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S Z I L Á G Y I  M Á R T O N t a n u l m á n y

Egy Arany-szöveg
és az „utolsóvers-szindróma”

Margócsy Istvánnak

Hetven évet érdem élni:
Vak nyerőnek azt ne mondd,
Ki olaját nem fecsérli,
Mint az öt szűz, a „bolond”.

Élj hát nyolczvant egyelőre!
A kerek szám fussa ki;
Akkor nyujtsa több időre
Ezt a rigmust valaki.

Ez a címtelen vers, amelyet a frissen megjelent, új kritikai kiadás [Tóth 
Lőrincznek] címmel közölt, textológiai rejtély.1 De legalábbis érde-
kesség. Arany László kézírásával, Tóth Lőrinc hagyatékában maradt 

fönn. A verset ugyanis Arany László küldte el Tóthnak egy olyan levelére válaszul, 
amelyben Arany László unokahúgának, Szél Piroskának fejezte ki a részvétét; a Tóth-
nak címzett válaszlevél dátuma 1886. július 23.2 Autográf kéziratáról nemcsak ne-
künk, az utókornak nincs tudomása, de olyan említésről sem tudunk, amely vala-
ha tudósított volna ilyenről. S ez talán nem is véletlen. A vers nem autográf kéz-
irata után a következő megjegyzés olvasható – a föntebbiek alapján azonban nem 
dönthető el egyértelműen, ez magától Aranytól származik-e, hiszen lehetett Arany 
László értelmező kommentárja is: „NB. [nota bene – Sz. M.] Azon hitben készült, 
hogy a jubileum a hetvenéves születésnapra rendeztetett.”3

Ezen a nyomon juthatunk el az alkalmi vers funkciójának megértéséhez. A Kisfa-
ludy Társaság 1882-ben készült megünnepelni Tóth Lőrincet, de nem – mint Arany 
János hihette – 70. születésnapját (ez csak 1884-ben lett volna esedékes), hanem 
írói fellépésének ötvenedik évfordulóját. Az ünnepségre 1882. május 14-én került 
sor. A vers nyilván erre az alkalomra keletkezett, ez tartalmilag valószínű. Arany 
azonban nem juttatta el a címzettnek. Vagy az eltévesztett alkalom miatt, vagy azért, 
mert nem volt mit eljuttatnia: hiszen az is elképzelhető, hogy nem is volt a szöveg-
nek kézirata, s azért maradt fenn csak a fia kézírásában, mert szövegét csak diktál-
ta. Ezért vannak azzal kapcsolatban kételyeim, hogy a kritikai kiadás föltételez egy 



94

korábbi kéziratot (K1): erre szerintem nincsen kellő alapunk, s a vers hagyomá-
nyozódása enélkül is elképzelhető.4

Mindazonáltal rejtélyes, hogy egy – a fentebbiek értelmében – 1882 májusában, 
nem sokkal Arany halála előtt keletkezett verset a fia miért 1886-ban juttat el ah-
hoz, akinek a vers címezve volt. S akkor is miért úgy, hogy az illető kondoleáló le-
vele emlékezteti erre a korábban elmaradt gesztusra.

Ezekre a dilemmákra azonban már alighanem sose kapunk választ.
De mi is az, amelyet a címben „utolsóvers-szindrómá”-nak neveztem, s mi köze 

van ehhez az Arany-szöveghez? Ehhez néhány példa vázlatos felidézésével jutnánk 
közelebb. Arról van szó tudniillik, hogy egy markáns életmű-értelmezés számára 
kapóra jöhet egy bizonytalan datálású, de akár az életmű utolsó darabjaként is fel-
fogható szöveg hangsúlyos zárópozícióba helyezése, mert ezzel az egész konstruk-
ció szép és lekerekített jelentést kaphat. Ennek a metódusnak – amely képes akár 
a filológiai és textológiai tények finom átrendezésére is – több költői életműben is 
van nyoma: gondoljunk Kölcsey Ferencre és az ún. Rebellis vers státuszára. Erről 
a szövegről ma már magabiztosan kijelenthető, hogy nem az életmű utolsó darab-
ja, sőt, talán nem is Kölcsey alkotása.5 Hasonló helyzet figyelhető meg Petőfinél is: 
itt az életmű utolsó versének, a Szörnyű időnek szimbolikus szerep jutott az életmű 
interpretálásában, noha ez a költemény véletlenszerűen maradt az utolsó pozíció-
jában (merthogy Petőfinek a későbbi verskéziratai, ha voltak, elvesztek). Csak egy 
a biztos, Petőfi nem ezt a szöveget szánta utolsó versének.6 Erre a tényre Margócsy 
István egyik tanulmánya a következőképpen hívta fel a figyelmet: „mintha Petőfi 
a Szörnyű idő c. versét szándékosan hagyta volna utolsónak, s az életműlezárás re-
torikai aktusaként, jóslatként akarta volna hagyományozni, elfeledvén a halál eljö-
vetelének időbeli véletlenét (e túlinterpretálás szép példája, ahogy ugyanez a kép-
zet összekapcsoltatik az Ady-kultusz hasonló mozzanatával; az Üdvözlet a győző-
nek c. vers során ugyanis ez hangzik el”, s ezután idézi Veres András szavait az egy-
kori gimnáziumi irodalomtankönyv Ady-fejezetéből.7 Alighanem Vörösmartynál 
is hasonló a helyzet. Az utolsó darabként azonosított (a kritikai kiadásban is ek-
ként közölt) vers, a [Fogytán van a’ napod…] kezdetű is magában hord néhány el-
dönthetetlen kérdést. Ez a szöveg nem is datálható pontosan: Gyulai Pál, akinek 
az utolsó helyre való beiktatását köszönhetjük, maga is szinte kompozíciós célból 
helyezte ide a verset. Legalábbis erről árulkodik a következő megjegyzése: „iratai 
közt találtam, egy pár hónappal irhatta halála előtt. Töredéknek látszik, de még-
is elég bevégzett arra, hogy mint utolsó költeménye, e kiadásban helyet foglalhas-
son.”8 Feltűnő, hogy a kritikai kiadás, amely átvette Gyulai beosztását, s észlelte azt, 
hogy ezek az érvek nem éppen masszívak, mégis ragaszkodott ehhez a pozícióhoz, 
noha semmivel nem tudott többet vagy mást állítani, mint annak idején Gyulai. 
S ennek aztán voltak egyéb következményei is. Mert persze a szöveget valóban le-
hetett töredékként, de akár kész versként is értelmezni: a versnek a legnagyobb fi-
gyelmet szentelő Szajbély Mihály – egy fiatalkori tanulmányában – hosszasan ér-
velt amellett, hogy a vers a „romantikus töredék” fogalmi keretében értelmezendő, 
s önálló és tudatos építkezés jellemzi.9 Ennek kapcsán pedig utalt Vörösmarty né-
hány korábbi töredékére is. Csakhogy szép és meggyőző értelmezése ellenére meg-
marad a bosszantó kétely: itt nem egyszerűen az „utolsó vers”-et értelmessé, teljes-
sé és jelentésessé olvasni akaró igyekezet grandiózus teljesítményéről van szó? S az 
egész nem abból következik-e, hogy Gyulai óta s egész a kritikai kiadásig az iroda-
lomtörténeti hagyomány a zárópozícióban elhelyezett, bizonytalan filológiájú szö-
veg többletjelentését sugallja – s az értelmező csupán megfelel ennek a kimondat-
lan s erős sugallatnak?

S itt térhetünk vissza akár Arany János utolsó versének a dilemmájára is: filo-
lógiailag ugyan valószínűleg nem a Sejtelem az utolsó műve, de ez olyan jól illik 
a végső szó helyére, s ezt némely interpretáció ki is használta (sőt, talán túlságosan 
is, gondoljunk csak Szili József nagy elemzésére).10 A verset közlő Miklós Róbert 
le is szögezte a tanulmányában: a [Tóth Lőrincznek] az életmű utolsó darabja.11 Ez 
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1963-ban történt. Ám ez sem tudta megrendíteni a Sejtelem pozícióját: Szili József 
tanulmánya harminc évvel később sem vett tudomást Miklós Róbert állításáról. Sőt. 
Az új kritikai kiadásban (2019-ben) Miklós Róbertnek ezt a kijelentését s az emel-
lett felhozott érveit még csak nem is említi a sajtó alá rendező – pedig ez már csak 
azért is indokolt lenne, mert ebben a szövegkiadásban tényleg nem ez az utolsó 
darabja az Arany-életműnek, tehát jó lett volna elhárítani ezt az állítást (mondjuk 
azzal az érvvel, hogy a kritikai kiadásban több, bizonytalan datálású alkalmi rög-
tönzés követi még ezt a szöveget, tehát nem a Tóth Lőrincnek szóló az utolsó). De 
talán nem is csoda, hogy így történt: nehéz szabadulni az „utolsóvers-szindrómá”-
tól: egy igazán nagy életmű nem fejeződhet be csak úgy, hanem az utolsó versnek 
eleve többletjelentést kell hordoznia.

Pedig nem.
Milyen érdekes lenne egy olyan Arany-pályakép, amely azt hangsúlyozza: Arany 

életműve egy alkalmi verssel fejeződik be, pontosabban marad félbe, ráadásul még 
az is lehet, hogy egy szóbeli rögtönzéssel (ha nem a Tóth Lőrincnek szólóval, ak-
kor más hasonlóval – lásd a kritikai kiadást). Mint ahogy így is kezdődött, tudni-
illik alkalmi versekkel.12   
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