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mely azonban most sem »opportunus«) még 1848-ban irtam, csupán népdalunk nyo-
mán indulva, előbb mint csak egyet is láttam volna az éjszaki balladákból.”54 Azaz 
a költő ez esetben nem a versek színvonala miatt döntött a szövegek kihagyása mel-
lett, hanem az a megfontolás vezette, hogy a cenzúra esetleg beleköthet a tematikába.

Láthatólag számos, Arany költészetét érintő kérdéshez adhat fontos szempontokat 
a Kisebb költemények tanulmányozása. Az pedig, hogy immár lehetőség van a kézira-
tos kötet felhasználására is, új dimenziókat adhat a vizsgálatnak: hiszen a textológiai 
megfi gyelések sokban árnyalhatják mindazt, amire eddig csak a megjelent kötet alap-
ján következtethettünk. Ennek a folyamatát ez a tanulmány csak megkezdte, de nem 
lezárta. Még sok teendője van az Arany-kutatásnak. Senki sem hiheti, hogy már elvé-
geztük a fontos kérdések megfogalmazását, nem is beszélve a válaszok megtalálásáról.

54 Arany János elegyes költői darabjai, Ráth Mór, Pest, 1867, 6. Arany utalását, hogy tudniillik a ballada 
csak „népdalunk” nyomán készült, megnyugtatóan értelmezte: Csörsz Rumen István, „népdalunk 
után indulva”. Arany János nép- és közköltészeti mintáiból, Napút 2017/8, 180–198., különösen 184–188.

PATAKY ADRIENN

A tökharang
Az önrefl exív szonett  szerepe Arany Jánosnál és kortársainál

„Arany valódi modernségét csak a 20. század költészete felől érthetjük meg”

(Sőtér István)

„A legelső szonettet én adtam a magyarnak.”– írja Kazinczy. Ez a kijelentése több 
szempontból cáfolható, az viszont kevéssé kétséges, hogy ő írta az első önrefl exív 
szonettet magyarul, s hogy fellendítette ezt a versszerkezetet, amely később mások 
mellett Berzsenyi, Vörösmarty vagy Arany János érdeklődését is kivívta, ha csak né-
hány példa erejéig is. A Sonett’ Múzája1 vagy Cypris’ rózsa lehellete2 – Kazinczy és 
Berzsenyi önrefl exív szonett-megnevezései – Aranynál percnyi rózsafelhőként (Az 
ihlet perce) vagy éppen hangtalan kongatott harangként (Naturam furcâ expellas…) 
íródnak újra. Arany mindkét szonettje rizomatikus intertextuális hálóba ágyazódik 
be, s a költői mesterség tematizálódása miatt ezek ars poétikus szonetteknek is ne-
vezhetők.

Arany szonettjeinek fi lológiai áttekintése

A szonett a 19. századi magyar lírában számottevő utat járt be, ám a század második 
felére elcsendesült a szonettvita, s e forma divatja is csökkenni látszott. Arany János-
nak két szonettje ismert, mindkettő sokrétű jelentésekkel bír, a formai választás átgon-
doltnak bizonyul. E versek a modern líra felől olvasva könnyebben értelmezhetők, 
mintha csak a magyar nyelvű szonett múltját és Kazinczyt vagy a közvetlen kortár-
sakat hívnánk segítségül. Igaza van tehát Sőtér Istvánnak, aki szerint „Arany valódi 
modernségét csak a 20. század költészete felől érthetjük meg”.3 Sőtérrel azonban ab-
ban, hogy elveti Arany összehasonlíthatóságát nemcsak a hazai kortársakkal, de 
Baudelaire-rel is, nem lehet egyetérteni. A modern magyar líra megkésettségének okát 
többek között abban látja, hogy nálunk Vörösmartyét Petőfi  költészete követte, 
amely olyannyira radikálisan más irányt vett, hogy ennek következtében a Baudelaire-
féle forradalom utáni csalódottság hangja nem szólalhatott meg a magyar lírában 
évtizedekig, ráadásul a „Petőfi -hangot” maga Arany is továbbvitte a forradalom után. 

1 Kazinczy Ferenc Összes költeményei, s. a. r. Gergye László, Balassi, Budapest, 1998, 51. (Régi Magyar 
Költők Tára, XVIII. század.)

2 Berzsenyi verse nem szonett, de ezzel az aposztroféval kezdődik: „Cypris’ rózsa lehellete / Nemzett 
Laura’ ölén téged alak Sonett!”, lásd Berzsenyi Dániel, A’ Sonetthez = Berzsenyi Dániel’ versei, 
kiadá Hermeczi Mihály, Trattner, Pest, 1813, 38.

3 Stér István, Elért és el nem ért bizonyosságok, Literatura 1974/2, 14. (Kiemelés – P. A.)
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Petőfi  Arany Jánoshoz című versében egyébként „a puszták harangjának” nevezi Arany 
dalát, amely egyszerű és tiszta; „a természet tanított tégedet” – írja.

Arany Jánosnak tehát két szonettjét ismerjük: Az ihlet percét (1855) régóta a szo-
nettek között tartják számon, a Naturam furcâ expellas… (1877) című darabot azon-
ban csak a 20. század második felétől sorolja a szonettek közé a szakma (egy része).4 
Arany János mindkét szonettjének különleges intenciójú autobiografi kus története 
van: az első saját nevén későn jelent meg, a másodikat pedig nem engedte publikálni 
életében, azt fi a, Arany László adta ki, apja halála után. Az ihlet perce 1855 januárjá-
ban keletkezett, a vers történetéhez hozzátartozik,5 hogy először álnéven (Szende 
Rafael) és más címmel (Az ideál. Fresco-szonett) jelent meg, a Hölgyfutár című lap-
ban.6 Az alcím Heine gúnyos szonettjeire utal: Fresko-Sonette. Arany e versét csupán 
1867-ben vette fel először saját kötetébe, 1855. január 16-ra keltezett, Tompa Mihály-
nak írt levelében7 viszont már a publikálás előtt tesz róla említést („a sonett, melyet 
a minap írtam”),8 sőt idézi is versét teljes terjedelmében, ez a változat több ponton el-
tér a folyóiratban megjelenttől, valamint az 1867-es kiadástól, de a cím és szerzői név 
változása mellett a többi csere apróbb, stilisztikai és tipográfi ai jellegű (persze ettől 
még valamelyest értelemmódosító) javításnak tekinthető – a név- és címváltoztatás 
ténye is hosszas értelmezést eredményezhetne, ahogy a vers ars poétikussága szintén. 
Az ihlet perce magába olvasztja többek között a megidézett Kazinczy-szonett (A sonett’ 
Múzája) ars poétikáját vagy Kölcsey A költő című szonettjének néhány motívumát. 
Kazinczynak nemcsak tematikáját, de verse formáját és nyelvezetét, stílusát is átveszi 
Arany szonettje, ám annak irányultságát felülírva, más esztétikai minőséget megadva 
alaphangként (gúny, irónia, humor) – ahogy a Vojtina Ars poeticája is csak utalásszerűen 
idézi meg Kazinczy rímeit, intertextusként bújtatva azokat.

Arany nem pusztán e versekben emlékezik meg Kazinczyról, hozzá írt hom mage-
ával (a Kazinczy centenáriumára írt Kazinczy Ferenc emlékezetére) kapcsolatban például 
egy későbbi levelében (1859. november 2.) arról panaszkodott Tompa Mihálynak, 
hogy verse az előadók rossz szavalása miatt megbukott, Tompa ezért ezzel vigasz-
talta őt (1860. január 25.): 

Hogy a magyar közönség szájaíze megveszett, hogy nem a művészit, hanem 
a hangzatost, a nagyhangút szerette s szereti mindíg, azt én régen mondom – oly-
kor tapasztalom is. Mindenkor azok voltak előtte kedvesebbek, kik Kazinczy-
ként „kongatnak harangot” – s ez a dolog természete. Nem lévén fogékonysága 

4 Lásd Hankiss Elemér, A népdaltól az abszurd drámáig. Az irodalmi mű egy alapvető strukturális moz-
zanatáról = U., A népdaltól az abszurd drámáig, Magvető, Budapest, 1969, 69. és Tarjányi Eszter, 
Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák. Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furcâ 
expellas…, It 2014/1., 409–424.

5 Erről hosszabban lásd Tolnai Vilmos, Arany János szonettje, Budapesti Szemle 1927/207., 288–292.
6 Szende Rafael, Az ideál. Fresco-szonett, Hölgyfutár 1855. július 5.
7 Arany János – Tompa Mihálynak, [Nagyszalonta], 1855. január 16.: Arany János levelezése (1852–

1856), szerk. Sáfrán Györgyi, Keresztury Dezső, Akadémiai, Budapest, 1982, 523–526. (Arany 
János összes művei 16.)

8 Uo., 525.

az igazi szépség iránt, az nyerte s nyeri meg a nagy többség tetszését, a ki ugyan-
csak széles szájjal kimondja, a mi a sokaságnak kedves. Legnagyobb költőinket 
nem a költői, hanem a politicai gondolat tette népszerűvé előttünk; Petőfi t nem 
a szépségek, hanem a szilaj modor. Egy két kritikus – vagy a lapok folytonos 
magasztalása is tehet ugyan valakit népszerűvé, de ha művei közt nincs, a mi 
„jól kong” ez a népszerűség olyan ráerőltetett valami; elhiszik, bámulják, de nem 
olvassák, vagy ha igen, nem értik.9

Tompa Kazinczyval kapcsolatban kétszer is használja e részletben a harangkongatás 
kifejezést, a kritikai kiadás szerint Csokonai A’ Fársáng Bútsúzó Szavai című versére 
utalva, abból idézve.

A Naturam furcâ expellas… című szonett, amely maga is a harangkongatást teszi 
verse központi motívumává, a Kapcsos könyv darabja, az Aranynak Gyulai Pál által 
1856-ban ajándékozott versírófüzeté, amely leginkább arról ismert, hogy Arany ebbe 
másolta bele, jegyezte le az Őszikék-ciklust – s e kéziratlapok különösen értékesek 
esztétikailag is, így a füzet több facsimile kiadást megért a 20. század során, elekt-
ronikus hasonmás kiadása online is elérhető.10 E szonett érdekessége, hogy további 
kéziratát is őrzi az emlékezet, azt összehasonlítva a Kapcsos könyvbelivel, kiderül, 
hogy utóbbi tisztázat, míg az első változaton néhány javítás, áthúzás szerepel, illetve 
a vers fölött rajz is található egy ágakra akasztott tökről.11

Arany János Kapcsos könyvéről fi a azt írta, hogy 1877-ben „a Margit-szigeten két 
hó alatt több költeménye készült el, mint − az 1861−1863 éveket kivéve − huszonöt 
év óta együtt véve. Kedvvel, kitartással, mondhatni »egy lélekzet alatt« megírt egy egész 
sorozat lyrai verset, balladát, genret.”12 A Kapcsos könyvbeli Őszikék-ciklus legtöbb 
verse valószínűleg nem e lapokon lett először lejegyzett szavakká, betűkké formálva, 
ugyanakkor a mai értelmező számára a gyűjtemény – kronológiája és medialitása 
miatt – együvé tartozása befolyásolja az olvasást, értelmezést. A füzetbe másoltság, 
a versek egymásutánisága, megkonstruáltsága miatt a munka sorozatnak tekinthető, 
ugyanakkor e szerialitás mellett nagyon fontos a szövegek kéziratban, egyben és rejtve 
maradásának szerzői intenciója is. Az önrefl exív ciklust összetartja a deprimált hangu-
lat, az idő múlásának érzékelésével járó romlás – a szellemi és testi öregedés – miatti 
rezignáltság. A lírai én számára nehéz a költőként alkalmatlanná válás gondolatának, 

9 Lásd Arany János levelezése (1857–1861), s. a. r. Korompay H. János, Universitas, Budapest, 2004, 68. 
(Arany János összes művei, 17.) (Kiemelés – P. A.) Ajkay Alinka felhívta rá a fi gyelmet, hogy valószínű-
leg nem konkrét versre, hanem Kazinczynak arra a véleményére utal metaforikusan a ’kon gatás’, 
amely a jó hangzást részesíti előnyben. Lásd Tarjányi, I. m., 420.

10 A könyv az MTA Kézirattárában található (MTAK Kt. K510), lásd Kokas Károly és Tóth Margit 
elektronikus facsimile kiadását (http://mek.oszk.hu/00500/00596/html/index.html (készült az 
Akadémiai Kiadó 1962-es hasonmás kiadása alapján). Lásd továbbá Eisemann György, Egy kézirat 
közegváltása. A  konvertivitás  mint olvasástapasztalat = U., A későromantikus magyar líra, Ráció, 
Budapest, 2010, 282–305.

11 „Az első kézirat fölé oda is rajzolta a gyermekkori emléket: a két ágasra kifeszített tökharangot.” Lásd 
a Magyar Elektronikus Könyvtár Őszikék-oldalán belül itt: http://mek.oszk.hu/00500/00596/html/
ciklus/jegyzet/naturam.htm és itt: http://mek.oszk.hu/00500/00596/html/facsimile/index.html 

12 Arany László, Előszó = Arany János hátrahagyott iratai és levelezése, I., Versek, Ráth Mór, Budapest, 1888. 
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érzésének feldolgozása, így e vallomásos lírai darabokban egyszerre jelenik meg 
a lemondás és elnémulás gesztusa, s egyúttal mindezek iróniája, antielégikus hangne-
me. Az Őszikék cím az őszi kikerics növényre utal,13 amelynek latin neve valószínűleg 
a görög Kolkhiszból származik, hatóanyaga a kolhicin, amely elsősorban gyulladás-
csökkentő; a növény nagyobb mennyiségben viszont súlyosan mérgező lehet. A monda 
szerint a kolkhiszi királylány, Médeia a szerelmének, Iaszónnak kikericset (is) tett 
az aranygyapjú ellopásához apotropaikus célból készített varázskenőcsébe.14 A ki-
kerics az aranygyapjút őrző, elkábított Prométheusz kígyó véréből sarjadt, vagyis 
a „kettős szárnyú, sáfrányszínű kikerics  levét préselte ki Médeia, melynek gyökere 
piros, akár a frissen szelt hús, és azóta Prométheusz virágának nevezik.”15 A mitoló-
gia e növénynek fi atalító szerepet is tulajdonít – mindezek, elsősorban a védelmező, 
gyógyító, fi atalító tulajdonság, benne rejlik az Őszikék címválasztásában.

A Kapcsos könyv ötvenhét Őszikék-verse közül a Naturam furcâ expellas… az 
ötödik, datálása szerint egy napon született a Vásárban című verssel, s három nappal 
későbbi a Tamburás öreg úr. A ciklus egésze konfessziószerű, önmegszólító, s a meg-
késettséget, illetve az élet végéreértséget tematizálja, egyik verse szerint „Függ már 
szögén a hárfa […] Ujjam nehéz a húron, / A verset únva írom: / Ez tán utolsó.” (Dal 
fogytán), egy másik ezzel az önrefl exív gesztussal indul: „Későn keltél, öreg! hova indulsz 
már ma?” (Az elkésett), a tárgyalt szonett előtti vers szerint pedig a lírai én élete már 
csak „silány gyertya” (Aj-baj!). A ciklusról részletesebben értekezik többek között 
Voinovich Géza, Kerényi Ferenc, Sőtér István, Keresztury Dezső vagy Hász-Fehér 
Katalin,16 többen a modern magyar líra alapkövének letételét vélik felfedezni e ciklus 
darabjaiban; Arany tulajdonképpen a baudelaire-i eszmét, a romlás tanúságtételét és 
elkerülhetetlenségét írja meg az Őszikékben. 

A Naturam furcâ expellas… című verset Horváth Iván is megemlíti Magyar ritmus 
című tanulmányában, ahol azt Nagy Imre javaslatára „angol típusú elfajult szonett”-nek 
címkézi jambikus és szonettre emlékeztető volta miatt.17 A tizennégy soros vers 
nyomtatott kiadásban így néz ki:

13 A őszi kikericset (Colchicum autunmnale) a magyar népnyelv az alábbi névváltozatokban ismeri: „bárányka, 
bikatök(űfű), brindus(virág), csicsiskoma, csókahagyma, ebvirág, gólyavirág, guzsalyülővirág (guzsaly-
virág, guzsalyü- lő), kakasmandikó (őszi~), kakasvirág, kankós (kankó, őszi kankó), kígyóhagyma, kökör-
csin (kék kikerics, kikerics, kikericsfű, őszi kék kikerics, őszi kikerics, őszi~), kukucska, kutyadög-
lesztőfű, őszike (őszibánat, őszivirág), paptök, prücsökkoma, sáfrány (őszi~), sikkantyúfű (sikkantyú), 
varjúkikerics, vetővirág, zászpa (fejes~, törpe~), zászpakikerics”, lásd Vörös Éva, A magyar gyógynö-
vények neveinek történeti-etimológiai szótára, DE MNYI, Debrecen, 2008, 445. Madáchnál, Férfi  és nő 
című drámájában őszkükürcs néven szerepel, lásd Madách Imre, Reformkori drámák, s. a. r. Bárdos 
József – Bene Kálmán, Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2006, 31. 

14 Apollodórosz, Mitológia, I., ford. Horváth Judit, Európa, Budapest, 1977, 9. 23.
15 Robert Graves, Az arany gyapjú, ford. Róna Ilona, Európa, Budapest, 2002, 182.
16 Lásd Arany János, Kisebb költemények, s. a. r. Voinovich Géza, Akadémiai, Budapest, 1951. (Arany 

János összes művei, 1.); Arany János Kapcsos könyve, szerk. és bev. Keresztury Dezső, Akadémiai–
Helikon, Budapest, 1978.; továbbá Kerényi Ferenc, 1993; Stér István, A „kapcsos könyv” és az Őszi-
kék; Hász-Fehér Katalin, Arany János Őszikéi = https://videotorium.hu/hu/recordings/3196/arany-
janos-szikei

17 Horváth Iván, Magyar ritmus, Alföld 2000/2., 5.

Gyermekkoromban felköték
A színben egy nagy tökharangot,
Amely ugyan nem ada hangot,
De máskép vígan működék;
Megvolt a súlya, lódulása,
Kötelét hogy jól visszarántsa
S vele a kis harangozót; − −
Szóval: csinált commotiót. 
„No, mondám, majd ha nagy leszek,
Valódi harangot veszek
És azt egész nap kongatom
Saját kényemre, szabadon.”
Így kongatom most untalan
E verseket − − bár hangtalan. 
(1877. júl. 9.)

Tarjányi Eszter írt elsőként részletesen a vers szonett mivoltáról, rímképletéről, szil-
logizmusáról, s arról, hogy a Shakespeare-i szonett hagyományait is felelevenítő darab 
egyúttal ars poétikus is – ami e korszakban még ritkán jellemző egy olyannyira lírai 
darabra (hangzatkára), mint a szonett, hiszen az „ars poetica nem a lírai, hanem a di-
daktikusabb episztolai hagyományból nőtt ki, és nem a bensőséges érzelmeivel, nem is 
a zeneiségével hat, hanem az olvasónak szinte már kiszóló önkinyilvánításban, a logikai-
esztétikai érvelés józanságában és meggyőző erejében mutatkozik meg. Nem csoda, hogy 
a két lehetősé g csak nehezen hozható össze egymással.”18 – írja Tarjányi. Arany János e 
verse egy metatextus paródiájának palinódiája, mondhatnánk, ha a re cepció azon ítéle-
tére támaszkodunk, miszerint e szonett Arany korábbi szonettje állí tásait vonja vissza, 
ahogy Németh G. Béla fogalmaz, felszínre kerül „az elhibázott élet, eltévesztett sze-
rep, elmulasztott lét tragikus sejtelme”,19 s ez a korábbi maga is egy szonettről szóló 
vers ironikus átirata, paródiája. A tragikum azonban talán nem is annyira sajátja e 
versnek, hacsak nem éppen abban rejlik, hogy konstruált hagyatéknak szánva, olvasó 
híján hangtalan marad, puszta partitúra, hiszen nincs, aki felolvassa, megszólaltassa.

Arany János és a zene

Arany János nemcsak költő, zenekedvelő és amatőr zenész, de zeneszerző is volt,20 
Bartalus István adta közre dalait, aki szerint Arany autodidakta módon kezdett zenét 
tanulni kisújszállási tanársága alatt,21 másutt arról olvashatunk, hogy debreceni diákévei 

18 Lásd Tarjányi, I. m., 412. és a hivatkozott Fábri-vers: Mózes Huba, Kötött formájú költemények 
antológiája, Balassi, Budapest, 1997, 274.

19 Németh G. Bélát idézi Bengi László, Arany János Naturam furca expellas… című versének szemiotikai 
közelítésű értelmezése = Felfedezőúton a jelek világában, szerk. Balázs Géza, Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, 1999, 95–102.

20 Lakatos Vince, Arany János mint zeneszerző, It 1919/1−2., 40–43. 
21 Arany János dalai Petőfi , Amadé és saját költeményeire. Énekre és önálló zongorára feldolgozta Bartalus 

István, Révai, Budapest, 1884.
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alatt tanult meg gitározni. A recepció nagyjából megegyezett abban, hogy A tambu-
rás öreg úr című versében Arany saját gitárjára utal, amelyet a hetvenes évek elején 
kapott ajándékba, s amelyen hallás után játszott népdalokat, sokakat közülük le is 
jegyzett,22 és saját maga is komponált huszonhat melódiát.23 

A költészetnek, amely a kezdetektől összefonódik a zenével, legrégebbi toposzai 
a hanghoz, hangszerhez kötődők közül a lyra/lant (Letészem a lantot),24 a hárfa 
(„Függ már szögén a hárfa; – / Kapcsos könyvem bezárva” – Dal fogytán),25 a hegedű 
(A hegedű szárazfája…),26 a gitár/tambura (Tamburás öregúr)27 illetve a csalogány/
fülemüle (A fülemile)28 vagy a tücsök („– Mint tücsöké nyáron – / Vész is ki dalod.” 
– Mindvégig; „Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög:” – Buda halála)29 
mellett a harang. E természeti vagy mesterséges testek közös tulajdonsága a hang-
adásra képesség, azaz külső segítséggel vagy anélkül történő megszólalás, bár dallam 
eljátszására nem mind képes. El kell tehát különítenünk egymástól a dallamjátszásra, 
a hangadásra és a zörejre képes hangtesteket.

A harang a költészetben

A harang motívumnak a magyar lírában évszázadokra kiterjedő előzményei vannak, 
mint a lélek kongó metaforája már Balassitól ismert: „Ím, az nagy szerelem miatt 

22 A Rákóczi kesergőjét például az ő és Kodály gyűjtéséből ismerjük.
23 Bartalus István a költő halála után jelentette meg a fennmaradt 19 dallamot (Arany János dalai, Petőfi , 

Amadé és saját költeményeire, Révai, Budapest, 1884.), Kodály Zoltán pedig az ötvenes évek elején 
Arany népdalgyűjtését tette közzé benne a költő saját szerzésű dallamaival (Arany János népdalgyűj-
teménye, közzéteszi Kodály Zoltán – Gyulai Ágost, Akadémiai, Budapest, 1952 [!1953].)

24 A görög mítosz szerint az első lírát Hermész készítette egy teknőspáncélból, majd Apollónak ajándé-
kozta, akinek az attribútumaként tartjuk számon. Lásd Hermes-himnusz és egyéb műfordítások, ford. 
Földy József, Főiskolai Nyomda, Pápa, 1935.

25 „A sumer költeményeket hárfakísérettel adták elő (Ningirszu isten házának építési éneke, hárfára). […] 
A Kalevalában a költészet, a zene hatalmát jelzi Vejnemöjnen varázserejű hangszere: „Hangicsálni 
kezde gyöngyen / Csukaszálkás zengő ládán, / Halcsontbeli ékes hárfán” (41. ének). • A keresztény 
hagyományban a lanttal együtt a középkori istentiszteletek kísérő hangszere.” Szimbólumtár, szerk. Pál 
József – Újvári Edit, Balassi, Budapest, 20052. (A továbbiakban csak a címszavakra hivatkozom.)

26 „Apollón lantját helyettesítve költészet-jelkép is lehet (Raff aello: A Parnasszus, 1510–1511, Vatikán, 
a Segnatura terme) […] Vörösmarty Mihály A vén cigány c. versében önmagát azonosítja a hegedülő 
cigánnyal, hangszere pedig a költészet. Juhász Gyula saját költészetének szimbólumaként említi 
Epilogus c. versében: „Elhantolt álmaim zokognak / A horpadt öblű hegedűn.” Szimbólumtár.

27 A tamburát (hosszúnyakú lant, pengetős hangszer), amely nálunk a 19. század második felében ter-
jedt el, az Alföldön citerának vagy tökciturának, Kecskeméten nótafának hívták. Régebben verővel 
(más néven picegető), újabban pengetővel szólaltatják meg (Dalmáciában vonóval), lásd Magyar nép-
rajzi lexikon, V., Szé–Zs, főszerk. Ortutay Gyula, Akadémiai, Budapest, 1982, 173.

28 „Dalának szépségéről híres énekesmadár, ezért a költészet szimbóluma. […] Keats Óda egy csalo-
gányhoz c. versében a költő halandóságával szemben a költészet örökkévalóságát fejezi ki: »Te nem 
halálra lettél és irígy / idő rád nem tipor.« Weöres Sándornál a törékeny szépség, a mulandóság képe: 
»Mikor legjobban szeretsz, bucsut intek. / Száraz levél közé hullok, / ki mindig daloltam« (Fülemüle).” 
Szimbólumtár.

29 „Hangos ciripelése, »zenéje« révén az antikvitásban a költészet jelképévé vált, pl. Meleagrosz A tücsök-
höz c. versében „önmaga húrján pengő lant” […] Babits Az őszi tücsökhöz c. versében »A te zenéd a csönd-
nek része immár / és mint a szférák, titkon muzsikál«. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. lírai önéletrajzában 
szintén a költészet jelképe.” Szimbólumtár.

búsult lelkem / már szinte haranggá lett, / Kit szerelem bennem félen vér ellenem, / 
rám támadván amellett, / Azért kong jajszóval, zúg fohászkodással / szegény, nyugalma 
helyett.” (Ötödik, kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól, hasonlítván az szerel-
met hol malomhoz s hol haranghoz). A magyar „harang-verseknek” a 19. század második 
felére hagyománya van, s a világirodalomból is megemlíthető néhány ismert példa, ilyen 
Schiller Ének a harangról (1799) című, talán leghíresebb verse, vagy az erre hommage-ul 
született Epilógus Schiller Harangjához (1815) című Goethe-vers, Edgar Allan Poe 
A harangok című verse (1827−47?), amely hangutánzással operál, vagy Baudelaire ma-
gyarul A repedt harang címen ismert verse (1851-ből). 1846-os a Költői ábránd volt, 
mit eddig érzék… című Petőfi -vers („félrevert harang lázas szívem”), s 1860-as Vajda 
János Mit kongnak, búgnak a harangok?... című elbeszélő költeménye – ezekben antro-
pomorfi zált harangok szólalnak meg. A harang Baudelaire és a további versek nyo-
mán, többek között Arany hatásása, a 20. századi lírában is gyakori motívum, ilyen 
Ady Endre Rázd meg a szívedet című verse mellett (ami 1911-es, s így zárul: „Sikoltson 
végsőt a bomlott harang”), Dsida Jenő Te harangozol, Áprily Lajos Tavaszodik I. vagy 
Nagy László Jönnek a harangok értem című verse. A harang vagy a hang/hangtalan-
ság30 több József Attila-versben is megjelenik: „Bennem a mult hull, mint a kő / az 
űrön által hangtalan. […] Fáj a szívem, a szó kihül. / De hát kinek is szólanék – –” 
(Reménytelenül. II: Vas-színű égboltban..., 1933), de a Klárisokban a lányok ringó „szok-
nyás lába” is olyan, mint a „harangnyelvek ingása”, s a Téli éjszaka is értelmezhető 
a hang-harang-elnémulás hármasában: „A kék, vas éjszakát hozza hömpölyögve / las sú-
dad harangkondulás. / És mintha a szív örökről-örökre / állna s valami más, / talán 
a táj lüktetne, nem az elmúlás. / Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc / volna harang / 
s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz. / S a szív a hang.” A külső hang belsővé 
interorizálódik, majd ismét külső nézőpontra vált, ahonnan absztrakt képektől jutunk 
vissza a belül kongó, ritmikusan ismétlődő ütemhez: „a szív a hang.” A harangnak fon-
tos tulajdonsága a periodicitása, iterabilitása, s mint a szívnek a köznyelvben: (szív)-
hangja, (szív)zöreje van. Mégis, a harang annyival több a zörejt keltő testeknél, hogy 
idiofon hangszerként (rugalmas merev teste által) nemcsak rezeg, hanem hosszabb 
zengési időt is produkál egy adott hangmagasságon (előre hangolt) – egymagában ugyan 
csak hangjelzésre képes, dallamjátszásra nem, de a hangsorra előre hangolt harangok 
sorozata (harangkórus) dallammá is összeállhat, ritmushangszerszerű használat so-
rán. Kassák verse azért különleges e szempontból, mert abban a harangok a hang 
dallamának alkotóelemei: „Hangomban fekete harangok hintáznak.” (Az ámokfutó).

A legtöbb vers az alkotás, a költészet párhuzamaként használja a harangtoposzt, 
ami így a művészet metaforikus megjelöléseként is érthető, ilyen Ady Endre Baude-
laire-átirata (a Három Baudelaire-szonett címen megjelent versek másodika, a Bűvös, 
szép őszi ég),31 amely a vén harang csengéséről szól, egy másik változatában Babits fordí-
tásában (A repedt harang) ekképp: „Boldog a harang, mely vénhedten is cseng / S ifj ú 

30 Egy Arany korabeli etimológiai cikk szerint a harang szó a hangutánzó *har tőből származik, ahogy 
a haris, harkály, harang, hars, harsog, harsány szavak is. Lásd Magyar Akadémiai Értesítő, 1859/8.

31 Ady harangjairól részletesen lásd Papp István Géza, „Ha most húznád meg harangját szívednek”, Magyar 
Napló 2004/4., 20–25.



TANULMÁNYOK474 475PATAKY ADRIENN: A TÖKHARANG

torokkal küldi messze tájra / Hívó, szent dalát mindig bátran, frissen”. A  Bűvös, szép 
őszi ég hatására születhetett meg Szép Ernő A harangozó című, első szonettje (1908), 
amelyben a harangozónak messzire „[z]engnek, dalolnak a harangjai”, ő „az istennek 
muzsikál föl”, mégis elvágyódik abból a közösségből, amelynek része, mert az nem érti 
meg, kirekeszti őt. Talán Baudelaire verse is inspirálta Arany Jánost saját szonettje meg-
írásakor – Baudelaire-re a recepció röviden ugyan, de gyakran utal, mint olyan szerzőre, 
aki Goethe vagy Byron mellett nagy hatást gyakorolt Arany utolsó éveinek termésére. 
A Naturam furcâ expellas… egyik előzményének nevezhető Baudelaire La cloche fêlée 
című szonettje, ezt már Hankiss Elemér is említi, de a kapcsolatot nem fejti ki. Hogy 
Baudelaire már ekkor jelen volt a magyar köz- és irodalmi tudatban, az könnyen bi-
zonyítható néhány folyóirat szemlézésével: a Fővárosi Lapok 1869-től többször említi 
Baudelaire nevét, ahogy a hetvenes évek elejétől például a Budapesti Szemle is, noha 
nem túl pozitívan,32 a hetvenes évek végén már lexikon-szócikké is válik (Magyar Lexi-
kon).33 Baudelaire A Romlás virágai százhuszonnégy versének csaknem a fele, ötvenöt 
szonett, egy olyan lírai korszak után, amelyben a szonett nem volt népszerű. Somlyó 
György úgy fogalmaz, Baudelaire újra divatba hozza a verstípust, szonettje: „felgyor-
sítja az időt könnyed nyolc szótagos tánclépéseivel, amelyek »végén« mintegy bokára 
csatolt csengőkként a változatosabb abba cdcd efe eef rímlánc csilingel”.34 A bokára 
csatolt csengő erős konnotációkkal rendelkezik a vallásokban, a bibliai Mózes köny-
vében a próféta szerint a papi palást alsó peremén arany csengettyűk/harangok kell, 
hogy lógjanak, hogy a pap „a mikor szolgál, hallassék annak csengése, a mikor bemegy 
a szenthelybe az Úr eleibe, és mikor kijön, hogy meg ne haljon.”35A szibériai sámánok 
is gyakran viselnek öltözékükön csengőket a transzcendenssel való kapcsolattartás, 
vagyis a szellemek hívása miatt,36 így e képzetekhez csatlakozva a baudelaire-i csen-
gőknek/harangoknak metafi zikai szerepet is tulajdoníthatunk. 

A tökharang és a tökcitura

Anélkül, hogy a vers részletes elemzésére sor kerülne (ezt a recepció nagyjából elvégez-
te), felvetődik egy új, termékeny értelmezési lehetőség a tökharang kapcsán. Ugyanis 

32 Egy 1873-as tárcában így szerepel Baudelaire: „A klasszikus irók némely kitisztitott kiadásában az 
illetlen helyeket össze szokták gyüjteni egy toldalékban, hogy a kinek az olyan dolgok iránt nagy hajlama 
van, együtt megtalálja valamennyit, minden terhesebb keresés nélkül. Buchanan röpirata ilyen ter-
mészetü kis gyüjtemény. Semmi esetre sem ajánljunk a nagy közönségnek olvasás végett. Azt hiszszük 
még Baudelaire is kevésbbé ártalmas eredeti alakjában, mintha annak piszkosságai igy kiválogatva, 
rámutatva, aláhuzogatba, s általában Buchanan szégyenlős elméssége által megvilágitva jelennek meg.” 
Lásd h. z. [Hegedüs Sándor], Th e fl eshly school of poetry, and other Phenomena of the day. By R. Buchanan. 
London, Budapesti Szemle 1873/1−2., 264.

33 Magyar Lexikon. Az összes tudományok enciklopédiája, III., szerk Somogyi Ede, Rautmann Frigyes, 
Budapest, 1879, 218.

34 Somlyó György, Baudelaire Halál-ciklusa, Holmi 2001/5., 662.
35 2Móz 28, 35.
36 Trócsányi, I. m., 105. A közvetítő és a közösségi szerep a költészetre is igaz, Schlaff er például a szelle-

mekkel való párbeszédet [Geistersprache], a megidézést vagy a közös együttlétet emeli ki a líra céljai és 
funkciói közül könyve első [Anrufung] és nyolcadik [Gemeinschaft] fejezetében: Heinz Schlaffer, 
Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik, Reclam, Stuttgart, 2015, 12–28., 104–114.  

arra kevéssé történt eddig refl ektálás, mért épp tökről lehet szó, a szakirodalom ál-
talában annyit fűz hozzá a vershez, hogy Arany „[a]z első kézirat fölé oda is rajzolta 
a gyermekkori emléket: a két ágasra kifeszített tökharangot”, a kép és vers viszonyát 
elemző értelmezések viszont nem születtek. A képen található és a versben is említett 
tökharang miértjére a választ először is a vers címe adhatja meg (1), másodszor az 
etnográfi a és a (népi) hangszertan (2), harmadszor pedig a költészet történetiségére, 
annak kezdeteire való visszautalás (3). 

(1) A vers címe egy Horatius episztolából idéz (ugyan a szórendet felcserélve): 
„Naturam expellas furca tamen usque recurret”, vagyis  „A természet, ámbár időre, 
órára, / Elkergettethetik, megtér nemsokára” – így hangzik a magyar idézet Kis János 
1833-as fordításában.37 A horatiusi eredetű sor a 19. században ismert, és széles kör-
ben elterjedt közmondás volt.38A verscím szerint a természet mindig visszatér, még ha 
vasvillával is űzzük el, a „magyarban hasonló: botból nem lesz beretva; kutyából nem 
lesz szalonna.”39 – rokonítja ezzel a magyar mondással a századfordulós lexikon. 

(2) A tökharang mint gyerekjáték nem szerepel a néprajzi gyűjteményekben, csak 
igen kevés helyen lelhető fel róla némi utalás (akkor is leginkább Arany Jánossal 
kapcsolatban40 – egy nyelvész például rövid, szómagyarázó cikkében arra hívja fel 
a fi gyelmet, hogy Arany „nagy kedvvel olvasztja bele költeményeibe a Szalontán ma is 
kedvelt gyermekjátékokat, melyek valószínűleg neki is kedvelt mulatságai voltak.”),41 
és ezeken a helyeken is magyarázat nélkül, felsorolásjelleggel.42 A tökből viszont sokfé-
le más elnevezésű, kezdetleges, az Arany által lerajzolt tökharang elvének megfelelő 
idiofon hangszer vagy hangadó játék készült.43 Egy frikciós dobtípus is hasonló elvek 
37 Horatius, Epistolae I., X. 24., Kis János fordítása 1833-ból. (lat.) a. m. a természet visszatér, ha vasvillá-

val űzöd is el; Horatius epistoláiból (I. 10, 24) vett idézet; jó magyarul: a botból beretva sohasem lesz.
38 Lásd a kor folyóirataiban és cikkeiben való megjelenését az Arcanum digitális tudománytára, adat-

bázisa alapján.
39 Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája, XIV.., Mons–Ottó, Révai, Budapest, 1916, 292. Ugyan-

ezen közmondások egyikét („a botból beretva sohasem lesz”) hozza magyar példának az egy évtizeddel 
korábbi Pallas lexikon is, lásd A Pallas nagy lexikona, XII., Magyar–Nemes, Pallas, Budapest, 1896, 1020.

40 Az ÚMTSz is csak Nagyszalontáról közli a tájszót, feltehetően Arany nyomán. A kutatás eddig nem 
vezetett eredményre, de a további lehetséges források vizsgálatához köszönettel tartozom Paládi-
Kovács Attila iránymutatásárt.

41 Az idézet folytatása: „(vö. Ö. M. IX. 49., X. 372, 377); így: I. 316. a kotlójáték, II. 413. bakfi ty, II. 463. 
kinn a bárány, II. 504. hajlókázás, III. 44. csürcsavarintó, IV. 302. kergetősdi, IV. 360 és X. 389. 
tilinkócsinálás, IX. 49. harangozás tökharanggal.  IX. 345. szűrés; aztán V. 289. és X. 19. Lengyel 
László, V. 303. és X 20. „kiskacsa fürdik”, X. 372. bodzapuska-készítés, X. 377. acsa-hivogatás, X. 
388. gólyavers, X. 388. kígyóűzés, X. 389. csókavers, X. 391. pulykabosszantás (s vö. még V. 283., X. 
389). Lásd Szendrey Zsigmond, Maró. Szó- és szólásmagyarázatok, Magyar Nyelv 1917/5., 245. 

42  Lásd: Thúry József, A „Behdset-ül-Lugat” czímű csagatáj szótár, 
MTA, Budapest, 1903, 228.

43 Ilyen például az egyszerű felépítésű csörgő, amelynek zenei ritmuskísérete vagy vallási/mágikus 
szerepe is ismert, a legkezdetlegesebb fajtái különféle tökfélékből (pl. kobaktök) vagy hüvelyesekből 
készültek, amelyekben hagyták megszáradni a magokat. Népi hangszer a levélszár síp vagy lopótökduda 
is, amely egy ékvájatos furulyatípus, a szárított töknek, esetleg a napraforgónak a szárából, annak 
belsejét kikaparva, s abba hangképző nyílásokat égetve készült. A tökmirliton szintén fúvós hangszer 
volt, a belsejét kikapart, a végén lemetszett lopótökből készült, amelynek „végére disznóhólyagmembránt 
illesztenek és az oldalára egy fúvónyílást metszenek. A fúvónyíláson befújva a dallamot a membrán 
rezgésbe jön és a dallamot színezi.”, lásd Brauer-Benke József, Népi hangszereink történeti-néprajzi 
vizsgálata, Disszertáció, ELTE BTK, Budapest, 2011, 26–27., 39.
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szerint épült fel, ez az 1900-as évek elején használt, brugónak vagy maroninak nevezett 
dob, amelynek teste kobak- vagy lopótökből készült, s „amelynek az egyik levágott 
oldalát nyúlbőr membránnal fedték és a másik levágott oldalát nyitva hagyták.44 A tök-
harang legfeljebb az utóbbiakhoz, az idiofon hangszerekhez hasonló konstrukció lehet: 
a kép alapján egy hosszúkás formájú tökből készült, amely száraz, megkeményedett 
állapotában talán képes lehetett rezgő-reszelő hangot adni, dallamjátszásra azonban 
biztosan nem volt alkalmas. A (fém)harang megszólaltatásával csupán látszólag egye-
zik a felkötött tök kinesztetikus működése: ugyanúgy lengőmozgást produkál, az 
ismétlődő kilengés által ez esetben azonban nem ütődik össze két, hangot adó test, 
legfeljebb „reszel” (a beleszúrt bot mozgatásával), illetve rezonál a levegővel. Míg ez 
csak valamiféle zajt, zörejt képezhet, a fémharang esetén fontos a hangoltság, ami előre 
megtörténik, ott a palást megvastagított peremével, az ütőgyűrűvel ütközik a harang-
nyelv, akár kötéllel, akár anélkül történik a harangozás (hangképzés). Az Arany rajzán 
látható, két ágra felkötött hangtest valószínűleg nem is üreges (hiszen „[m]egvolt 
a súlya, lódulása”), kilengéséről egy bot, s arra kötött kötél (s általa még egy médium: 
egy ember) gondoskodhatott, ez tehát (főként, ha nem szárított, üreges) aligha segí-
tette volna elő hang játszását, legfeljebb, a reszelő-dörzsölő mozgatás következtében, 
ritmuszörej kiadására (ha kibelezett) vagy néma harangként pusztán időmérésre (ha 
friss, többkilós)45 volt képes, s az utóbbi a valószínűbb, mert ez a harang „ugyan nem 
ada hangot”:

Megvolt a súlya, lódulása,
Kötelét hogy jól visszarántsa
S vele a kis harangozót; −
Szóval: csinált kommóciót.

 
A kommóció46 a szonettszakaszok mozgását követve performatívumként is megkép-
ződik, hiszen e szóval válik el egymástól (s ezt nyomatékosítja a tipográfi a, az alá-
húzás/kurvizálás is) az első nyolc és a másik hat sor, vagyis a petrarcai szonettben 
az oktáva és a szextett. E vers második felében azonban inkább a shakespeare-i forma 
érvényesül, vagyis a három kvartinából és egy kétsoros szakaszból álló zárlat. A 4+2 
sorra bomló második rész erőteljes gondolati váltása, csattanószerű zárlata miatt joggal 
nevezhető kódának vagy couplet-nak, a vers azonban sem a petrarcai, sem a shakes-
peare-i szonett rímképletével (abbaccdd eeff gg), szakaszosztásával nem egyezik meg 
teljesen (8+4+2). Ám ez nem zárja ki az, hogy szonettnek legyen nevezhető, hiszen 

44 A nyúlbőr membránba 40–45 cm hosszú és 1–1,5 cm széles háncsszalagot kötöttek. A gyantaporral 
beszórt háncsszalagot átvezették a hangszertesten és a nyitott oldala felől száraz ujjakkal húzogatva 
szólaltatták meg.”, lásd Uo., 53.

45 Az ingaszerű mozgás a harangéhoz hasonló (amely egy mechanikai lengőrendszer, kettős inga), de 
kötött (függőleges tengelyen egy irányba tud csak mozdulni a merev töktest, nem tudja szögsebességét 
változtatni és elliptikus ívet leírni), néma kilengés, az időmérő metronóm is ilyen ingaelven működik. 

46 A kommóció jelentése ’mozgás (testmozgás)’, ’változás (kedélyalkulás, ingadozás)’, ’séta’, orvosi szakszó-
ként ’(agy)rázkódás’. Arany János kedvelt szava. Ezt a szót Voinovich a kritikai kiadásban átjavította a 
fonetikus párjára, de mint a kéziratokban látható, eredetileg commotio szerepel.

annak szabályai sem Petrarcánál vagy Danténél, sem a 19. század második felétől 
nem ennyire szigorúak, inkább a köztes időszakban voltak deskriptívek a szabályok: 
a klasszicista-esszencialista poétikákban.

(3) A tökből – s itt függ össze az 1−3. pont – készítettek tökciturát, azaz tamburát 
is. E tény visszavezet a Tamburás öreg úrból ismert pengetős hangszerhez, amelyet 
leginkább fából, de olykor más természetes anyagból (tök, kókuszdió stb.) formáltak 
meg. A 19. század második felében (tök)citurának / tökcitorának nevezett hangszer 
felépítésében igen hasonlít az egykori lyrához vagy kitharához, amely szintén pengetős, 
húros hangszer volt. Az ögörögben κίθαρα-nak, latinul citharának nevezett hepta to ni-
kus pengetős hangszer az ókori görög lírák családjának tagja. Általában fából készült, 
leggyakrabban hét húrja volt, melyek egy dobozszerű hangszertestből indultak ki, és 
két szarvszerű nyúlványon található keresztrúdhoz csatlakoztak. A hangszertudo-
mány minden hasonló felépítésű hangszert dobozlíraként azonosít, a magyar nyelv 
citera és gitár szavai is valószínűleg a cithara szóból erednek, még ha e hangszerek 
nem is közeli rokonai az ókori héthúrosnak. A 16−17. századi nyelvi adatokban keve-
rednek a cithara, hegedű és citara kifejezések, s a 18. század elején Magyarországon 
már biztosan elterjedt citerát a Dél-Alföldön tamburának, illetve a tamburát (tök)-
citerának is nevezték.47 A tambura egészen a múlt század közepéig a citera általános 
elnevezése volt ezen a tájegységen, ezért a két hangszer említései nem diff erenciál-
hatók egyértelműen a leírásokban:

Először a Scheitholt vagy a Kratzzither jelenhetett meg valamikor a 17. század 
vége és 18. század eleje folyamán. A vályú citera formájú hangszertípust a török 
által elterjesztett lant típusú hangszerhez hasonlóan tamburának nevezték el. 
A tambura mint citera és a (tök)citora, mint tambura elnevezések még az 1950-es 
években is használatban voltak, ezért valószínűsíthető, hogy sokáig szinonima-
ként éltek egymás mellett. […]  A citerák időrendben második magyarországi 
megjelenése a 19. század elejére vagy a közepére datálható. A néprajzi gyűjtemé-
nyek hangszereinek vizsgálatából megállapítható, hogy a diatonikus hangsorú 
salzburgi vagy hasas citerák legkésőbb az 1870-es években már a Dunántúlon 
és az Alföldön is elterjedtek.48

A (tök)citera tehát a 1800-as századforduló táján jelent meg magyar nyelvterületen, 
a tamburának viszont már két évszázaddal korábbi írásbeli nyomai is fellelhetők 
Magyarország törökök által megszállt településein, valószínűleg oszmán török ha-
tásra került át a magyar kultúrába.49 A tamburát régebben verővel is használták, 

47 Borsi, I. m., 142.
48 Brauer-Benke, I. m., 251., 252.
49 Szeged környékéről egy a népnyelvben tökhegedű néven ismert háromhúros hangszer is származik, 

amelynek másik neve: lírica, amely a görög lyrának a Mediterrániumban elterjedt hatását hordozza 
magában, a hegedű előzményének tekinthető húros-vonós fi dulák között tartható számon. Picken 
Laurencea Dél-Törökországban, a Taurusz (Toros) hegységben felfedezett egy kabaktökből készített 
rövidnyakú fi dulát, „a helyi hegit, egit terminussal kapcsolatban felveti a magyar hegedű szóval való 
rokonság lehetőségét.”, lásd továbbá Uo., 297., 300.
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ennek nyomai a Tamburás öreg úr című, a keltezés szerint a tárgyalt szonett után 
három nappal született versben is fellelhetők (lásd: „amit ő ver”, „rozzant, kopogó 
eszköz”).

Arany egy másik versében, a Vojtina levelei öccséhez című darab II. levelének első, 
tizennégy soros versszakában sokféle hangadásra képes, az ember közvetlen közelé-
ben fellelhető vagy hamar elkészíthető hangszert és gyerekjátékot sorol, felismerhető 
benne a többféle duda (tökszár, csimpolya, bürök, hagymabördő) és fúvós (a tollsíp való-
színűleg egy lúdtollsíppal megszólaltatható népi klarinét), húros (cirok-hegedű vagy 
csutkamuzsika), illetve  idiofon (doromb) hangszer:

Előre lantok...! vagy, mi a guta: 
Lant nem igen van... tollsíp és duda, 
Előre tökszár, csimpolya, doromb, 
Madárkelepce és repedt kolomp! 
Fel hagymabördő, fűzfasíp, bürök, 
Lyukas kulcs, mely süvít, kanásztülök, 
Cirok-hegedű és hasadt fazék; 
Hadd zengjen a föld és zengjen az ég! 
Mert a hazának épen ily zene 
Most éltető, fenntartó eleme; 
Minden szemét vers egy-egy drága kincs, 
Megél, ha ebben semmi szűke nincs; 
Sovány ugarnak trágya kell, de sok: 
Munkára, tollak, kalamárisok! 

A Vojtina levelei öccséhez második részében tehát a hangadásra buzdítás érhető tet-
ten, a lírai én ironikus gesztussal szólítja fel az eszköztelen költőket, epigonokat és 
fűzfapoétákat (ám önmegszólító gesztussal saját magát is!) az írásra, mert igazi költő, 
„Lant nem igen van”, a hazának viszont szüksége van a dalnokokra: „Sovány ugar-
nak trágya kell, de sok”. A líra én tisztában van vele, hogy minden felsorolt hang-
szer vagy játék pusztán gyenge utánzat, az isteni eredetű lanttal ellentétben csak 
pótlékul szolgáló emberi konstrukció, de mégiscsak hangszer, amelynek megszólal-
ni képes hangteste van, a vers erre építi iróniáját. A (szavak) hallás(a) – Gadamer 
szerint – az ember vizuális és akusztikai érzékelésének összjátékában kitüntetett, 
szerinte az irodalom tárgya a nyelv (nem az írás), minden olvasott értelmet „hallunk” 
is.50 Ugyanakkor ehhez nem feltétlenül szükségeltetik a felolvasás, pusztán a belső 
hallásunkra van szükségünk, a vers talán néma olvasás során mélyebbre is képes ha-
tolni bennünk, s a látvány elénk táruló optikai ingerként segíti a befogadást. – véli 
Valéry.51

50 Hans-Georg Gadamer, Hören – Sehen – Lesen = U., Gesammelte Werke, Mohr-Siebeck, Tübingen, 
1999, 271–274.

51 Paul Valéry, Zur Th eorie der Dichtkunst,  Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, 533.

A lyra és a szonett

A teknőspáncélból készített húros lyra52 többféle változata létrejött az ókorban (for-
minx, barbiton, kithara stb.). A görög lírák (a mítosz szerint Hermész óta, valószínűleg 
egyébként a mükénéi korszaktól) többnyire héthúrúak voltak, ami megfelelt a hang-
rendszer két tetrachord összefűzésével történő előállításának. Ez esetben a középső 
húr a két tetrachord közös hangja, a teljes hangrendszer ambitusa mai terminológia 
szerint egy kisszeptim, vagyis hét hangköz, egy egészhang híján egy oktáv.53 (A hét 
húrtól való eltérés, mitikus szerepe miatt, szentségtörésnek bizonyult.) Ugyan nem 
minden hangsor hétfokú és nem minden lyra héthúrú, mégis, a húros hangszerekkel 
és a költészet keletkezéséhez visszautalással összeköthető az önrefl exív líra, s kifeje-
zetten a tizennégysoros szonett.

Arany kortársa, az amerikai James Russell Lowell költő Th e Finding of the Lyre54 
című versében a lyra keletkezéséről ír, arról, hogyan jött létre az emberi invenció 
által a naturális, állati testből (teknőspáncél) hangszer – azt a történetet dolgozza 
fel, amely szerint a partra sodródott páncél a tengerparton hevert, míg a csecsemő Her-
mész (Mercurius) isten meg nem találta, majd később, kialakítva belőle a hangszert,55 
azt Apollónak ajándékozta,56 aki pedig fi ának, Orpheusznak adta. A versszak, amely-
ben a teknőspáncél üresen hever – épp úgy, mint a legújabb szonett –, amíg meg nem 
érkezik Mercurius, és létre nem hoz belőle egy hangadásra képes testet, így szól:

52 Az ókori lyra (λύρα) is húros hangszer volt, a hangfogót egy teknősbéka páncélja vagy azzal kirakott 
fateknő alkotta, ebbe ékeltek két botot, később a vadkecskének szarvait [kerata], melyeket egy haránt 
iga [zügon] kötött össze egymással. Hol az ujjakkal pengették, hol verővel [plektron].A középkorban a 
legkedveltebb hangszerek egyike lett, később a hárfa, a gitár és a vonóshangszerek miatt visszaszorult. 
Az évszázadok folyamán különféle fajtái és nevei alakultak ki, mint a lyra di gamba, lyra rustica, lyra 
tedesca, lyra guitarre (ezt a 18. századi, Franciaországban feltalált hangszert ujjakkal pengették, 6–7 
húrja volt, módosításából keletkezett a mai gitár. – lásd Pallas Nagy Lexikona = http://mek.oszk.
hu/00000/00060/html/065/pc006508.html (1893 és 1897 között 16 kötetben.)

53 A (Pszeudo-)Arisztotelészi Problémák egy passzusa azt sugallja, hogy Terpandrosz a régi líra hét 
húrjának hangterjedelmét a nété hang hozzáadásával egy oktávra bővítette, de annak érdekében, hogy 
a húrok száma továbbra is hét maradjon, felülről a harmadik hangot (trité) kiiktatta a hangkészletből. 

54 James Russell Lowell, Th e Finding Of Th e Lyre = U., Under the Willows and Other Poems, Fields–
Osgood, Boston, 1868.

55 A mitológiában pszükhogógosznak (’lélekvezető’) is nevezett, Árkádiában született Hermész nemcsak 
az akusztikus, hanem a vizuális invenció által is köthető a költészethez, ugyanis nemcsak a héthúrú 
lantot hozta létre, hanem a betűvetést is feltalálta a mítosz szerint.  Mindezek alapján az isteni és emberi 
szféra közti közvetítőként, titkos tanok tudójaként, a beszéd és az írás oltalmazó isteneként tekintetünk 
rá. Nevéből ered a hermetika és hermeneutika fogalma. A mercurius (’higany’) – a világ Paracelsus által 
leírt három eleméből (só, kén, higany = test, szellem, lélek) a legfontosabb – Mercurius nevéből ered, az 
alkimistáknál Merkúr bolygóhoz társított fém, „szilárd víz”, mely egyesíti a szilárdat a folyékonnyal, 
alkimista jele tartalmazza három alapszimbólumot: félhold, kör, kereszt:   . Lásd Szimbólumtár.

56 John Curtis Franklin felhívja a fi gyelmet egy anomáliára: Apollónnak már rendelkeznie kellett lírával, 
kitharisszal, amikor Hermésszel találkozott. Ha ez így van, Hermész nem az általános értelemben 
vett lírát találta fel, csak annak teknőcpáncél-testű változatát. A mai hangszertudomány sem tekinti a 
khelüsz-lírát a lírák kezdetleges ősének, hanem csak egy későbbi változatának. Lásd John Curtis 
Franklin, Th e Language of Musical Technique in Greek Epic Diction, Gaia. Revue interdisciplinaire 
sur la Grèce Archaïque 2003/7., 295–307.
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So there it lay, through wet and dry,
As empty as the last new sonnet,
Till by and by came Mercury,
And, having mused upon it,
„Why, here,” cried he, „the thing of things
In shape, material, and dimension!
Give it but strings, and, lo, it sings,
A wonderful invention!”

A szonettben gyakran megszólaló költő tehát itt a versforma alakjára hívja fel a fi gyel-
met, amelyből arra következtethetünk, hogy addig ez a forma éppúgy váz, mint 
a teknős páncélja, kongó, üres morphé, amíg meg nem telik tartalommal, vagyis szö-
veggel: „Give it but strings, and, lo, it sings” (azaz ’Adj neki szöveget, és íme, énekelni 
fog’), ekkortól válik tehát hangzóvá, lyrává. Talán nem véletlen, hogy Russell Lowell 
épp a szonettet emeli be példának versébe, Somlyó György megemlíti, hogy „a szo-
nett tizennégy sorának kialakulásában az apollói lant, a lüra hét húrjának is szerepe 
lehet, illetve, hogy az antik líra hangszerének és fogantatásának e mitikus száma és 
emblémája ugyanabból a titkos aszimmetrikus összhangigényből származhat.”57 Ana-
lógiaként kitér arra is, hogy Amphión lantszavára épültek fel Th éba hétkapujú falai, és 
hogy a Bibliában is jelentőségteljes a hetes, illetve a tizennégyes szám58 − bár a szonett 
hetes szám felőli értelmezése nem eléggé megalapozott, esetleges. A szonett aranymet-
széséről (sectio aurea) és a számokkal kapcsolatos hagyományáról Walter Bähr,59 
később Walter Mönch60 vagy Erika Greber61 írt. Azt már az előbbi két szerző is meg-
jegyzi, hogy a szonett az aranymetszés, vagyis geometriai megfontolások alapján 
alakította ki szerkezetét, Greber pedig folytatja a hetes számhoz kötődő – egy vers-
elemzés során kimutatott – kulturális konnotációk sorát, mozgásba hozva a bibliai 
teremtéstörténeten túl a hétosztatú szivárványt, a hét dombot (Róma) vagy az asztro-
nómiai motivációt is,62 azonban ezt nem teszi univerzálisan a szonett jellemzőjévé.

57 Somlyó György, „A sonetto Musája”. A Szonett, aranykulcs… című világirodalmi antológiához tervezett 
előszó [1986] = Uő., Philoktétésztől Ariónig, Jelenkor, Pécs, 2000, 65–89.

58 A Teremtés könyvében  hetednapra következik be az özönvíz, ami előtt Noénak azt a parancsot adja 
Isten, hogy minden állatból  hetet-hetet vigyen magával, s hét nap múlva nyugszik meg a tenger, a 
felderítőként küldött galamb visszatérte után pedig újabb hét napot vár Noé. Másutt, a nemzetségek 
leírásánál pedig folyton a tizennégyes számmal találkozunk: „Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól 
Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a 
babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.” (Mt. 1, 17.)

59 Walter Bähr, „Der Goldene Schnitt am Sonett”, Das literarische Echo 1919/22., 281–283. 
60 Walter Mönch, Das Sonett. Gestalt und Geschichte, F. H. Kerle, Heidelberg, 1955.
61 Erika Greber, Triskaidekaphobia? Sonettzahlen und Zahlensonette = Zahlen, Zeichnen und Figuren. 

Mathematische Inspirationen in Kunst und Literatur, szerk. Andrea Albrecht – Gesa von Essen – 
Werner Frick, De Gruyter, Berlin–Boston, 2011, 214–247. 

62 Ezekhez egy szibériai szerzőt, Vjačeslav Kuprijanov Sonett an die Sieben című, 1967-es önrefl exív szo-
nettjét idézi, de hozzáteszi, hogy a hétosztatúság már például Mallerménál is felmerül: Sonnet en yx című 
darabjában (1868/1887). Lásd Uo., 220. Mallarmé a szcintilláció csillagászati jelenségéhez és a Nagy-
medve hét csillagához köti a hetes számot szonettje utolsó sorában: „De scintillations le septuor se fi xe.” / 
„De scintillations sitôt le septuor.” Weöres Sándor fordításában: „Megdermeszti hamar a fénylő septuor.”

Arany tárgyalt szonettjében, mint általában is, inkább a versvégi csattanószerű zár-
lat domborodik ki, különül el a szöveg többi részétől, illetve jelentőséget az elhallgatást 
felerősítő, egyre csökkenő sorszámú versegységekre (de nem versszakokra) osztás nyer. 
Ez a vers Eisemann György szerint azzal tűnik ki, hogy „a nyelv anyagát és a fantáziát 
programosan is elkülöníti mint az instrumentum és a zene, az eszköz és a hangzás ket-
tőségét. […] a hangzást […] az emlékezetével fenntartott képzelőerő immateria litá-
sához köti.”63 Ugyanis a lírai én mindezt „nem mintha kihozná / Kopogójábul – csak 
képzeli hozzá”. A versben fontos az emlékezet motívuma, ez a commotio szó által erő-
södik fel, amely épp egy az első tömb (oktáva) határán szerepel, annak utolsó szava. 
A commotio cerebri az agyrázkódás orvosi kifejezése is,64 amely gyakran az agy trau-
májának következtében emlékezetkieséssel vagy organikus emlékezetzavarral járhat. 
A vers e ponton erőteljessé teszi, tipográfi ailag is (idézőjelekkel elkülönített, üres so-
rokkal határolt négysoros egységben), hogy az epizodikus emlékezet működik, sőt, azt 
az illúziót kelti, mintha a gyerekkorba visszahelyezkedő lírai én szó szerint emlékezne 
kimondott (megszólaltatott) gyerekkori vágyára, amely a jövőre irányul. A visszaemlé-
kező lírai én tehát hangot ad gyermek önmagának, az emlékezet működését bemutató 
középső szakasz a szonizálás által a jelen beszédének részévé válik, s ez grammatikailag 
is megjelenik, például a mondám szó igeideje által. A memória temporalitása egybefo-
nódik a kilengést produkáló ingaszerű működéssel: az emlékezet tehát úgy funkcio-
nál, mint egy harang, s a múltba révedéshez, az elfojtott, gyerekkori vágyak vissza-
idézéséhez nem terméketlen talán egy pillanatra felvetni az inga hipnózisban betöltött 
szuggesztiós szerepét sem. 

Zárlat

Arany János verse tiszta jambikusságával, gyakori ng hangkapcsolataival (hang−ha-
rang−kong) maga is hangzó instrumentummá válik (szonifi kál), s ritmikusan ismét-
lődő jellegével éppúgy felidézi a harangszót, mint az említett ősi közösségi hangszer 
működését. Temporalitása a múlt, a gyerekkori jövőkép65 és a jelen hármasában a vágy 
megvalósulatlanságát tematizálja, miközben, ezzel ellentétben éppen itt és most hozza 
létre performatív módon a vágyott alkotást – ami megfi gyelhető Aranynál a Leté szem 
a lantot című versben, s az Őszikék többi költeményében is. Tehát az alkotói megszó-
lalás, a versírás akadályozottsága úgy íródik Arany szonettjébe, hogy egyúttal a líra 
műnemének kialakulását, annak felidézését is magában hordozza, hiszen mégiscsak 
mozgásba hozza a belső fül működését. Az alkotás nehézségét megpengető hang, amely 
szöveg szintjén a hangzó mű létrehozásának kudarcát jelenti, formája, hangkapcsolatai, 
motivikája és egyéb utalási révén így beteljesíti a (líra) funkcióját. A természetiből 
63 Eisemann, I. m., 298.
64 Köszönet illeti Bartal Máriát, aki erre felhívta a fi gyelmemet.
65 A második sor a nyomtatott változatok szerint „egy nagy tökharangot”, a kéziratok alapján azonban 

az „egy-egy tökharangot” a valószínűbb, az első változaton biztosan ez szerepel, a másodikon nem egy-
értelmű, hogy a javítás során az egy vagy a nagy szó írta-e felül előzményét, noha ez értelemmódosító 
szereppel is bírhat. Az egy-egy erősíti a gyakoriságot, a harang által egyébként is megképződő iterációs 
struktúra sajátosságát.
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létrejövő mesterséges-kulturális konstrukció, egy emberi segítséggel megszólalni 
képes naturális test által bontakozik ki tehát a természet – hangszer–lírai én roman-
tikus egysége.  A Schlegel szavaival „halott betűvé” lefokozódó természet–hang–nyelv 
triád66 őriz valamit az ősi összetartozásból. René Wellek romantikáról szóló munká-
jában (History of Criticism) éppen August Wilhelm Schlegelnél találja meg a zeneiség 
és a költészet harmóniájának első nyomát: a költészet „az érzelmek zenei kifejezése 
a nyelvben” – idézi.67

A tökharangnak, mint a gyerekkor szimbólumának ezen értelmezés szerint Arany 
rajza csak a készülését mutatja meg, azt, ahogy szárad, érik a későbbi célra, vagyis an-
nak lehetőségét, hogy néma (ál)hangtestből hangzó, igazi héthúros hangszerré, lyrává 
váljon. A költői tevékenység leképezője egy instrumentum tehát, a lírai én egy han-
got adni képes test által szólal meg, amely test az örök természet része, a natúrához 
kötődik, mégis egy mesterséges produktumként éled újjá, azonban nem változik meg 
egészen (lásd a vers címét), csupán képes lesz valódi hangszerré válva „szo nálni”.68 
A szonett így tehát, amely kialakulásakor még erősen kötődött a hangszeres kísé ret hez, 
önmaga válik egyszerre hangzó és vizuális, rímekkel és belső ritmussal rendelkező, bár 
papírra írt, mégis akusztikus költeménnyé, lyrává, azaz reprezentált hangi eseménnyé.69

66 August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel, Válogatott esztétikai írások, ford. Bendl Júlia – 
Tandori Dezső, Gondolat, Budapest, 1980, 74–75.

67 Wellek ezt a romantika egyik kulcsmozzanatának tartja. Vö. Szegedy-Maszák Mihály, A magyar 
irodalmi romantika sajátosságai = U., „Minta a szőnyegen”, Balassi, Budapest, 1995, 120.

68 A latin sono (sonui, aturus) jelentései – amelyhez vélhetően visszavezethető a szonett szógyöke –: 
’cseng, dalban dicsőít, hangoztat, hangzik, megcsörren, megénekel, megszólaltat, pattog, sistereg, 
suhog, szól, visszahangzik, zúg’ – tehát mind hangok, mind zajok, zörejek kiadására, illetve 
dallamokhoz kötődő hangadásra vonatkozik. Ez a Geräusch, Laut, Ton, Klang (nem Stimme) hanggal 
azonos, lásd Frank Hentschel, Sonus = HmT, Stuttgart, 2000, 28., www.sim.spk-berlin.de/static/
hmt/HMT_SIM_Sonus.pdf.

69 Jonathan Culler, Th eory of the Lyric. Harvard UP, Cambridge, 2015.
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A zenei hang mint metafora 
Arany János költészetében

 
Bevezetésül röviden érintendő, milyen alapon és módon esik szó ezúttal a metafo-
rikus nyelvről mint innovatív jelentésképzésről, mint alkotó, addig ismeretlen táv-
latra nyitó nyelvi eseményről, valóban humboldti energiáról. Főleg azért szükséges 
erre kitérni, mert a hasonlító beszédet, annak úgynevezett átviteljellegét korunkban 
alapos kihívások érték, a modernitás metafi zikaellenes kampányának megfelelően. 
Eszerint a képi átvitel logikája az előzetesen birtokolt értelemmel megvilágítás ve-
szélyét foglalná magába, a meta-forikus művelet így óhatatlanul egy meta-fi zikai 
észjáráson belül lenne csak elképzelhető. Ha ez utóbbin – érthető okokból – túl-
lépni szándékozunk, akkor kérdés tehát, hogyan kerülhető el, vagy éppen hogyan 
haladható meg az alkotásban és persze az olvasásban a meta-forika meta-fi zikája, 
azaz a képiség állítólagos asszertivitása, vélt vagy valós predikatív önkénye? Erre a 
dilemmára tudvalevőleg Az élő metafora címmel ellátott Ricoeur-kötet válaszolt tán 
a leghatékonyabban, jól ismert és meggyőző érveléssel.1 Hozzátehető, a költői kép 
áttevődés-jellegét már a kora romantika kétségbe vonta. Novalis igen messzire ment, 
amikor – bár szemiotikai szinten maradva – megkísérelt a jelölő és a jelölt felcserél-
hetőségére hivatkozni. Megkockáztatható, a metafora arisztotelészien megvilágító, 
a nap és a napraforgó mozgásával jellemzett tulajdonságának derridai kritikája szin-
tén szemiotikai keretek között marad. A témakör másik irányú újragondolásaként 
Martin Heidegger a grammatikailag hasonlatnak tekinthető alakzatokat nem okvet-
lenül tartotta a megszokott módon átvitelek vagy helyettesítések eredményének. Ilyen 
értelemben tagadta például, hogy Hölderlin Kenyér és bor című ódájának egyik ki-
fejezése – „Worte wie Blumen”, a „szavak, mint virágok” – a megszokottan építkező 
hasonlat lenne. Ellenkezőleg, e szókép olyan jelentésirányt nyitna fel, melyet a ha-
sonlítás egyik eleme sem tartalmaz eredendően.2 Ezúttal is a romantika hagyománya 
fi gyelmeztet arra, hogy a metafora nem-metafi zikai természete – ekként olvasása – 
annyit is jelent, hogy a beszélő a hasonlítás auditív vagy vizuális elemeit (értelmező 
távlataikat) nem vonatkoztatja vissza a kép grammatikai szerkezetére, s nem őrzi meg 
azokat egy abban rejlő előzetes intenció számára. Némileg parafrazeálva Arisztote-
lész magyarázatát, melyben szintén megtalálható az azonos és a különböző jelentés-
szférák együttműködése, dióhéjban megállapítható, a metaforicitás alkotó energiáit 

1 Paul Ricoeur, Az élő metafora, ford. Földes Györgyi, Osiris, Budapest, 2006.
2 Jacques Derrida Mythologie blanche és Martin Heidegger Unterwegs zur Sprache című műveinek 

vonatkozó részeit ilyen szempontból értelmezi és dokumentálja Paul Ricoeur, Metafora és fi lozófi ai 
megnyilatkozás, ford. Jeney Éva = U., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 
1999, 163–254.


