
SZILI JÓZSEF 

Négy utolsó verssor 

Barta Jánosnak 

Aranynak két verse viseli a Sejtelem címet. Az egyiket 
1881-ben írta. Ebben is mintegy végrendelkezik: 

Ifjúkori munkát öregen ne végezz, 
Ha akarod, hogy jól menjen sora véghez, 
Mert a keverék-mű a fejedre támad, 
Inkább töredéknek maradjon utánad. 

A másikat születésnapján, 1882. március 2-án vetette papírra, 
az 1882. évi Akadémiai Almanach egyik üres lapjára. 
Lehetséges, hogy mint a kritikai kiadás állítja, ez az utolsó 
verse. Halála napjáig még hosszú hónapok teltek el, talán írt 
mást is. Voinovich Géza állítását cáfolni látszik Keresztury 
Dezső, kinek megjegyzését lényegében változatlanul idézi 
(„Keresztury szerint: »felejthetetlen búcsúvers [.. .] amely 
nem utolsó verse ugyan, de az örök megújulás hitével segíti 
át a végen«") Horváth Károly.1 

Korábbról vannak hasonlók. Az 1862-ben írott Epitafium 
ha tréfás szándékkal is, Arany, a szerkesztő, „sírfelirata". Az 
1879. március 9-i keltezéssel ránk marad bokorrímes négy 
sor a második - és végső - Sejtelem jóslatosságát előlegezi: 
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Ma hatvankét esztendeje annak, 
Mikor engem megtettek Johannak, 
Esztendeim hát bővibe' vannak, 
Nem sok időt igérek magamnak. 

Az 1881. március 2-i születésnapi vers így mérlegeli az 
esztendők számát: 

Nyolcvan év 
Ritka szép: 
Hetven év 
Jó, ha ép: 
Hatvannégy esztendő: 
Untig elegendő. 

Pollák Miksa Dávid zsoltárában jelöli meg e gondolat 
forrását: ,,»A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy 
mennél feljebb: nyolczvan esztendő, és azoknak szinte a 
java is nyomorúság és fáradság.« (Zsolt. XC. 10.) - Hogy 
Arany csakugyan a Zsoltárra gondol, legjobban mutatja a 
Visszatekintés' czímű czikksorozatának következő helye: 
»Egy ember-életkor folyhatott le, amúgy Dávid értelmében, 
mióta a magyar nyelvészkedés tüzetesebben és nagyobb 
szenvedéllyel lát dolgához.. . De ha végigtekintünk e 70-80 
évi működésen, sajnálattal veszszük észre, hogy csaknem 
minden figyelem [...] a szavak teste körül forog.« (Ö.M.5.k. 
391., 392,)"2 
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Számadás és sors-időszámítás 

Az eltelt és jövendő évek számlálása, egyáltalán: az évek, 
évszakok, korszakok, a mechanikai idő és időrend számon-
tartása az Arany-líra egyik gondolati-képi góca. Hat verscím 
kezdődik az „év" szóval (Évek, ti még jövendő évek..Év 
kezdetén; Év utolján; és három Évnapra: az 1850. március 
15-én írott „Kelsz és lenyugszol..." kezdetű, valamint az 
imént idézett „Ma hatvankét esztendeje.. ." és „Nyolcvan 
év. . ." kezdetű versek). Négynek van évszám a címében 
(1861.; Az 1869-i választások; 1872 május 1.; Almanach 
1878-ra), és ide sorolható ötödiknek az Április 14-én (a 
függetlenségi nyilatkozat és trónfosztás napja 1849-ben). 
További négy vers címe szintén évek számára, évkezdetre, 
évzárásra utal: Harminc év múlva; Ötvenhárom év; Szilvesz-
ter-éjen; Új-évi köszöntés. Az elmúlás és az évek kapcsolata 
ezekben a versekben gyakori motívum, valamilyen módon 
szinte mindegyikben előfordul, de kiemelten az Évek, ti 
még jövendő évek.. .-ben. Ugyanilyen hangsúlyt kap a Hiú 
sóvárgásban („Midőn az agg sírja szélétől visszalép. Évei 
számadását bizton viszi elébb"), a Néma búban („Hányat 
elvisz minden egy év"), A lejtőn-ben („Boldog évek!"), az 
Ének az öregségről („Bár még ötvenim felén") és a Vakság-
ban („.. .Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked, Hogy 
hatvan évig láthatám remeked, Ezt a szép világot...") című 
töredékekben. Az ifjú és öreg évek szellemes hang- és 
szójátékba öltöztetett összehasonlításáról se feledkezzünk 
meg (Különbség), vagy az „évezredek" fölidézéséről (Dante, 
Széchenyi emlékezete, A jó öreg iírről, Sok nag}> ember...) 
Természetesen nem merítjük ki az előfordulások körét, s az 
olyan meggondolásokét sem, miszerint az évnapok, évfor-
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dulók Arany természetes, a korabeli mindennapiságban 
mélyen gyökerező életviteléhez tartoztak, s ugyanígy az 
eltelt évek számontartása is. A mindennapiságban fogant 
megemlékezések - amilyen például a. Nőmhöz (1869. júl. 
12.) harsány ritmussal, belső rímekkel versített lapidáris 
könnyedsége („Ezernyolcszázharminckilenc - írtuk már e 
levelet; Harminc éves, Julim édes! Lelki frigyem teveled"), 
vagy a szatirikus Alkalmi vers (,Adjon Isten, ami nincs, Ez uj 
esztendőben" refrénnel) és az Évek, ti mégjövendő évek... 
vagy az utolsó Sejtelem (lapidáris, erős ritmussal versített 
könnyedség ebben is!) komolysága között nagy-nagy távol-
ság van. Persze, ha a Nőmhöz nem maradt volna befejezet-
len, lehetséges, hogy belekerülnek a komor gondolatok az 
elmúlásról. 

Arany az idő múlása és az elmúlás kapcsolatát napszakok, 
évszakok viszonyításával is kifejezi. Ez lehet olykor közhely-
szerű vagy biedermeieres, de nem ilyen, amikor a Rachel 
siralma így mondja ki, hogy az „idő kizökkent": 

íme, a szép tavasz kiesett az évből, 
Egy nemzedék holt ki az emberiségből 

vagy amikor a Még egy egyértelműen közli: „Ősz van, s 
neked bús télre jár"; vagy (többértelműen) a Nem kell 
dér... : „Ősze is már késő". 

Az idő az Arany-versek javában - a fizikai időn túl - a 
történelmi és egyéni sors-idő: a múlt-jelen-jövő hármassá-
gának az emlékezés—küzdés—remény hármasegysége felel 
meg. Arról már írtam, hogy ebben a hármasságban Henry H. 
H. Remak tanulmánya alapján fölismerhetjük a romantikus 
szintézis novaiisi (remény-emlékezet) történelemképét.3 
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Ebbe a reformkori magyar küldetéstudat részeként bele-
játszhatott az apostoli hit-remény-szeretet hármassága, s 
talán minden újabb generációval újjászülethető lelemény-
ként az arisztotelészi hármasság (emlékezet-munkálkodás-
remény).4 Ebben a történelmi sors-időben jelenik meg az 
olyan metaforikus rendellenességek képzete, amelyek el-
lentmondanak a fizikai idő lehetőségeinek. Például A ro-
dostói temető szellemnépének közeledtére a földi lelke túl-
világi álma tudatalattivá válik, nem emlékeznek rá másnap. 

De nyomát bevési a lélekbe, mélyen, 
Oda, honnan a vágy, a sejtelmek jőnek, 
Mik diadalt ütnek a számvető észen 
És megváltoztatják rendjét az időnek, 
Hogy megáll az elme, mint egy bomlott gépely 
S bámulja a lelket csodás ösztönével. 

Ugyanebben a költeményben az idő rendjének megvál-
toztatása negatív erkölcsi tartalommal is lehetséges: „Máért 
cserélnék el a szebb jövőt" - amire átok, megsemmisülés a 
válasz, a „nemlét", azaz a kitöröltetés a történelmi emléke-
zetből. Az így kijelölt poétikai idődimenziókban mozog a 
költő, amikor így kezdi a töredékben maradt István örökje-v. 

Az időket zengem én, és az idők apját, 
Teliteljes fényiben a dicsőség napját. 
Vajha késő énekem egy Józsua lenne! 
Megállítná e napot, mielőtt lemenne. 

A Józsua-féle napmegállítás személyes rezignáció képébe 
torkollik az ugyancsak folytatás nélkül maradt Mátyás 
dalünnepe című „eposzi kísérletiben: 
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Állj meg, élet napja, oh áll meg fölöttem, 
Csak míg ezt az egy dalt szépen elzöngöttem! 

Azután nem bánom, hadd jőjön az este: 
Édes lesz a harmat, mely sírom megeste. -

Másutt az idő megállítása a költészet műve, mint A dalnok 
bújá ban: 

Megállapítni az időnek, 
A mult ködében sietőnek 
Rohanó kerekét, 
Bírván szelíd ének hatalmát, 
Örökéitűvé tenni a mát 
S tegnap történetét. 

Egyfajta időmegállítás, időfékeződés az is, amit a Válság 
idején fest. Tulajdonképpen ez szintén a történelmi és 
egyéni sor-idő viszonyát szemlélteti: 

Itt, hová csak későn, csak nagv-néha téved 
A hír szózatának egy muló visszhangja; 
Hol nincsen jelen, csak múltban él az élet, 
S még remény az, ami másutt ki van halva 

De lehet a „lomhán tespedő idő" kívánatos a nemzet és az 
egyén sors- és időélménye szempontjából (Magányban): 

Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen, 
A kockarázás kínját érzenünk; 
De nyűjtanók a percet, míg vetetlen 
A szörnyű csont, ha rajta mindenünk. 
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A kétféle sors-idő különbsége világosan megmutatkozik és 
erkölcsi töltést is kap: 

És vissza nem foly az időnek árja, 
Előre duzzad, feltarthatlanúl; 
Csak szélein marad veszteg hinárja, 
S partján a holt-víz hátra kanyarül. 

Ahogyan a Válság idején, úgy a Magányban című költe-
ményben is alapmetafora a kétféle idő élménye. Az utóbbi-
ban a fizikai idő mérésére szolgáló technikai eszköz a 
történelmi sors-idő yegzeí-aspektusának metaforájává válik. 
Előbb a fizikai időt mérő óra hangja vonja magára a 
figyelmet: 

Az óra lüktet lassú percegéssel, 
Kimérve a megmérhetlen időt 

Majd a hangok a Sors óraművét idézik föl: 

Sors! óraműved oly irtóztató: 
Hallom kerekid, amint egybevágnak: 
De nincs azokhoz számlap, mutató. 

Még egyszer, meglepő formában, visszatér az óramű képe, 
hangja: „A végzet tengelye harsog tovább". A sorskerékről 
van szó? Ixion tüzes kerekéről? - A „tovább", az „erőtelen 
kéz" elfáradása után, azt jelentheti, hogy a „sorsot intéző" 
ember megpörgeti a sorskereket, de abba már nincs 
beleszólása, hogy a kerék lendülete hogy s mint hat 
„tovább", s az kellő emberi belátás, öntudat híján, „lomha 
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gépül" hajtja, „sodorja" (vajon átmenet ez a szó „az időnek 
árja" képhez vagy csak a forgó, forgató mozgás kifejezése?) 
az „ember fiát". (A „harsog" pusztán a sebességre utal-e, 
vagy fontosabb jelentése van?) 

Mindenesetre a sors-idő relativitását mind a két költe-
mény az „Én"-hez viszonyítja, de a szubjektum idejéhez 
képest a történelmi sors-idő objektívebb. (A középfok 
használatát indokolja, hogy a fizikai idő ebben a vonatkozás-
ban nem abszolútum, csak metaforikus szerepe van, s hogy 
a végzet kategóriáján alapuló sors-idő mibenléte itt tisztázat-
lan marad: a „magasabb harmónia", mely az öntudatos 
eszmélkedéstől várható, nem feltétlenül győzelem, lehet, 
hogy pusztán, de hősileg, „a küzdés maga".) 

Úgy látszik, Arany poétikai életérzésének velejét alkotta a 
sors-időbe ágyazottság, s egyúttal az egyéni és a nemzeti lét 
sors-idejének egysége, illetve az egységen-különbségen 
alapuló relativitása. A fizikai idő jóformán csak dologi 
jelhordozó; emlékeztető szerepet tölt be. Az Álom-való 
óraketyegése radikálisan vált át sors-idő képre: „s mintha 
félig asszú Életfám gyökerén rágódnék az a szú". 

Egy másik költeményében (Mint egy alélt vándor) a 
fizikai jelen időtől való idegenség érzése így nyilvánul meg: 

Jártam a jelenben, éltem a jövőben. 
Idegen város volt a jelennek perce, 
Ahol meg sem áll az útas átmenőben, 
Még körül sem néz, mert az ő célja messze. 

Persze vélhetjük úgy, hogy a második sor már a sors-idő 
etikai vonzatát („percemberkék" stb.) is felöleli, amit a 
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megelőző és a további versszakok valóban megerősítenek. 
(S persze a földi és az égi Jeruzsálem allegóriáját is.) 

Ahogyan a nemzet történelmi létével kapcsolatban fölme-
rül - az időből való kiiktatódás, kitörlődés, emléktelenség 
folytán - a nemlét lehetősége, van ilyen értelmű nemléte 
az egyéni sorsnak is. Ezzel a feltevéssel kezdődik a Vissza-
tekintés: 

Én is é l tem. . . vagy nem élet 
Születésen kezdeni, 
És egynehány tized évet 
Jól-rosszúl leküzdeni? 

A „küzdeni" az emlékezés—küzdés—remény hármasság kö-
zéptagja, s ezért a kérdés szónoki, egy lehetetlen feltevéssel 
az állítást („Én is éltem") erősíti. A fenti hármas negatív 
tükörképe: felejtés-tétlenség-kétségbeesés. Persze történe-
lemetikai kategóriák különböző helyzetekben lehetséges 
tartalmairól van szó. Vagyis a „felejtés" jelentheti a hősi múlt 
felejtését, megtagadását, a méltatlanságot az ősök nagyságá-
hoz, a „tétlenség" a tevékenység, a küzdés elmaradását, a 
tunyaságot, a „kétségbeesés" a hitvesztést. 

Arany történetpoétikai eschatologiájának konzisztens és 
koherens rendszere van. Ennek egyik tartópillére az emlé-
kezés-küzdés-remény kategóriákon, illetve az ellentétpár-
jaikon alapuló történelmi ontológia. A másik a történelmi 
erkölcs- és üdvtan: a „megbűnhődte már e nép" számot adó, 
számon kérő logikája. Ami a nemzethitet vágy a nemzetmí-
toszt illeti, mindkét pillér a „választott nép" küldetéstudatán, 
az ősök példáján és a „magyarok Istenén" mint fenntartó 
erőn alapul és az utóbbi mint ítélőbíró föltevésében össze-
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geződik. A harmadik pillér kettős alkatúnak látszik, s talán 
egyszerűbb volna, ha összességében nem három, hanem 
négy tartóoszlopot jelölnénk meg. 

Az első, ami feltűnik, valami furcsa zavar vagy hiány a 
„számadó" versekben. Ennek egyik fajtája az, amikor a 
remény-élet egyenlőségre, noha ez az egyéni és nemzeti 
sors lételve, nem lehet sorsot alapozni. „A kétségbeesés az 
én reménységem" (Álom-való) feltevés abszurd, az egyik 
kioltja a másikat, ez nem lehet életalap. (Az Aeneis második 
énekében: „Egyben bízhat a vesztes: többé nincs mibe' 
bízni" - Kartal Zsuzsa fordítása.) Az élet mint nemlét egy 
1849-1850 tájáról való töredékben (Ha álom ez élet...) a 
halálnál rosszabb lehetőségként (lehetetlenségként) szere-
pel: 

Ne nevezd halálnak, mert hazugság lenne: 
Nincs a nyugalomnak boldogsága benne; 
Kínja vonaglásban adja jelenségét, 
S bár reménye nincsen, megmaradt a kétség. 
Volna hát legalább a fájdalom élénk, 
Hogy érezve kínját, ez érzésben élnénk. . . 

Az ellehetetlenülés túlélésében rejlő ellentmondást fejezi ki 
A pusztai fűz utolsó két sora: 

De mit ér az átok, 
Ha fonnyadva mégis több-több tavaszt látok! 

Az a történelemontológiai szempontból lehetetlen feltevés, 
hogy reménység nélkül is létezik élet, nagy hangsúlyt kap a 
Szilveszter-éjen soraiban: 
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Hajrá fiúk! ez a pohár 
A szenvedő embernemért, 
Mely várva tűr, csalódva hisz -
S túl bírja élni a reményt! 

Kimondottan számadás-számvetés az Évek, ti még jövendő 
évek... Az elején szabályos számviteli mérleg készül: 

... a mult, 
Aciós maradt sok szép örömmel, 
Míg szerfölött is oszta bút; 
Ennek kamatját, jó reményül, 
Fizessétek le most nekem; 
Ki tudja, úgyis: é rem én azt, 
Hogy a tőkét fölvehetem? 

S a végeredmény az utolsó versszakban: 

Szűnj meg, panasz; ne háborogj, szív! 
Bűnöd csak egy volt: az erény. 
Ha veszteség ennek jutalma, 
Jajgassak-é, hogy megnyerém? 
Vigasztalásul, annyi szenved, 
És szenved nálam annyi jobb; 
Miért ne én is.. . porszem: akit 
A sorskerék hurcol s ledob! 

Ez az egyenlőtlenség érdem és jutalma között a Fiamnak 
vallásos áhítatát valósággal a visszájára fordítja a szoros 
értelmezéssel, míg nélküle a vigasztaló szerepkör még 
mintha megmaradhatna: 
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Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen. 

Ellensúlyként álljon-e a vallás a mérlegen? Elrettentő, 
visszatartó erőként? Az erkölcsi tartás utolsó támasza, végső 
mentsváraképp? Vagy csak egyszerűen a fentiek fényében 
mérettessék meg? Itt már a majdani felnőtthöz szól, az ő 
szabad mérlegelésére bízza az ítéletet. 

Az 1861 (a „remények éve") szemrehányása a bűn és 
bűnhődés egyenlőtlenségében fogant: 

Ha bünhödénk, elég a bünhödet, 
S elég viselni - ha mint Jób - keresztünk. 

Talán fölösleges arra gondolnunk, hogy az Évek, ti még 
jövendő évek ... „és szenved nálam annyi jobb" sorában az 
utolsó szó minthaJóbra is utalna. Mindenesetre a szituáció a 
Jóbé: a pontos számadásnak, a nullszaldós mérlegnek nincs 
hitele odaát, s ki merne arra gondolni, hogy mindennek a 
hátterében az Úr és a sátán közötti fogadás lappang (Job 1, 
6-12.). Arany sors-idő eschatologiája sem erre utal, ez a 
szituáció mintha nagyon is leegyszerűsítené a problémát 
egy az embersorsokra fogadó vagy kockarázó istenképre, 
illetve egy igazságtalanul büntetett emberre vagy emberi 
közösségre. Ha mint Jób bünhödénk., s nem bűneinkért, az 
istenkép ebben a vonatkozásban ellentmondásossá válik. Ez 
emberésszel fölérhetetlen, az ember erkölcsi mértékével 
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mérhetetlen. A hajótörött utolsó versszaka a reménytelen-
ség = halálvágy = meghalni is képtelen ellehetetlenülés 
gondolatára fut ki, de ügy, hogy közben az égi és a földi 
számvetés összeegyeztethetetlensége is kiütközik. 

Hogy számadását megtevé, 
Hiányos számra nem talált, 
S ezen hitben nem rettegé 
Ama nagy zérust, a halált. 

Féljétek Istent, emberek! 
Az élet számvetése csal: 
Reménybukott szív halni vágy, 
Koldús marad, meg mégse hal. 

A „Féljétek Istent, emberek!" refrén félreérthetetlen: a 
kiszámíthatatlan Istent kell félni. Eszerint Arany történet-
poétikai eschatologiájának harmadik pillére a nem földi 
mérték szerint mérő hatalom, amely nem tartja magára 
nézve kötelezőnek a „megbűnhődte" elvét. Ez a föltevés 
persze súlyosan ellentmondásos: két különböző isteni 
személyiséget föltételez, vagy két egymásnak szögesen 
ellentmondó arculatot egy személyben. 

Ilyen kettősség mellett szólhatnak irodalmi vagy egyéb 
érvek, de mint látni fogjuk, Arany maga kifejti - versben - a 
kettősséget magyarázó, rajta felülemelkedő megoldást. 

Az.Évek, ti mégjövendő évek... zárlatában a „sorskerék"-
re hárul a felelősség. A sors-idő egyetlen egység, nem külön 
sors és külön idő összetétele. A „kerék" lehet „az időnek 
Rohanó kereke" (A dalnok búja), lehet a sorsé. Az időt mérő 
óra lehet a sorsot kimérő óramű metaforája. A metafora 
teljes egybeesést feltételez a különbözők között. Az az 
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óramű, amelyben a kerékfogak pontosan „egybevágnak", 
legfeljebb annyiban különbözik a közönséges, sorsot nem 
intéző kronométertől, hogy nincs rajta „számlap, mutató". 
Az „egybevágás" és az időbeli lefolyás kérlelhetetlen egyirá-
nyúsága a logikai (lényegében időtlen, illetve szinkron 
egyenletekben leírható) és az időbeli (megállíthatatlan és 
visszafordíthatatlan) következésben egyesül. Ez a tragédia 
Arisztotelész által paralogikuském jellemzett cselekmény-
építkezése, amely így alkot egésze t. A „felismerést" megelő-
zően a „számlap, mutató" nem érzékelhető a szereplők által. 
S ahogyan a Magányban című költeményben a sors óramű-
vének említését követően egyszerre csak „a végzet tengelye 
harsog tovább", a „post hoc ergo propter hoc" paralogisz-
mosza is éppenséggel a végzet logikája. 

Ezért lehetne tehát négy pillérű ez az eschatologia. A 
remény-emlékezet történetisége az egyik, a vele járó erköl-
csi emlékezetbe ágyazott bűn-bűnhődéstudat, illetve ami 
ennek túlnani vetülete, a számvevő, bűnhődést, büntetés-
elengedést kiszabó zsidó-keresztény istenkép a másik. A 
harmadik - feltételezhetően - az ebbeli szerepében a Jóbok 
sorsára fogadó Isten, aki miatt a földi halandó számvetése 
kiszámíthatatlan. Negyedikként e három még kiegészül a 
Sors, illetve az antik görögség istenei fölött is uralkodó 
Végzet kategóriájával. 

Arany sors-időn alapuló poétikai hite azonban ismer egy 
olyan formulát, amellyel képes visszaadni a főhatalmat 
Istennek, aki ezáltal egyszersmind a Végzet ura is. A 
Gondolatok, a béke-congressusfelől kínálja ezt a megoldást. 
Isten jellemzése a 3. versszakban: 
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Mikép egy isten-atyja van 
Az égben e családnak, 
Kit (a müveiteken kivűl) 
Minden népek imádnak: 
Ugv lenne földön józan ész 
Az egy közös hatalom, 
Törvény, igazság... akitől 
Jő büntetés, jutalom. 

Ezután tíz versszak (a negyediktől a tizenharmadikig) 
körmondatai a kegyes cél elérhetetlenségét ecsetelik. A 
felezővonalon ismét a békés isteni szellemre és a vele 
párhuzamos evilági nemes szellemiségre utal: 

És lenne béke, oly örök, 
Mint isten szellemében; 
Megkezdve itt, - állandóul 
Folytatva majd az égben. 

Hiú szándék! vesztett erő 
Ily küzdelemre szállni. 
Megáradott nemes lelkek 
Sziklába vert hullámi! 

Ez azonban még földi szándék, nem tartóztathatja föl az 
ellenérveket, melyek mind súlyosabbak lesznek. Az első 
igazi nyugvópont a feltündöklő, eltűnő, egymás fölébe 
nyomuló népek sorsának (a sorskerék!) bemutatása után ez 
a közlés: 

Isten egészbe' működik, 
Egészre fordit gondot; 
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S ezt magyarázat követi egy négy versszakon át hét „midőn" 
sarkain forduló körmondatban. A romlás jeleit sorolja föl 
(„midőn egy nép - mint a kovász - Megérett és .. .megrom-
lott, Midőn..."), és a hetedik „midőn" után ilyen az „akkor": 

Akkor elétör egy vad nép, 
Szilaj vére s erénye 
És elborit, mint a tenger 
Hullámi, vagy fövénye. 

Hagyjátok a meddő vitát! 
Bölcs Isten az, ki rendel; 
Az ember tiszte, hogy legyen 
Békében, harcban ember. 
Méltó képmása Istennek, 
S polgára a hazának, 
Válassza ott, válassza itt 
A jobbik részt magának. 

A figyelemre méltó tétel az, hogy Isten „egészbe' műkö-
dik. Egészre fordit gondot". Nem mint kényúr, mint bíró, 
hanem mint gondviselő. Mondjuk mint egy kertész, aki 
akkor is kénytelen lenyesni a fölös, fonnyadt vagy férges 
ágakat, ha sajnálja a veszteséget. Amit tesz, nem büntetés. 

Ehhez az egészhez képest érvénytelen, vagy inkább 
közömbös az ember számadása és különösen mérlegének 
követelésrovata, miszerint az erény a földön (is?) elnyeri 
jutalmát. Ez az egész szemben áll azzal a reménnyel is, amely 
korábban - az ősapák vétkének megbűnhődése folytán, s a 
nemzet erényességét feltételezve - így kecsegtette a költőt: 
„S az erényes nemzet jutalma nem égi: Földön jut dicső és 
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hosszú élet néki" (Eg\'esülés). Szemben áll, kivéve, ha az 
„erény" a fennmaradáshoz szükséges tulajdonságokat jelen-
ti, amikor is az erény magában hordozza jutalmát. S ettől a 
megfontolástól az Eg\>esülés gondolatmenete nem esik 
távol. Az a dekadencia, amelyet a „midőn"-nel kezdődő 
mondatok mutatnak be (a kovász - „megérett é s . . . meg-
romlott", a századelőn kívánt, esengett „polgárodás" csa-
pássá változott), nem égi büntetésként, hanem természetes 
következményként a Gondolatok ban megjósoltakat hozza 
magával. 

Ebben a felosztásban (ki-ki tegye a maga dolgát) ,Az 
ember tiszte, hogy legyen Békében, harcban ember". 
Alighanem a Fiamnak, vallás-mérlegmutatója is erre billen: 
az emberi tartást megalapozó hit szerepét jelzi az emberség 
normáit megcsúfoló világban. 

Az egész itt a bíráskodó Isten és a Végzet szerepét a 
Gondviselésben egyesítő kategória. (Dávidházi Péter mutat 
rá arra, hogy Arany az isteni eleve elrendelés és a görög 
végzetfogalom „egybefoglalásával" közeledett a modern 
eposz problémájához, s ebben a vonatkozásban „nem 
világnézeti tévelygésről, hanem poétikai programról van 
szó."5) 

Ezzel az Arany-féle történetpoétikai eschatologia négy 
pillérét akár kettőre is össze lehet vonni: az ítélő, a végzetet 
el rendelő-megszemélyesítő és a gondviselő istenség egy-
sége az egyik, az erkölcsi emlékezeten, evilági és/vagy 
túlvilági üdvtörténeten alapuló romantikus történelemfel-
fogás a másik pillér. Csakhogy a szóban forgó versek 
többségében különálló tényező a Sors, a Végzet, és nem 
egyértelmű az isteni hatalommal, elrendeléssel stb. alkotott 
viszonya. Ebből látszólag az következnék, hogy nem egyet-
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len, hanem több, illetve egy, de időben - alkotásperiódu-
sonként vagy akár egyes versenként - változó rendszert kell 
feltételeznünk. Úgy látom, a három pillérre (az emlékezet-
remény, a gondviselő Isten és a Végzet/Sors hármasára) 
épített eschatologia átfogja az Aranv-líra idevágó poétikai 
érdekű, „képalkotó" gondolatvilágát. 

Amikor Arany történetpoétikai eschatologiájáról azt állí-
tottam, hogy konzisztens és koherens rendszert alkot, 
természetesen nem arra gondoltam, hogy ez tételesen 
kifejtett, sőt még csak arra sem, hogy Arany fejében végig-
gondolt elméleti rendszer. Végig van gondolva, de nem 
abban az értelemben, ahogyan most én próbálom teoreti-
kus elemzéssel kihámozni sarktételeit s azok összefüggé-
seit. Az idézett s még további idézhető Arany-költeménvek-
ben ezek a tételek, összefüggések helyi, kontextuális körül-
mények szülöttei és létrehozói. Még az olyan kifejtő, 
retorikusán megalkotott vers, mint amilyen a Gondolatok 
sem egy vagy több tézis megverselése: a töprengés valódi, a 
kivitelezés szellemes, arányos, hatásos, s egyszersmind 
könnyed, természetes. Még a végső, kissé patetikus, iskolá-
sán besulykoló tanulsággal együtt is. Ugyanis valamiképp ez 
a költemény szintén egész. Nem a Tamburás öregúrban 
leírt módon, mint az „egyszerű dal", amely „tiszta remekké 
magába' szülemlő", de már-már közel van ahhoz, amit 
Arany a Testvéri ünnep című allegóriatöredékben az ifjú 
lány szépségéről állít: „zárt tökélyben ott áll az egész. 
Mintegy magából ellebenni kész". De ha kétségeink lenné-
nek ebben az esetben a poétikai egészség felől, vagy ha a 
hangulatlírát tartjuk e tekintetben igazán meggyőzőnek, az 
idézett versek között nem egy ilyen darab akad. A számadás-
verseket sem a számadás teológiai vonzatának a tézisei 
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ihlették, s az az eschatologia, amelyre a „poétikai" jelzőt 
szánom, nem teológia, sőt még csak nem is történetfilozófia. 
Nem azért, mert kifejtetlensége folytán innen esik rajtuk, 
hanem azért, mert az eredeti értelmében vett poiészisz 
(alkotás, készítés, tett, cselekvés, „lelis" [Sylvester János]) 
szerves része. Ez annyira világos például az Évek, ti még 
jövendő évek... esetében, hogy a költemény poétikai 
egészségének csorbájaként, „esésként" jellemezhető a stilá-
ris eltérés a költemény elején kijelölt és a zárlatban tetőző 
költeménygondolattól.6 

„Nem kell semmi, ami fél" 

Láthatjuk, hogy Arany az egésznek nemcsak befejezettségen 
alapuló tökélyt, hanem önfenntartó, önalkotó erőt is tulaj-
donított („magába' szülemlő"), sőt a befejezettségben is a 
befejezettségen túlra transzcendáló létet, erőt feltételezett 
(„mintegy magából ellebbenni kész"). Az istenség nemcsak 
„egészbe' működik. Egészre fordit gondot", hanem ő maga 
is „egy és oszthatatlan" (Dante). 

Az egész képzetének van alapvető poétikai szerepe a 
számadás-versekben is. Hiány nem létezhetik, a számadás-
ban-számvételben ez képtelenség, de mivel ez a képtelen-
ség fennáll, a feszültség abszurd, elviselhetetlen. Mint már 
szóba került, a létezés abszurditása a tét: az ellehetetlenülés 
utáni továbbélés abszurditása, az embernek az az önmeg-
semmisítő képessége a képtelenségre, hogy „túl bírja élni a 
reményt". Ez az egyenletrendszer tehát szintén az egész 
fogalmán alapul. Amit elveszünk az egyik oldalról, az a 
másik oldalon negatívumként jelentkezik, az „átvitel" csakis 
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„ellenkező előjellel" történik („Kész boldogság lesz neki a 
Szenvedés hiánya" - Enyhülés). S ez nem csak a számadás-
versekben van így. Az Arany-líra egy része a föllelhető 
kezdetektől fogva élt a belőle eredő stiláris és retorikai 
lehetőségekkel. Az 1840-ből való Feléd, feléd... utolsó 
versszaka ilyen egyenlőségekből tevődik össze: 

Én nem vádollak: 

És égi üdvét eg\> telemnek 
Tavasz, nyár, ősz, -
Volt egy telem: 

Ah-vo l t , -

= csak szívemnek Emésztő 
lángját vádolom: 

= öröklő télben gyászolom. 
= mit ér nekem m á r , -
= szebb, mint tavasz. 

ősznél kiesb, forróbb, 
mint a nyár . . . 

= de többé nincsen az!! 

A versegész - a második versszaktól kezdve tételesen is -
egyetlen egyenletrendszer. A 2-4. versszak két utolsó sora 
az „x": 

.. . Eltilt idő és messzeség: = Oh - a frigy, mit 
kötöttünk, Fog-é, 
fog-é majd élni még? 

(2. versszak) 
... Ha boldogságodat tetézni 
Ifjak szerelmért esdenek: = Fogsz-é a múltra 

visszanézni, Hol 
oly csekélyek 
mindenek? 

(3• versszak) 
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Ha élte rózsa-hajnalában 
Imádód majd előtted áll... = Gondolsz-e vissza 

egyszer csak még . . . 

Értékrendi összevetés tagjai ezek. A „tiltással" lehet-e 
egyenlő súlyú, vagy nála súlyosabb a „frigy"? A tetézett 
boldogsággal egyenlők-e a múlt oly csekélynek látszó 
dolgai? Az utolsó előtti versszak pedig kifejezetten „összeve-
tést" emleget: 

Ali, összevetve majd a múltat 
A víg jelennek bájival stb. = Ki fog vádolni, 

Lányka, hogyha 
Felejted az 
örömtelent. . . 

Persze az ilyen versbéli egyenletek lehetnek egymással 
összemért egyenlőtlenségek is. 

A „ha, akkor" típusú szerkezetek maguk is (para)logikai 
egyenletek, és semmi meglepő sincs abban, hogy a versgon-
dolat, a „dianoia" többek között ilyen implikációk rend-
szereként is megszerveződik. Figyelnünk kell azonban arra, 
hogy a „ha, akkor" nem időbeli (para)logikai következést 
fejez ki (mint arisztotelészi értelemben a tragédia cselekmé-
nyében), a ha tetteket nevez meg a szöveg, akkor sem tettek 
egymásutánjáról, a cselekvés időbeli lefolyásáról van szó, 
hanem tettként leírható állapotok értékszempontú összeve-
téséről. Fel is hangzik a kérdés: „Mit ér nekem már?" 

Van példája az egész már-már rögeszmés középpontba 
állításának, a versgondolat (dianoia) ilyetén való megalapo-
zásának is. Az Április 14-én versszervező okoskodása ezen a 
tételen áll vagy bukik: 
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Teljes független szabadság; -
Nem kell semmi, ami fél. 

S ebből újra csak ez következik: 

Élet vagy halál jöjjön ránk, 
Csakhogy légyen egy egész. 

Ez az akarva-akaratlanul skolasztikusnak tetsző okoskodás a 
versben hangoztatott, biztatónak szánt példák sorával szem-
besülve szinte az ellenkezőjébe fordul: a pontos szimmet-
ria, a precíz kiegyensúlyozás lehetővé teszi, hogy a mérleg 
könnyen billenjen jobbra vagy balra. Innen a vers önironi-
kus színezete is: vajon valóban elvetendő minden életmentő 
kompromisszum? Valóban csak ez a kérdésfeltevés helves: 

Bánjuk-e, hogy a dicsőség 
Egészen szárnyára vett? 
Hogy egészen és örökbe 
Birjuk a becsületet? 
Hogy karunknak győzedelmét 
Látja, nézi a világ, 
S temetőnkhöz, mint diadal-
ívünkhöz, kész a cser-ág? 

Az utolsó kérdés elliptikus szerkezete folytán („éppúgy, 
mint" helyett csak „mint") félre is érthető: mintha így is, úgy 
is a temetőbeli cser-ág volna készenlétbe helyezve. (Ez a 
vers különösen beszédes adalék R. L. Aczel észrevételéhez 
„a keserű rezignáció és az implicit irónia" jelenlétéről Arany 
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forradalmi lírájában. . Ugyanakkor mintha Kölcsey Vigasz-
talás'knak ellenpontozása lenne.) 

Az evilágot és a túlvilágot (vaskosan evilági logikával) 
egyetlen egészként mutatja be Л rodostói temetőben. A két 
fél között, a transzcendencia határán, mint egy egyenletben, 
ott van az egyenlőségjel. Az átjárás az egyenlet egyik 
oldaláról a másikra a kiegyenlítődés szabályai szerint lehet-
séges. Első fokon a költő álma teszi lehetővé az átjárást. Ami 
azonban az álomban történik, teljesen valószerű. Még a 
jelenés is. Az árnyak és fejfák egymással összetéveszthetők. 
Csak Rákóczi megjelenésére van más magyarázat, minthogy 
a szabadság léikéként mindenütt jelen lehet, ahol szabadság 
van. Miután hazulról a szólásszabadság hírét vette a fejede-
lem, eljött, hogy felköltse híveit. S máris a „lég", ez a 
szellemvilággal egynemű elem (lásd: pneumatológia) lép 
működésbe. Nagyszerű dinamikus kép érzékelteti (belül-
ről, a szubjektum élményeként) a levegőénél könnyebb 
fajsúlyú szellemi fluidum fölemelkedését. A „fölvet az ár" 
kifejezés ezt jelenti. 

Nem érzitek-é a körülfolyó léget, 
Mint emel, mint éleszt, mint ragad magával? 
Fölvet az ár; a föld egyre alább mélyed.. . 

A „költő álma" ím képes feltámasztani a „szent hamvakat". Az 
álmodott szellemélet egy másik, immár kollektív álmot 
gerjeszt: 

Most amint a sírok hős népe közelget, 
Dobban a nyugvó szív és sebesebben ver; 
Egv álom magaszt fel minden földi lelket. 
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Az irreális realitásnak ezen a fokán ragozhatóvá válik egy 
olyan, talán nem is létező igető, mintamilyen a „magaszt"-é. 
Mindenesetre ez most túlvilági álom az evilági álomban. Az 
egyenlet többismeretlenes egyenletté változott, de az átjárás 
az egyik álomból a másikba szabályos. A transitiót a maguk 
síkján logikus és érvényes törvények szabályozzák. Ezek 
mindenekelőtt a metaforikus észlelés jogát, sőt kötelességét 
léptetik életbe. Úgy foganatosítják, hogy szinte szakadatlan 
metaforasort indukálnak. A metaforasor annyira szakadat-
lan, folyamatos, hogy egybeeshetik az allegorikus gondol-
kodással. A „szellemtestöket, mint lobogó lángnyelvet El-el-
kapja mintegy a szél s viszi távol" sorok nemcsak a bibliát 
idézik („És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek" - Csel. 
2, 3.), hanem a pneumatológiai megfontolásokat szem előtt 
tartó kettős folyamatot is végigviszik: az álombeli természeti 
kép és álombeli allegorikus szellemutazás párhuzamos 
folyamatát. - Persze az áttünések pedáns kivitelének meg-
vannak a maga veszélyei. De most nem róluk, vagy az 
allegorizálás elbírálásáról van szó, hanem az áttűnéseket 
szabályozó egyenletről vagy egyenletrendszerről. Itt egy 
harmadik szint vagy dimenzió akkor lép be, amikor ellen-
kező irányba, visszafelé indul meg az átlényegülés. Ekkor 
már mintha teljes volna a varázs. (Illetve ez tenné teljessé. 
Nem tekintve a Buda vára fölött kísértetbalettet bokázó 
szellemnép képének eredendő és eredeti naivitását.) 

Az Arany versszépségeire, költői, képi finomságaira rend-
kívül érzékeny Riedl éppen az evilágivá lényegülés képi 
megoldatlanságát veti a varázsló szemére. Arany-könyvének 
ebben a részében a mi matematizáló témánkhoz közeli 
kérdéssel foglalkozik; arra hoz fel példákat, hogy Arany „a 
leírt tárgy nagyságát nem egyszer számokra fejti"." A példák 
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alapján így dicséri: „akinek képei ily pontosak, az hasonlatait 
rendesen látja is, azaz nem csupán fogalmakat fűz össze, 
hanem mindig elképzeli, lelki szemmel látja az összevetett 
tárgyakat. Arany is egész biztosra veszi a képet, érzékileg is 
felfogja; nagyon ritka nála a csupán elgondolt kép, mely 
pusztán az észhez és nem egyszersmind fantáziánkhoz is 
szól. Ha képies kifejezéssel él, akkor ez reá nézve egy neme 
a halványabb víziónak; a képies kifejezés minden eleme 
sajátos alakjával, színével, érzéki sajátságaival előtte lebeg. 
Nagyon ritka nála a csak gondolt és nem látott kép"9 S ehhez 
a mondathoz fűzi a következő jegyzetet: „Ilyen A rodostói 
temető 5. szakasza. »Börtön a sír: börtönünkbe mért siet-
nénk többé vissza? Várjuk el, míg a szabad lég könnyű 
testünket felissza. Akkor ők (az ősök) mibennünk élnek: mi 
leszünk az a lehellet, mely gvőzhetlenül kitartja a tusát a 
zászló mellett.« Az egész oly fogalmak komplikációja, 
melyeket a költő nem látott".10 Valamit azonban „látott" a 
költő. Azt ugyanis, hogy az áttűnésnek láthatatlanul követ-
hetetlenül, valósággal érzék feletti módon kell végbemen-
nie. Szemfényvesztés nélkül nincs illúzió, marad a valóban 
prózai fogalomkomplikáció, a talajtól elrugaszkodni képte-
len magyarázkodás. Ugyanakkor „csalni" sem akart, úgy 
hazudni, hogy rajtakaphassák. Tehát - szigorúan a pneuma-
tológia szabályai szerint eljárva - a szellemtesteket a levegő-
vel itatja fel; így a levegő, mely körülveszi a harcoló népet, 
ők maguk lesznek, csak ezt az élenvt lélegezhetik be a 
küzdők, s ennélfogva Rákócziék szellemisége - kettős 
metaforikus szint - tartja ki győzhetlenül „a tusát a zászló 
mellett". - Nem a képet védem, az lehet erőltetett, kimódolt, 
követhetetlen. Talán némely ízlésnek a költemény egésze is 
túlszerkesztett, naiv, színpadias; a reformkor hazafias költé-
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szetének hitvallásait, az „emlékezet-küzdés-remény" gon-
dolatát, a nemzeti üdvtörténet tételeit felidéző kardal pedig 
harsány és egyenetlen. De ha a többi itteni képet elfogadjuk, 
a „fogalmak komplikációjának" döntő szerepe lehet egy 
olyan szemfényvesztésben, amely egyszersmind láttatás-. 
hivatkozási alapja szellemi - az ősök lelkével, szellemével 
való élés, általa való feléledés (nem pedig feledés, az ősök 
emlékének megtagadása, az a tett, amely maga a nemzet-
halál). S ez szerves része a szellemkar által már-már szinte 
didaktikusán ismertetett reformkori nemzetmítosznak. 

Arany versgondolkodásában az „egyenlőség" vagy 
„egyenlőtlenség" formáját öltő nyelvjátékoknak különös 
szerepe volt. Persze ezeknek az egyenlet-féléknek egy része 
leírható megfelelő stilisztikai vagy retorikai műszavakkal 
(chiasmus, commutatio, oxymoron, antitheton, disiunctio). 
De azok a mátrix-formák is, melyekkel az Arany-féle ördög-
lakatok című írásomban a Nem kell dér... a Csalfa sugár, a 
Különbség és az Ex tenebris szerkezetét próbáltam szemlél-
tetni,11 a fenti, szükségképp metaforikus értelemben, rész-
ben vagy egészben egyenlőségeken vagy egyenlőtlensége-
ken alapulnak. Ezúttal egészen szabályszerű mátrix-eljárás-
sal nézzük meg, hogy s mint mutatkozik egyenlet-forma a 
Nem kell dér... versszakaiban. 

A költemény első két versszaka összevonható ebben a 
sémában: 

Nem kell dér az őszi lombnak, Mégis egyre — sárgul: (1) 
őszül: (2) bú az aggott főnék, 

Dér ,,.. fagy —— nekul is, 
bú ' gond 

nekűl is Lesohajt az ágru 1 ( 1 ) 
Nyugalomra készül. (2) 
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A harmadik versszak viszont épp az imént alkalmazott 
tömörítési eljárás értelmében „tömör" vagy „összevont", 
hiszen egyetlen versszakban összegezi az „őszi lomb" és az 
„aggott fő" idáig két külön versszakban tárgyalt témáit: 

[lombé] 
Hátha dér-fagy, bú-gond érte, [lomb-főt] ősze is már késő; 

[főé] 
(3) 

Hogy' pereljen sorsa ellen A szegény lomb és fő!... 

Ilyen értelemben egyenlőség-, illetve egyenlőtlenség-jel 
tehető az 1-2. és a 3. versszak közé. Egyenlőtlenség azért, 
mert itt a „hát még ha . . . " esete fordul elő: fölös ok van rá, 
hogy a két kárvallott ne perelhessen sorsa ellen. 

Megadható a vers (para)szillogisztikus szerkezete is. 
Szillogizmus formájúnak csak a 3. versszak látszik, de az első 
két versszak is átalakítható ilyenné: 

, . der fa«v az őszi lombot, 
Ha n e m e n , ——-

bu [gond] az aggott fot 

, , sárgul stb. akkor is egyre — 
őszül stb. 

A harmadik versszak szillogizmusának első két tétele az első 
két versszak negatív állításait megfordítja (igenis éri dér-bú 
stb. az őszi lombot/aggott főt) és megtoldja azzal, hogy 
őszük is már késő (évszak természeti, ill. életkorra átvitt 
értelemben, a fő esetében pedig jelenti a már nem korai 
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őszülést). S ebből az következik, hogy így már egyáltalán 
nincs esély ellenkezésre. Végül is eg\>enlőség vag\> egyenlőt-
lenség áll fenn az első két és a harmadik versszak között. 
Lehet, hogy ez a szillogisztikus forma szigorúan logikai 
alapon támadható. De a költészetben hiteles lehet egy 
paraszillogisztikusforma is. Persze ezek a mondatok egyen-
ként mint implikációk megállják a helyüket. Nem vetjük fel 
azt a kérdést, hogyan lesz költeménnyé egy ilyen implikáció-
vagy (para)szillogizmus-sor. Azt sem, hogy ez a szigorú 
logikai szerkezet milyen súllyal essék a latba, ha netán azt 
kell eldöntenünk, merre húz ez a vers: a dal vagy az 
epigramma felé? Világos, hogy a versformától kezdve a 
toposzokig, a szinte szokványos természeti képpel való 
kezdéstől a szinte szokványos „lírai" melankóliáig minden 
összetevő a dalra mutat, mint e szöveg műfaji formájára. 
A szoros logikai szerkezet nem szól ellene ennek, de 
figyelemre méltó, hogy paralelizmusa mennyire redundáns 
a hagyományos magyar népi és irodalmi dalformákra 
egyébként jellemző párhuzamos szerkesztéshez, illetve 
gondolatritmushoz képest. Ezt a redundanciát, túlszerkesz-
tettséget tovább növeli, egy másik dimenzióban, a mátrixje-
lenség mint rejtett gondolatforma. 

Bármilyen verssorokba tördelt szöveget leírhatunk mát-
rixként. A sorok száma egyszerűen a mátrix sorainak a 
száma. Az már meggondolandó, milyen alapon jelölünk ki 
oszlopokat. Szótagonként? Szavanként? Egyéb értelmi egy-
ségenként? Verslábak, ütemek is lehetnek alapegységek, s 
ez a legegyszerűbb: egy stanza stb. formája verstani képle-
tekben leírva pontosan utánozza a mátrixformát, azaz 
táblázatot alkot. Az egyes alapelemek számokkal helyette-
síthetők stb. A Nem kell dér... esetében tehát nem az az 
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érdekes, hogy egy-egy versszak mátrixként felírható, hanem 
az, hogy e mátrixok mint mátrixok között van egyértelmű, 
eltérést csak meghatározott változókra nézve megengedő 
összefüggés. Ezért lehet az első két versszakot egyetlen 
olyan mátrixban vonni össze, amely a kijelölt sor-oszlop 
által meghatározott helyeken két lehetséges érték egyikére, 
másikára szabályszerűen cserélődő változókat tartalmaz. 

írjuk le a verset matematikai mátrixként. A névelőt ne 
tekintsük külön szónak, a már előfordult szavakat első 
előfordulásukkor kapott számnevükkel jelöljük: 

Nem kell dér az őszi lombnak Mégis egyre sárgul: 
Dér nekűl is, fagy nekűl is, Lesohajt azágrul. 
1 2 3 4 5 6 7 8 (A) 
3 9 10 11 9 10 12 13 

Nem kell bú az aggott főnek, Mégis egyre őszül: 
Bú nekűl is, gond nekűl is Nvúgalomra készül. 
1 2 14 15 16 6 7 17 (B) 
14 9 10 18 9 10 19 20 

Két azonos (8X2) típusú mátrixunk van, az A és а В mátrix. 
Azokat a számokat, amelyek A-ban és B-ben azonosak, 0, a 
különbözőeket 1 jelölje. 

0 0 1 1 1 0 0 1 (A+B) 
1 0 0 1 0 0 1 1 

Természetesen a 0 és az 1 megkülönböztetésére alkalma-
zott szabályunkból már következett, hogy az eredmény 
egyetlen mátrix lesz, amely a két versszakban előforduló 
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szavak helyi értékeként mutatja meg azonosságukat, illetve 
különbségüket. Ez persze azt is kifejezi, hogy ebben a 
tekintetben a két versszak azonos mátrix szerint épül fel. 

Figyelemre méltó az, hogy a mátrix-soronként azonos 
számú (4-4) 0 és 1 fordul elő, azaz összesen 8 -8 az arány. A 
harmadik versszak: 

Hátha dér-fagy, bú-gond érte, ősze is már késő: 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény lomb és fő. 
21 3-11 14-18 22 4-17 23 24 25(C) 
26 27 28 29 30 5 39 16 

Kétértékű kódolással: 

1 0/0 0/0 1 0/0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 

Értelemszerűen a „lomb és fő" jele lehet „0/0" („lomb-fő"), 
s mivel a maradék szókészlet vonatkozása ugyanígy kettős, 
végig „1/1" lehetne. Ez illusztrálná a fenti észrevételt a záró 
versszak kettősségéről. Valahogy így: 

*Hátha dér is, fagy is érte, ősze is már késő, 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény lomb — . (*C) 

*Hátha bú is, gond is érte, ősze is már késő, 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény — fő. (*D) 

Az „is"-ekből csak az „ősze" utáni „is"-t számítjuk külön 
szónak. A két kikövetkeztetett (*) versszak kétfelé osztja a 
„dér-fagy", illetve „lomb és fő" típusú összevonásokat. Az így 
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keletkezett hiányt pótoljuk az „is", illetve a „-" beiktatásával. 
A (*C + *D) mátrix: 

0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 - 1 -

Ez tulajdonképpen a harmadik versszak mátrixa, a (C) 
mátrix, s világosan megmutatja, hogy éppen az összevoná-
sok („dér-fagy", „lomb és fő") képezik az újszerű elemet, 
ezek viszont az előző két versszak ott hasonlóképpen 
újszerű elemeit összegzik. 

A nagy kérdés persze az, hogyan érvényesülnek a versben 
ezek a szerkezetek mögötti szerkezetek. Hogy mindeddig 
csak versérzék-küszöb alatti értékeket képviseltek, ahhoz 
talán nem is fér kétség. De mi történik akkor, ha mindez már 
tudatosul? Hozzájárul a vers jelentéséhez, műélvezetéhez? 

Számos Arany-vers tehát valamiféle egyenlőség-egyenlőt-
lenség rendezőelvét hordozza magában. Gondolhatunk-e 
arra, hogy a lírai életmű egyik fényes szála, a számadás-ver-
sek é, valahogyan ebben a „kettős könyvelésben" is felcsil-
lan? 

Vannak egyszerűbb, nem versszerkezetekbe, versbázis-
metaforákba rejtett megnyilvánulásai is Arany összemérő, 
számvető, egyenlegkészítő hajlamának. Az ilyen kijelenté-
sekre gondolok: 

„S a tiedén vágynak tenni ingyen-osztályt" (Lóra) 

„Kis reményhez nagy veszély" (A rablelkek.) 

1 8 2 



N É G Y I ITOLSÓ VERSSOR 

„Az erényes nemzet jutalma nem égi" (Egyesülés) 

„Ha minket elfú az idők zivatarja: 
Nem lesz az istennek soha több magyarja." (Az örökség) 

„Hol nincsen jelen, csak múltban él az élet. 
S még remény az, ami másutt ki van halva..." 

„E percek. . . be olcsók nékem, 
S mily drágák lehetnek a szegény hazának!" (Válság idején) 

„Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál." (Kertben) 

„Nyomorúság, szomorúság: 
Elég ebből egyik is" (Csendes dalok I.) 

„S leül biztos öntudattal 
Hogy rendén a számadása" (A vén gulyás) 

„Hányat elvisz minden egy év" (Néma bú) 

„Hogyan? nem írni most? letenni tollamat, 
Midőn, ha nem csordúl, csöppen egy kis kamat?" 

(írjak? Ne írjak?) 

„Most ez a hit . . . néma kétség" (Lejtőn) 

„Amaz sok, ez kevés" 
„Egy szóba' most ezen per 
Kiengesztelve lőn" (WohlJanka emlékkönyvébe) 

Dal és öt forint 

„.. .mint sivár növény, 
Mely élni nem tud, halni még nem érett" (Reményinek) 
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,Л gyümölcs hull - semmi: érett!" (Juliskához) 

„Hogy, mit sírva megsóhajtsak, 
Több legyen majd, ha lehull" (Kies ősz) 

„Még egy csalódás: annyi mint halál!" ( 1861 ) 

„Hitben feladjuk már a diadalt?" (Magányban) 

„Benne mi kárpótlást keresünk nő, néne, leányért, 
Jaj neki: búra ha nő, hol keres édesanyát!" (Juliskasírkövére) 

A csillag-hulláskor I-XI. 

„De így is, az évek haladó terhével, 
Mely minket elaggít, te gyarapodsz névvel" 

(Harminc év múlva) 

„Meghalni jobb, ha muszáj!" (Áj-váj) 

S egy „melosz-egyenlet" ahol a rím (s persze a rímbeli 
szó- és hangazonosság és a sarkos jelentésellentét) alkotja az 
egyenlőségjelet: 

„Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok: 
De látom, ez egyszer tán még fűre kapok." 

(Zölcl vers a ligetben) 

„Vet helyemre más gabonát cserébe" (Sejtelem) 

Találkozunk számítás-ellenes kitételekkel is: 

„Nem kérdezték: sok-e az ellenség? 
Olvasatlan próbáltak szerencsét" (Az örökség) 
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„Ama szent haragban, mely soha nem számít, 
Midőn szórja méltó dühének villámit" (Álom -való) 

„Hanem egy új tisztnek lova nincsen: 

Jó pajtásom: neki szántam - ingyen" (Nyalka huszár) 

Agio-világ 

„Mint egy kalmár, aki számol" 
„Ugy bizony: nagy számvetésbe 
Merülék, tudniillik ebbe: 
Egy dolog két vége közül 
Melyik kerül kevesebbe" (Eh...) 

A „számvető észnek" ez a többé-kevésbé rejtett s többé-ke-
vésbé állandó jelenléte mindenekelőtt a lírájában fedezhető 
fel. (Elbeszélő költészetében is előfordul: „Mit az élet 
megvon, megadják a holtak" a Toldi szerelme első verssza-
kában.) Nem óhajtom ezt a jelenséget életrajzi, pszichikai 
vagy kortüneti tényezőkkel kapcsolatba hozni, inkább a 
vers- és versgondolat minőségében, szerveződésében be-
töltött szerepe kell hogy felkeltse kíváncsiságunkat. 

Sejtelemzés 

Az Arany utolsó versének tartott Sejtelemről írva említi 
Voinovich Géza a kritikai kiadás jegyzetében: „. . .az 1882. 
évi Akadémiai Almanach egyik üres lapján; egy másik lapon 
összeírta elhalt kortársainak névsorát és végére a Halotti 
Beszédből fraktúr betűkkel: Ysa mend ozchuz iaroc vog-

» 12 muc . 
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A „kortársak" téma vissza-visszatér. Nemcsak úgy, aho-
gyan a legnagyobb kortárs, Petőfi emlékét idézi, hanem 
abban a témakörben is, amely az évek számának növekedé-
séhez, az öregedéshez, a vég közeledtéhez kapcsolódik. Itt 
is gyakori az összemérés, a mérlegkészítés. Olyannyira, 
hogy egy töredékben maradt versének két rövid sorában 
egyszerre találunk példát arra, hogy kortársaihoz méri 
öregedésének ütemét, s arra is, hogy a kortárs fogalmat egy 
egyenlőséggel definiálja: 

Kik velem egyenlők korban, 
Még virulnak férfi-sorban... 

(Ének az öregségről) 

Kortárs-sirató a Czakó sírján, a Néma bú, a Kortársam R. A 
halálán, A jóságos özvegynek, A jó öreg úrról és groteszk 
iróniájával az Ez az élet. A Czakó sírján, ez a fordított 
haláltánc (az élő „nagy lélek'-típusokat szólítja a sírhoz 
követ dobni rá) az öngyilkost kárhoztatókat helyezi az 
emberség mérlegére. A Kortársam R. A halálán és az Ez az 
élet... megfordítja az Ének az öregségről kérdésfeltevését: 
aki a kortársak közül a leggyengébbiknek, legtartózkodóbb-
nak vélte magát, az marad életben már-már sóváran várva a 
halált. Ez is egyenlet-kérdés: egy egyenlőtlenséget kér 
számon a sorstól. Az egyenlőségből az következnék, hogy ha 
egy napon született R. A.-val [Rozvány Andrással], elhuny-
niok is egy napon kell: 

Egy nap derült volt rád s reám: 
Nem várhatál még keveset?... 
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De sírunk sem lész messze tán, 
Ha bölcsőnk oly közel esett. 

Ugyanígy az Ez az élet... 

De, ha végignézek romján: 
Oly sivár, dűlt e tivornyám! 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég 
Én is a pad alatt volnék?... 

A bukott forradalom óta örökösen csak búcsúztatná magát. 
„S túl bírja élni a reményt" (Szilveszter-éjen) panaszolja 1850 
végén. Sokáig az „élni nem tud, halni még nem érett" 
(Reményinek, 1859) gondolata dominál, de 1860-ban már a 
remény, hogy „előbb-utóbb majd megpihen" (Az örök 
zsidó). 1861 augusztusában a Szerkesztői levélben még 
vicc az 

Olyat, hogy sohse kívánjon 
Szebbet, jobbat.. . szemfedőnek! 

illetve az, hogy „Te is írnál pajtás: de majd nem lesz kinek" 
(Jókaihoz) 1862 októberében. Az Epitafium (1862) biza-
kodó fohászát („Én-lJram, légy én szerkesztőm, Uj folyam-
ban újrakezdőm") a hatvanas-hetvenes évek fordulóján a 
„meghalni jobb, ha - muszáj!" gondolata, a „koravénség" 
gondja („ Uram-bátyám ", 1869; Ötvenhárom év, 1870) köve-
ti. Ezután több jóslatszerű „Sejtelem". A legkorábbi még 
cáfolattal: ,Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok: De látom, 
ez egyszer tán még fűre kapok" (Zöld vers a ligetben, 1870). 
Az évszakok forgásától azonban már nem remél igazi 
megújulást (1872. május 1.) A megnyugvás, belenyugvás 
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kifejezése visszatérő motívum az 1877-ben írott versekben 
(A lepke, Epilógus, Honnan és hová?, A tölgyek alatt, 
Kortársam R. A. halálán, Ének a pesti ligetről, Ex tenehris, 
Dal fogytán). Az új évre utalva írja: „Inkább hiszem, hogy a 
küszöbnél Fejér, halotti leplet ölt" (Almanach 1878-ra). A 
búcsúzó versek egyre inkább jóslatosak (Még ez egyszer..., 
Nem kell dér, Évnapra — 1879, ill. 1881, En philosophe, 
Melyik, talál?, Az agg színész). Halál-látomásos töredékei 
(Melyik a bűnös? és Buga Péter) már túlnanról szólnak. A 
csak a kínja révén a költővel egyenlővé tett „örökéltű halott" 
(Örökké!) az időtlenségben lebeg, míg „az alkotó, az 
istenember" evilági párja: Senki Pál (Mi vagyok én?). 

S végül a második, az utolsó, a bevált Sejtelem: 

Életem hatvanhatodik évébe' 
Köt engemet a jó Isten kévébe. 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

Legszebb elemzése Sík Sándortól való. Hangsúlyozottan 
poétikai elemzés. Úgy látja, a négyes rím, ez az elavult forma 
„költői tréfának hat: a költő tréfálkozik a halállal. Ezt a 
játékosságot jobban aláhúzzák a háromszótagos, kínrímre 
emlékeztető rímek; féképp a második rímpár (csűrébe-cse-
rébe) szinte bohócosan csilingel".13 Ehhez a humorhoz az 
erőt, „a földművelő, paraszti életképek"1"1 tanúsága szerint a 
népi, paraszti háttér adja: „Arany, a »népi sarjadék«, véré-
ben, gyermekkori emlékeiben, öregedő szüleinek tűzhelye 
mellől hozta magával ezt a fölényes-humoros halálfilozófiát. 
Ezért is szól a halálról a népdal hangján, a népdal ritmusá-
ban, háromütemű tizenegyes sorokban (betakarít / régi 
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rakott / csűrébe, mint: Az Alföldön juhászlegény vagyok 
én)" [...],A Dante, a Bolond Istók, az Enyhülés, az Őszikék 
költője természetesen egyebet is gondol, mást is érez a halál 
arca előtt, mint a falusi padkán pipáló, sütkérező öreg 
paraszt. Ez a négysoros vers ebből a többől is megmutat 
valamit. A jó Isten kévébe köti, tehát nem lesz egyedül, ott, 
ahova menni kell, mások is vannak, sokan vannak: régi, 
rakott csűrbe takarítja: nem most történik először ez az eset 
és nem is utoljára: vet helyére más gabonát cserébe: ez a más 
gabona, ha majd kisarjad, nyilván megint csak így fog járni, 
az is csak kévébe köttetik és a régi csűrbe kerül. A cserébe 
szó, amely látszólag henyén, csak a rím kedvéért áll a sor 
végén, talán a legfontosabb szava a versnek: ez szuggerálja a 
dolog folytonosságának, nemzedékek kicserélődésének, 
természetes megismétlődéséneksejtetését."b Még mélyebb 
rétegbe enged bepillantani a négysoros egyetlen alanya, az 
Isten. „Sz örök élet gondolata, bár ebben a négy sorban egy 
szóval sincs megemlítve, mégis ott rejlik ennek a kis versnek 
a mélyén is. Halálsejtelem, elborongás, játsziság, humor, 
rezignáció, filozófia, vallásos megnyugvás: négy rögtönzött 
sorban."16 

Sík Sándor azzal a megjegyzéssel zárja elemzéssorozatát, 
hogy minden egyes elemzett művet „a maga nagy gazdagsá-
gának csak egy-egy oldaláról'' vizsgálta, „a géniusz paran-
csolta tiszteletből fakadó szerénységgel és mértéktartás-
sal".1 S mintha ez intelem is lenne. Mégsem tudok ellenállni 
a kísértésnek. 

Itt van mindjárt a négyes bokorrím. Felidézhetjük Arany 
saját szavait „a négyes kocogót" illetően, például, hogy „a 
bezárt gondolatot rímmel is minduntalan bezárva" kocog. 
(A négy utolsó sorban a gondolat kiterjed mind a négy 
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verssorra, nem csupán „összerakó", nem csak „haladvány", s 
nem „kiegészítő toldalékkal", hanem ahogyan a költő Zrínyi 
négyeseiről megállapítja: „fokozódik".18 Mindazonáltal „a 
Zrínyi-négyes túlélte magát".19 Arany archaizáló, illetve 
merész-groteszk rímjátékok eszközéül használja (Névnapi 
köszöntő Mentovich Ferencnek, 1851 - Szász Károllyal 
közösen; lévai Józsefnek, 1852; Névnapra, 1853; Szemere 
Miklósnak, 1857 - 26 sorvég rímel a Huba névre; Tinódi 
redivivns stb.)2"j. Soltész Katalin szerint „az utolsó születés-
napról keltezett, az életmű záróköveként elhelyezett Sejte-
lem ismét Arany verselésének sajátságait tömöríti négy 
sorában: népdalritmust egy takart metszettel és csoportrí-
met finom árnyalással".21 A „finom árnyalás" jelen esetben a 
négyes rímelésen belül felcsendülő páros rímelés: évébe'— 
kévébe és csűribe-cserébe. (J. Soltész Katalin László Zsig-
mond műszavára utal: „árnyalt rím".22) Bodor Béla a Régi 
mag\>ar költők tára - XVII. század (14. kötet, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1992) kapcsán írja: „érdekes megfigyelni, ahogy 
a még mindig meghatározó szerepet betöltő bokorrím 
fokozatosan, hangrendi váltakozással alakul át ölelkező- és 
keresztrímmé: »ki-faragnac - meg-czifráznac - megraknac-
környül állnac«.23 

A Sejtelem páros rímekké árnyalt tiszta, csak a „csilingelő" 
második pár ü—e magánhangzó-váltásával „megcsűrt" rí-
meinek hangzása alatt, s egyszersmind subliminaliter, azaz 
az észlelés küszöbe alatt rejtezik egy kvázi keresztrímes 
alakzat is. Ez az év—csűr, illetve kéve—csere szótő megfelelé-
sekbe van rejtve. A ragozott alakjukban összecsengőnek 
tetsző szótövek ragozatlan alakja „rímel" ekképp: 

1 9 0 



N É G Y UTOLSÓ VERSSOK 

év (egyszótagos szótő) 
kéve (kétszótagos szótő) 
csűr (egyszótagos szótő) 
csere (kétszótagos szótő) 

Kezdődhetik persze a régi vita: gondolta-e Arany? - Annyi 
biztos, hogy rendelkezett azzal a nyelvérzékkel, amely „tud" 
erről a szubliminális jelenlétről a ragozott alakokban is. Egy 
elemzése tanúsítja, hogy lelki szemeivel látta, érzékelte 
szavainkban ezt a kúlönbséget-kúlönösséget. S ha ez így van, 
akkor tekinthetjük a fentit afféle lelki szemnek szóló ríme-
lésnek (az angol „eye-rhyme" mintájára). Arany: 

,Az ó hang, tiszántúli ajkon, tudtomra csak egy szóban 
változik M-ra s ez épen a szerencsétlen lú. [...] A többi ó-ra 
végződő egytagú szavak, mind ó-val ejtetnek: hó, só, szó, tó, 
jó. Miért a ló: lú? Ragozzuk amazokat; lesz: hav-a, sav-a, 
szav-a, tav-a, ellenben a ló: lov-a. Amott tehát az eredeti 
hangzás hav, vagy hau, sau, szau, tau,jau, melyből ismert 
hangolvadás szerint lesz hó, só stb. Ellenben a ló eredeti 
formája lov, vagy lou, melyből ismét, az ou olvadván, lesz: 
lú. Kinek van igaza?"24 

Ezt kérdezem én is, ha nem is Arany biztonságával. 
Mindenesetre maga a jelenség ott van, kitörölhetetlenül, a 
vers szövegében, a nyelvrendszerben és a költő nyelvérzé-
kében, nyelvtudatában. S ha mi is érzékeljük, mi is tudunk 
róla, ebben a tekintetben vele azonos értelmező közösségbe 
tartozunk. 

Próbáljuk meg szorosabbra fűzni a költővel ennek a 
közösségnek a kötelékeit. Mit érzékelhetett Arany, szá-
munkra subliminaliter, amikor ezt a négy sort alkotta? 
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Nézzük elébb literális, betű szerinti mivoltában. A magán-
hangzók zenéje valahogy így cseng: 

é e e 
ö e e e 
e a a í 
e e e e 

é i 

а а а о 
a ó 

а о 
á а о á 

i é é e 
i e é é e 

ű é e 
e é e 

A legkevesebb, ami feltűnik, a magas és mély hangok 
szimmetriája. Minden sor magas hanggal kezdődik-végző-
dik, sőt, a harmadik sort kivéve, három-négy magas magán-
hangzó van elöl, s három a sor végén. Hozzájuk csapódik 
esetenként egy-egy i (az első és a második sor végén), s 
előfordul í és i a harmadik sor elején, közepén. A szimmet-
ria tengelye - afféle bolygó tengely - a közép а о (a ó) 
hangjai körül imbolyog. Ismerve Aranynak a nevét francia 
szavakba stb. rejtő szójátékait, mintegy hajlamát nevének 
nyelvi rejtegetésére, nem gondolhatunk-e arra, hogy az 
„a-a-a-o-i" - egy ékezethibával - kiadja az ,Arany János-i" 
jelzőt („életem Arany János-i évébe" stb.)? 

Jelenthet-e valamit az a tény, hogy ez a tengely a „hatvan-
hatodik", „a jó Isten", „rakott" és „gabonát" szavakat köti 
össze, vagy legalábbis e szavak mentén helyezkedik el? 
Vagy csak a figyelem felhívása a feladata, s arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy rejlik valami titok a rejtetten is elég 
nyilvánvalóvá tett „a-o" tengely körében? 

Mindenesetre ezen a tengelyen a „rakott" szó nem olyan 
beszédes, mint a többi. A harmadik sor egyébként is 
kivételes, több vonatkozásban „szabályszerűen" eltér a 
többitől. Szimmetria tekintetében is: 

1 9 2 



N É G Y I ITOLSÓ VERSSOR 

be- t a k a r í t r é g i r á k o t t -be 
t t o k a r i g é r t í r a k a t 

Látjuk, szinte teljes a rend egy alig imbolygó „régi — igér" 
tengely körül. Eltérés mindössze az „a-o" viszony körében 
van. Ugyanaz a két hang, mint amely fentebb már megsejte-
tett egy jelentésvonatkozást. 

Arany a következőket írta erről a versformáról: 
„Ha a legismertebb népdali sort tekintjük (4+4+3) : 

Deres a fű / édes lovam / ne egyél 
Fölfelé megy / borban a gyöngy / jól teszi 

Tinódi és kortársai egész nagy históriás énekeket írnak e 
formában, noha nem igen látják szükségesnek bajlódni a 
caesu rákkal."25 

Nos, ami az első sort illeti, mintha Arany sem látta volna 
szükségesnek bajlódni a cezúrával. J. Soltész Katalin szerint 
„a tizenegyesben következetesen érvényesül a metszet; 
szóátvágó ütemhatár, akár az első és a második ütem között 
(pl. »Életem hat- / vanhatodik / évébe'«, Sejtelem [1882]), 
akár a második és a harmadik ütem között (»A világot / 
egyes-egye- / dül járom«, A bujdosó) ritka és meglehetősen 
bántó".26 Pesti Gábor három sorában, melyeket Horváth 
János a sorfaj legrégibb (1536) példájaként idéz,2^ csak az 
elsőben pontos a metszet, a másodikban a második, harma-
dik sorban az első metszet „takart". 

Társaságba hatalmassal ha ki jár, 
Amit kapnak, részt abból he- / jába vár. 
Mert az hatal- / mas erős mint a kővár. 
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Maga Arany „saját rovására" bírálja meg a Szibinyánijank 
második sorában a metszettel való bánásmódot: „látnivaló, 
hogy az első sor betű rímmel neveli a rhythmus hangzatos-
ságát, a második hibás.. ,".28 Ettől még lehet ez az eljárás 
nagyon is tudatos: nemcsak a „betű rím" (7?itka... /?ácország-
ban . . ,-rály) átvitele egy következő ütemkezdő - de 
nem szókezdő szótagra, hanem ha figyelembe vesszük, 
hogy a vers utolsó sorában is ugyanilyen hiba van (,A dicső 
Hu- / nyadi János"), kézenfekvő, hogy ezzel az eljárással 
nyomatékosan ki lehet emelni Zsigmond rangját és Hu-
nyadi nevét.14 (A Kapisztrán második versszakának végén 
hasonlóképp takart metszettel „hangsúlyoztatva" fordul elő 
a Hunyadi név.) Lehetséges, hogy a Sejtelem első sorában a 
„takart metszet" szintén kiemel valamit? Vajon egyszerűen a 
versbe nehezen beilleszthető hosszú szót, az évszámot? 
Lehet, de az sem kizárt, hogy a metszet nem véletlenül 
metszi el a „hatvanhatodik" szót az első szótag után. A 
metszés nyomán mintha összetevőire esnék szét, nem is 
csak a tízeseket és az egyeseket jelölő szavakra, hanem erre 
a három szóra: 

hat van hatodik 

Elég a „hatodik"-ból hosszú ó-val „hatódik'-ot csinálnunk, s 
máris létfilozófiai kategóriák állnak előttünk. Pauler Ákos 
Bevezetés a filozófiába című könyvének A metafizika 
problémái című fejezete a szubstanciáról értekezve kifejti, 
hogy ( 1 ) „a tapasztalásnak a valóságra vonatkozó legegyete-
mesebb előfeltevése az, hogy valami létezik".30 Továbbá (2) 
,.hatást fejt ki"31, azaz e változatlan lény mint fonna bat. 
Viszont mint (3) metafizikai matéria „minden esetben 
idegen hatásokkal való összeütközés által lép fel; tehát 
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voltaképpen a kvalitások összessége, mintegy' súrlódási 
termék s így a formával szemben, mely aktivitást jelent, 
passzivitást képvisel"32 Azaz: van, hat, hatódik. 

Aranytól nem idegen az efféle „rejtegetés". Meg is bántó-
dott, amikor Erdélyi János nem értette és nem tolerálta 
szándékos formabontását - a „politika" szó elválasztását és 
két sorba írását - az Arkádia-féle (1853) című szarkasztikus 
újévi versében.33 Más természetű rejtegetés az, amikor a 
Turóczi-krónika latin hexameterének („Stella cadit, tellus 
tremit: en ego malleus orbis") magyar fordítását bújtatja el a 
tizenkettesekben: 

Csillag esik., föld reng; jött éve csudáknak! 
Ihol én, ihol én ,pörölyje világnak! 

Barta János megemlíti az Aranyra jellemző „rejtegetés" 
példájaként.34 Riedl Frigyes, aki e sorokat arra hozza fel 
példának, hogyan tömöríti Arany két sorba a Csaba királyfi-
ban még négy sorban kifejtett gondolatot, nem vette észre a 
rejtett hexametert.35 Ez a felfedezés Finály Gábor érdeme.36 

A Toldi szerelmé ben (XII. 37.) rejtezik egy utalás a „Megvir-
rad" kezdetű politikai dalra.3 S talán az sem véletlen, hogy 
az Egy ara sírkövére a záró sor utolsó előtti szava, az 
„Ilonátok" fölé a harmadik sor utolsó előtti „omlani" 
szavába anagrammaként az „Ilonám" szót rejti (ékezethibá-
val). Vagy hogy a második Évnapra (1879. március 8) című 
vers , Johannak" szava fölött kiolvasható a francia , Jean-nak" 
(„. . .esztendeje annak..."). 

Ami az első metszet takarását illeti, magam is úgy látom, 
igen ritka. Átnézve a Tiszán innen, Dunán túl ( 150 magyar 
népdal) című füzetet, úgy találtam, hogy, míg a 4/4/3-as 
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versformája alapján ide sorolható 24 dalszöveg valamelyik 
versszakában a második metszet takarása 21-szer fordul elő, 
az első metszeté mindössze 3 [!] esetben: 

Kigyógyíta- / nám a gyarló / világot 
illetve 

Én is búsu- / lok a szere- / tőm után 
Kis fürjecské- / nek a szárnya / nem nagy kár.38 

Azért fontos tudni, mennyire szokatlan vagy „bántó" a 
metszetnek efféle „takarása", mert elképzelhető, hátha 
Arany valamilyen szándékát rejti ez a „szabálytalanság". 
Mondjuk úgy, ahogyan a Szibinyáni Jankban. Eléggé nyil-
vánvaló, hogy ha akarta volna, el tudta volna kerülni. Ha 
másképp nem, így: „Életemnek hatvanhatos évébe' ". Vagy 
ügyesebben, szebben, tökéletesebben, a maga utolérhetet-
len művészetével. Például rím- és ritmuskényszerből hajtat 
ki egy olyan lélegzetelállító sort, mint amilyenben termeken 
át visszhangzik visszafojtva, magányos zugot keresve a 
Tetemrehívás rendbontó, inverz „halk zokogása". (A kritikai 
kiadásban közölt változatok mutatják, mennyire tudatosan 
kereste Arany a végleges formát.) 

Engedjük meg tehát, hogy szándéka volt ezzel a metszet-
szegéssel. Mindenekelőtt azért, mert a hosszú (öt szótagos, 
tehát a versmértékbe beillesztethetetlen) számnevet a maga 
hangzatilag unalmas (három a, valamint a h és a t, illetve a 
„hat" szótag duplázata) teljességében akarta kikerül hetet-
lenné, s a ritmusterv szerint mondhatatlanná tenni. De 
miért ezt az évszámot? Mitől ez az eltökélt bizonyosság? 
Ehhez képest a korábbi halálarejtelmek hozzávetőlegesek 
voltak. Indokolták-e életrajzi tények ezt a „sejtelmet"? 
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Voinovich Géza a Ha napfényes Vízkereszt jegyzetében 
idézi a Hátrahagyott versek bevezetéséből Arany László 
szavait édesapja utolsó éveiről. Eszerint a téli hónapokban 
rendszeresen feljegyzéseket készített az időjárásról, sőt 
drótból, vászonból széljelző alkalmatosságot szerkesztett 
akadémiai szobája ablakába, melyet „Nézd, itt van az én 
utolsó művem" szavakkal mutatott be fiának.39 Vagyis ügyelt 
az egészségére, reménykedett. Tudatosan nem törekedett 
arra, hogy jóslata beteljesedjék. 

Lehetséges, hogy balsejtelméhez hozzájárult a két hatos-
ból álló szám valamilyen misztikus vonása, a szóban rejtőz-
ködő egyéb jelentéseken alapuló szómágia? Noha ezekben 
az utolsó években „talányok, betűjátékok, tréfák" foglalkoz-
tatták, köztük a Sátor Arepo magyarosítása,40 kifejezetten 
kabalisztikus érdeklődéséről nincs híradás. Tudott vajon 
Arany arról, hogy a Széfer ha-Zohar (A Ragyogás Könyve) 
függeléke, a Tikkuné Zobar „a Genezis első szavának, a 
fíerésítrxek hatvanhat különböző magyarázatát adja"?41 Figye-
lembe vehető még, hogy a 666 „apokaliptikus szám": „Itt van 
a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad 
számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvan-
hat" (Jel. 13,18). Hozzá kötődik a halálról és a nagy aratásról 
szóló rész: „és hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja 
vala nékem: írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban 
halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, 
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekede-
teik követik őket. És látám, és ímé vala egy fehér felhő és a 
felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany 
korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a 
templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhőn ül 
vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója 
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megszáradt. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a 
földre; és learattaték a föld" (14, 13-16). A három hatosból 
kettő is elég az egyén vesztéhez, ha a három együtt már 
világméretű katasztrófát jelent? 

Lehetséges olyan okoskodás is, hogy „hat est hat", azaz 
„6=6". Hat nap a munkálkodásé, a hetedik a pihenésé. 
Pollák Miksa (s persze más is) utal a számok közül a 7 és a 77 
különös jelentőségére a népi mitológiában. De mit tudunk 
a 66 jelentőségéről? 

láttuk, az évek számát Arany Dávid módján is értette. 
Hogy egyéb viszonyítással is mérte a maga élettartamának 
esélyeit, kiderül a Leányomhoz kéziratán fennmaradt jegy-
zetéből: Juliska született 1841. aug. 9. — Én születtem 
1817. március 1-8. — Juliska él 24 évet, 4 hót, 19 napot. — 
Én az ő haláláig éltem. 48 évet, 9 hót, 18—28 napot. -Az övé 
csaknem fele! - Miért nem én??? -"42 Valamilyen hasonló 
számvetéssel jutott el a 66-hoz? 

Lehetséges persze az is, hogy Arany csak a maga belső 
bizonyosságát akarta kiemelni a rossz metszettel - meggyő-
ződését, hogy ez az év számára az utolsó. Lehet az is, hogy 
csak a Tinódi-féle, cezúrákkal nem bajlódó verselést imitál-
ta, minden különösebb kiemelési szándék nélkül, bátran 
ezzel a nagyon prózai indítással kezdve verset. 

Sík Sándor a vers hangulatát, modorát, tartását a földmű-
ves parasztember erkölcsi kedélyével hozza kapcsolatba. 
A földművelő képének fölidézése más modornak is meg-
felelhet. Vörösmarty is földművest állít a középpontba, de 
mennyivel feszesebb ez a haláltánc-szerű elvonulás: 

Mint a földmivelő jól munkált földbe magot vet 
S várja virúlását istene s munka után: 
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Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a végtelen emberiség. 

És haloványon a dús, a szegény és a koronás fők 
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 

Hogy Arany számára a földműves paraszti léttel való azono-
sulás nem különleges feladat. A legtermészetesebb számára 
ez a viszony, mint ahogyan az efféle kép is: 

Mélyen leszánt a jó gazda. 
Úgy esik alul a gazza. -

(Csendes dalok II. ) 

De ugyanilyen természetesek a biblia földművelő képei. 
Fölösleges egyéb irodalmi példák keresése, hiszen ha a 
Sejtelem képeivel egyneműek, szintén visszavezethetők a 
bibliára. Persze Dante is szóba hozható, Kunszery Gyula 
például a Paradicsom 13. énekének 12. tercináját idézi 
Babits fordításában: 

Mikor kinyomva már az egyik kéve 
és drága magva végre csűrbe hordva, 
újat csépelni hajt szerelmem é h e . . . 

Majd megjegyzi: „Önkéntelenül Dánt e-Arany hatást gyaní-
tana az olvasó, de az eredeti olasz szöveg ezt a feltevést nem 
támogatja különösképpen"43 Ugyanilyen joggal idézhetők 
Keats sorai („When I have fears.. .") Szabó Lőrinc fordításá-
ban: 

Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok, 
mielőtt agyam termését behordtam, 
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mielőtt mint dús csűrök a magot, 
megőrzöm magam tornyos könyvhalomban... 

Itt is van „rakott" („dús") csűr és betakarítás (behordás, 
hordás). Mint ahogyan van betakarítás minden bőven termő 
évben - a bibliai idők óta vagy még korábbtól fogva. 

Sík Sándor nem is idézi a kézenfekvő, s általa jól ismert 
bibliai helyeket. Ilyenek pedig bőven vannak: 

„ . . .betakaríttatol te is a te népedhez, a miképen oda 
takaríttatott Áron, a te testvéred" (4 Móz. 27,13) 

„Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején 
takaríttatik be a learatott gabona" (Jób 5,26.) 

„Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való" 
(Joel 3 ,13) 

„. . .és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig 
megégeti olthatatlan tűzzel" (Máté 3,12.) 

„Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, 
hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csű-
römbe" (Máté 13,30) 

„.. .az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az 
angyalok" (Máté 13,39) 

„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt 
reá, mert az aratás elérkezett" (Márk 4, 29) 

„Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója 
megszáradt. - Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját 
és földre; és learattaték a föld" Gel. 14,15-16.) 

Scheiber Sándor szerint Arany a Sejtelem sorainál „ráem-
lékezhetett a diákkorában hallott halotti búcsúztatóra (Sár-
vári Pál Gyűjt.: 1889. Debr. Ref. Theol. Ak."656", 55.): 
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Ad Not: lm koporsód ajtajánál. 

Im itt van láttvuk le zárva, Egy le rogyott test 
A'melly szívet ható példát A' véneknek fest. 
Szintén aratásra ért meg ez a gabona, 
Meg váltó Krisztus a kinek lett tulajdona, 
Leg jobb idejébe vitte be tsűrébe 
Már ott benn a tsűrbenn semmi nem éri."44 

Kálvinista temetéseken nem ritka ma sem, hogy ha az 
elhúnyt idős ember, a textus Jób könyvéből vétetik. 

Arany költészetében visszatérő képek szólnak a halálra 
érettségről: 

S hogy meg ne essék szíve rajtam, 
Ha jókor meglep a halál, 
Azért kell, mint az ősz kalásznak, 
Megérnem a sarló alá? 
Évek, ti még jövendő évek... (1850. febr. 15) 

Hamar volna még lehullnod, 
Mint a meg nem ért gyümölcs... 

Agyennek és a szivárvány (1851. júl.) 

Ifjú korát a vénség megszánja, 
Megérleli s a halál levágja. -

Török Bálint (1853. jan. 31.) 

.. . mint sivár növény, 
Mely élni nem tud, halni még nem érett . . . 

Reményinek (1859) 

A gyümölcs hull - semmi: érett! 
Juliskához (1859) 
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Párhuzamosak ezek a gondolatok Cicero Cato Maior 
az öregségről címmel ismert „esszéjében" foglaltakkal: 
„... nem bűsúl a földmives, mikor a kellemes tavasz elmúltá-
val a nyár és ősz következett. A tavasz ugyanis némileg az 
ifjúságot jelzi, megmutatja a jövő gyümölcsöt; a többi idő a 
gyümölcs learatására s összeszedésére való" [...] „És mint a 
gyümölcs a fáról, mikor még éretlen erővel szakasztatik le, 
de ha már érett és puhult, önként lehull: úgy az ifjaknál az 
életnek csak erőszak, véneknél az érettség vet véget".41 

(Toposz. Lásd például Vörösmarty: Az ember élete - 1854.) 
Ez ugyanannak a természeti körforgásnak a gondolata, mint 
amelyre Sík Sándor céloz я Sejtelemmel kapcsolatban. Isten 
nagy gesztusa az első szövetség alkalmával az, hogy Noénak 
megígéri, zavartalan lesz a földművelés alapjául szolgáló 
természeti körforgás: „Ennekutánna míg a föld lészen, vetés 
és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg 
nem szűnnek" ( 1 Móz. 8. 22.). Arany hite ebben a körforgás-
ban gyökerezik: 

Természetben nincs halál; 
Nyúgalom csak mély alélta, 
- Mindig új az ősi példa -
Ami rég volt, most is áll. 

Tennő-elve ép marad; 
Legjavából nem fecsérel, -
S mely gyümölcsöt ápol, érlel, 
Ád az Isten új nyarat! 

Kies ősz ( 1860) 
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S ha elsöpört egy ivadékot 
Ama vén kertész, a halál, 
Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál. 

Kertben (1851) 

A „termő elve" kifejezés tudományos pontosságú s egy-
szersmind Arany életfelfogására jellemző kifejezés. Hiszen 
midőn a hit mellett tesz tanúságot (Honnan és hová?), végső 
gondja akkor is az, hogy „itt" milyen jel marad utána, még ha 
tart is tőle, hogy a „cserébe" itt ezt jelenti: „összevéti annyi 
mással A jövendő nemzedék". A Gondolatok a béke-kong-
resszusfelől (1850) a népek körforgását idézi föl. 

Ez az egyetemes körforgás jelenik meg a földművelés 
fázisaiban tükrözve az árpa elleni ráolvasásban: 

Na te árpa, én felszántom ezt a fődet. 
Én téged belévetlek ide, 
elboronállak, 
kinőssz, 
learatlak, 
megszárosztlak, 
kévébe kötlek, 
összekalongyállak, 
onnét a gépre viszlek, 
kicsépeltetlek, 
megrostállak, 
a malomba viszlek, 
megőrletlek, 
hazahozlak, 
megszitállak, 
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megdagasztlak, 
megsütlek, 
megeszlek 
s kiemésztlek. 
Földből lettél, 
földdé vállassz. 

(Gyimesfelsőlok, Csík m.) 

Akad nagyobb ívű epikus ráolvasás is: az ökrök befogadásá-
val kezdi, s az elemésztést így cifrázza: 

.. . megsütöm 
s megegyük. 
Semmivé válik, 
kiszarjuk, 
s a tyúkok megeszik, elvájják. 

Egy rövid változat: 

Árpa, árpa lekaszállak, 
hazaviszlek, 
elnyomtatlak, 
búbos tyúkomnak adlak. 
(Tiszaderzs, Szolnok m.)46 

A Sejtelem a ciklus befejezését (aratás, betakarítás) és az új 
ciklus kezdetét (vetés) ragadja meg, pontosan azt a forduló-
pontot, amely a termékenységi szertartások, mítoszok sark-
pontja. Ezen belül „epikus" jellegű a cselekménymozzana-
tok előadása, noha jövő időben f/J. (Az egyszerű jelen itt 

jövőt fejez ki. De kétségkívül úgy, hogy mindvégigjelen idő: 
ha tetszik, az aktuális történést láttató folyamatos jelen; ha 
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tetszik, az általános jelen, amelybe az egyetemes törvény van 
bevésve.) A mozzanatok határozott sorrendben követik 
egymást, törvényszerű az egymásra következés (nem lehet 
előbb betakarítani a termést és azután learatni). De ezen 
túlmenően van ebben a cselekményben valami megállítha-
tatlan lendület, előrevivő erő. A post hoc ergo propter hoc 
elve megfordul, a telosz mintha okként épült volna bele a 
megelőző mozzanatokba. A nyelvi formulázás sem statikus 
egymásutániságot rögzít. 

A korábban kifejtettek szempontjából nem lényegtelen, 
hogy a hangsúly, illetve hanglejtés értelemszerűen a „hat-
vanhatodik" szónak nyújt kiemelt helyet, s hogy a harmadik 
sor kivételes helyzetű a maga egyenként, külön-külön 
hangsúlyozott szavaival. Az, hogy a hanglejtés ereszkedő, 
lépcsőzetes ereszkedést jelent. A hangsúlyos szavak első 
szótagja tagmondatonként mindig újra felemelkedik, de 
nem éri el az előző tagmondat legmagasabb szintjét. Az első 
két sor egyetlen tagmondat, a hangmagasság egyhuzamban 
ereszkedik a „hatvanhatodik" szó első szótagjából a második 
sor végéig. A harmadik és a negyedik sor soronként egy-egy 
( tag)mondat. Nyitó hangmagasságuk szabályszerűen alatta 
marad az előző (tag)mondatot nyitó hangmagasságnak (az 
első hangsúlyos szótag magasságának). 

A vers zenéjének alapja ez a végül is csak egyetlen szót 
kiemelő és végig egyenletesen ereszkedő hanglejtés. Csak a 
hanglejtés jellegéből kiindulva állíthatjuk, hogy a „hatvanha-
todik" szó kiemelésével magasra csigázott erő hatása köz-
vetlenül kitart a második verssor végéig. A harmadik sor, 
noha folytatás, újrakezdés is, s a sok hangsúlyos, az eresz-
kedő tendenciát feltartani igyekvő szó a maga friss informá-
cióival feltehetően fékezi, lassítja, valamelyest akadályozza a 
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kifejlést, mintha egy meredélyen megállnánk, szemügyre 
vennénk környezetünket, megállapítanánk, hol vagyunk, mi 
következik. Ez persze csak feltételezés. De összhangban áll 
a harmadik sor korábban kimutatott szoros hangtani szim-
metriájával, s azzal a gondolattal, hogy a csűrbe takarítás 
után nyugalom vár a közlés passzív alanyára, a cselekvések 
tárgyára, aki azonban az egyetlen hírforrásunk a narrátor 
szerepében, s akinek ebben a helyzetben (mintegy a 
csűrben) alkalma van körültekinteni, kitekinteni és előrete-
kinteni, megállapításokat tenni, miközben utolsó személyes 
gondolata a személyiség cserélhetőségéről, sőt valóságos és 
végleges „lecseréléséről" szól. Illetve, figyelembe véve a 
sejtelem jövőidejű vonatkozását: fog szólni. Itt kell megje-
gyeznem, hogy a vers utolsó szavára jutó nyomaték elhanya-
golható, noha formálisan új hírértéket fejez ki, amely 
azonban a cselekvés leírásában bennfoglaltatik, s ilyen 
értelemben pleonazmus. (Erre Sík Sándor utal.) A kicsiny, 
megszűnő, elhanyagolható nyomaték a vers zenei zárlatát az 
alapvonalra, a nyugvópontra helyezi, a „cserébe" szó előtt 
már véget ér a hanglejtés lejtése. A legmélyebb és leghal-
kabb hang előlegezi a generál pauzát. Akár pontot is 
tehetünk az utolsó szó elé: 

*Vet helyére más gabonát. Cserébe. 

Ez a dallam nem az egyedi szövegmondó egyedi megnyil-
vánulása. A szöveg szintaktikai strukturálódásából követ-
kezik. 

Az „életem" hiányos alak: birtokos eset birtokos rag 
nélkül. Csak a sor végén tudódik ki igazi funkciója. Amíg 
odáig jutunk a befogadásban, tart a tisztázatlan, függő 
helyzet. Amíg az „évébe' " birtokjele nem világít vissza az 
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„életem"-re, önálló szereplőnek vélhetjük. (Például ilyen 
sóhajtásként: „Életem!") 

A takart metszet problémáját itt is fölvethetjük. Elvileg 
első olvasásra még csak nem is érzékelhetjük a vers 
ritmustervét, a 4/4/3 ütemezést. Ha egyáltalán hangsúlyos 
versre gondolunk (az első két sor erőltetés nélkül skandál-
ható trocheusokkal), 3/5/3 jellegű sorra kell gondolnunk. 
Persze idevágó „szocializáltságunk" egy ilyen őseredeti 
kiindulást illuzórikussá tesz. Akkor pedig valószínű, hogy a 
takart metszet révén előálló ritmusbizonytalanság (vagy a 
„kiegyenlítődés") miatt szünet követi a vers első szavát, s 
ezáltal a második szó kiemelődik. 

Az „évébe' " hiányjele a látszat szerint a rímkényszernek 
köszönhető. A hiányjel azonban felfogható az irodalmi 
nyelvnek, az Akadémiának tett engedményként. Van-e egyál-
talán a „bennem" stb. típusú szavakon kívül nyoma a 
népnyelvben a -ban, -ben használatának? Mindenesetre ily 
módon a sor végére nemcsak állapotszerű időbeliség, 
hanem (a befejezettség formális hiányát írásjellel jelezve) 
irány kifejezésére is alkalmas forma kerül. Ha az így rím-
hívóvá lett szóra visszacsengő rímszavakat nézzük, azt látjuk, 
hogy csak a „csűrébe" igazán helyhatározó. Vagyis a négy 
látszólag azonos ragrím („-be") funkcionális jelentése sze-
rint úgy különbözik, mintha csupán homonima volna. 

A „kévébe"„-be" ragja nem azt jelenti, hogy valaki beleköt 
valamit (vagy „valakit") egy kévébe vagy a kévébe, hanem 
azt, hogy kévévé köt, formál (anyagnévvel jelölt tárgyat: 
búzát, rozsot, gabonát). Arany nyelvi leleménye, hogy a 
kévévé formálás és a kévébe való belekötés kétértelműsége 
ilyen jól megbújhat egyazon nyelvi formában. A „cserébe" 
sem elhelyezés irányára vonatkozik, jelentése: csereként, 
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cseréül, csere végett, csere céljából. Ezek a rejtett jelentés-
változások az azonos hangzású ragban ugyanúgy Arany 
rímtechnikájának szubliminális változatosságát jelzik, mint 
az „év-csűr, kéve-csere" szótövek rendjén alapuló „kereszt-
rím". Sőt arra is gondolhatunk, hogy a jelentés a mikroátala-
kulások folyamán megőriz valamit a létrehozás mozgásából, 
noha el kell ismernünk, a nyelvtudás valódi készenlétet 
jelenthet s mintegy lexikai adottság ezeknek a végződések-
nek az „így-értése". 

Az első (tag)mondat úgy épül a szavakból lineárisan, hogy 
a második sor végére válik teljessé. Az időhatározót követő 
„köt" ige csak a „kévébe" szóval elégül ki. Odáig tehát „nincs 
megállás". A harmadik sor már az első két sorban megjelölt 
alanyra és tárgyra hagvatkozhatik, ezeket nem kell megis-
mételnie. A cselekmény célbaérkezését, a folyamat megálla-
podtát érzékelteti a ráérős szószaporítás (eddig a pontig a 
tömörség prózai, beleértve a kévekötés képét is), a hangzás 
megváltozása, at, k, r mássalhangzók kakofóniája, a harsány 
alliterálás, a sor „be"-kel való közbezárása, a végzetes 
kiúttalanságot sejtető, a betű- és hangzásképbe rejtett és 
betű szerint csaknem tökéletes tükörszimmetria. A negye-
dik sorban a „vet" szinte élrímként utal vissza a „köt"-re, s 
még az „engemet" is előképe a „vet" után álló „helyemre" 
szónak, nemcsak „e" hangjaival, hanem az egyes szám első 
személyre szóló jelentésével is. A megszólaló személyre 
utal, de valójában már az isteni cselekvés más tárgyát - szó 
szerint: „más gabonát" - tételezve). A cselekvés célját 
illetően jelentése csak az utolsó szóval („cserébe") egészül 
ki. Nem olyan kiáltó hiányt pótol ez a kiegészülés, mint 
fentebb a „kévébe" - tulajdonképpen nem is tartozik a 
megszólalóra, mi célból vetnek a helyére más gabonát. A 
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„cserébe" pedig a „csűrébe" kissé „megcsűrt" analogonja -
nemcsak mint rím, hanem mint a mozgás végcélja is: nem 
helyhatározó, hanem essivns-formalis vagy modalis alak. A 
„cserébe" - Sík Sándor teljes joggal hívja fel rá a figyelmet -
a „helyemre" után pleonazmusnak tetszik, de nem az, 
többet és mást jelent, mint a hely puszta betöltése mással. 
Jelenti a személy, az Én megszüntetését, csereértéken való 
helyettesítését. Ezáltal válik a „cserébe" a „csűrébe" egyen-
értékű, sőt a csűrbe raktározás tényét magasabb rendű 
tényállással magyarázó elv kifejezésévé. A cselekvő alany 
ezúttal is a Gondolatok a béke-kongresszns felől Istene, aki 
„egészbe" működik, Egészre fordit gondot". S aki megtartja, 
megtartatja a Noénak tett ígéretét. 

A bibliai kép Arany versében azzal egészül ki, hogy a 
megszólaló Én jelenlétével a személyekben létező emberi-
ség helyzete az isteni cselekvés személyes tárgya szemszö-
géből látható; nemcsak a múlt („régi, rakott"), a megszólalás 
jelene, a máris beálló jövő, hanem a jövendő korok emberi-
sége („más gabonát") és az egész mozgást meghatározó 
egyenlőség elve („cserébe") is. 

Kiegészül továbbá azzal a gondolattal, hogy az isteni jóság 
rendje, az elrendelésé és a gondviselésé, azonos a „világtör-
vénnyel", illetve a természet rendjével. 

Horváth Károly Sík Sándor következtetését („a négysoros 
összetett mondatnak egyetlen alanya van: a jó Isten. Arany 
életfilozófiája a vallási gondolatba torkollik'"'") mérlegelve 
folytatja Szörényi László gondolatát, mely szerint a „vallási 
küszöbhöz" való közeledésről tanúskodik ez a vers.48 Hor-
váth Károly szerint nemcsak a közeledést, a küszöb átlépését 
is sugalmazza: „Kétségtelen, hogy a paraszti életből való a 
kép, s a halálnak paraszti nyugalommal, fatalizmussal való 
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szemlélete is érezhető e négy sorban. De más is: bibliai 
reminiszcencia, a Máté evangéliumából a búzáról és a 
konkolyról szóló példabeszéd hatása. Erre utalnak a kéve, a 
gabona és a csűr szavak, és magának az aratásnak a képe. A 
példabeszédben a gazda elveti a jó magot, ellensége kon-
kolyt vet közé, mire a gazda azt mondja: »Hagyjátok együtt 
nevekedni mind a kettőt az aratásig: és az aratásnak idején 
megmondom az aratóknak: szedjétek össze először a' 
konkolyt, és kötözzétek azt kévébe, hogy megégettessenek, 
a' gabonát pedig gyűjtsétek az én tsűrömbe.« (Máté XIII. 30, 
Károlyi Biblia, 1805.) A kéve és tsür szavak Káldinál is 
megvannak, de nála búza olvasható, nem gabona. Nagyon 
is elképzelhető, hogy a bibliai kép is ott szerepelhetett 
Arany tudatában, csak a kéve más értelmű, nála a gabonát 
köti a jó Isten kévébe, de mindenképpen a gabona kerül be 
Isten Csűrébe. A vers azt sugalmazza, hogy halálhoz köze-
ledő Aranynak megadatott, hogy magát gabonának érezze, 
nem konkolynak, s hogy mint jó gabona kerül majd a Nagy 
Csűrbe."49 

Az „advocatus diaboli" csak annyit jegyezhet meg, hogy a 
„jó Isten" a népi mitológia részévé avatott legfőbb gondvise-
lőre vonatkozhatik (aki szintén „egészre fordít gondot"). A 
bibliás Arany (Pollák Miksa úttörő munkája már bemutatta, 
milyen mélységig és milyen mennyiségben hatotta át Arany 
költészetét a bibliai szövegek ismerete) Máté evangéliumá-
nak ezt a passzusát is szem előtt tarthatta. Persze a konkoly 
kévébe kötése (noha lehetséges a mezőn is és a nyelvben is) 
nem a legjellemzőbb használata a kévekötés fogalmának, s 
egy ilyen (konkoly-gabona) szembeállításra a versben 
semmi sem utal. Aranyt sohasem a végítélet túlvilági 
kilátásai foglalkoztatták, evilági számadásait pedig, evilági 
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mértékkel mérve, mindig rendben levőnek találta. Nem 
hiszem, minden önmarcangolása ellenére, hogy valaha is, 
egy pillanatig is, konkolynak vélhette volna magát, vagy' 
hogy a csűrből való kizárásnak, elégettetésnek a gondolata 
megkísértette volna e négy sor komponálása közben. 

Mindenesetre: ezek a különböző értelmezések megfér-
nek egymással a vers világában, egyik sem tudja kiküszö-
bölni a másikat. Nem egyszerre láthatók, hanem ügy, mint a 
Rubin-féle ábrák, amikor is az érzékileg adott két dimenzió-
ban hol így, hol úgy áll elénk a háromdimenziós látvány, 
illetve az egyik figura helyett a másik. Nem az a döntő, hogy 
milyen gyorsan váltogatják egymást, vagy hogy melyik az 
igazi. Inkább az, hogy amikor csak az egyiket vagyunk 
hajlandók látni, akkor is ott van, benne van, vele van, sőt 
egyszersmind ő - a másik.. 
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