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létrejövő mesterséges-kulturális konstrukció, egy emberi segítséggel megszólalni 
képes naturális test által bontakozik ki tehát a természet – hangszer–lírai én roman-
tikus egysége.  A Schlegel szavaival „halott betűvé” lefokozódó természet–hang–nyelv 
triád66 őriz valamit az ősi összetartozásból. René Wellek romantikáról szóló munká-
jában (History of Criticism) éppen August Wilhelm Schlegelnél találja meg a zeneiség 
és a költészet harmóniájának első nyomát: a költészet „az érzelmek zenei kifejezése 
a nyelvben” – idézi.67

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

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

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

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

69 Jonathan Culler, Th eory of the Lyric. Harvard UP, Cambridge, 2015.
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Bevezetésül röviden érintendő, milyen alapon és módon esik szó ezúttal a metafo-
rikus nyelvről mint innovatív jelentésképzésről, mint alkotó, addig ismeretlen táv-
latra nyitó nyelvi eseményről, valóban humboldti energiáról. Főleg azért szükséges 
erre kitérni, mert a hasonlító beszédet, annak úgynevezett átviteljellegét korunkban 
alapos kihívások érték, a modernitás metafi zikaellenes kampányának megfelelően. 
Eszerint a képi átvitel logikája az előzetesen birtokolt értelemmel megvilágítás ve-
szélyét foglalná magába, a meta-forikus művelet így óhatatlanul egy meta-fi zikai 
észjáráson belül lenne csak elképzelhető. Ha ez utóbbin – érthető okokból – túl-
lépni szándékozunk, akkor kérdés tehát, hogyan kerülhető el, vagy éppen hogyan 
haladható meg az alkotásban és persze az olvasásban a meta-forika meta-fi zikája, 
azaz a képiség állítólagos asszertivitása, vélt vagy valós predikatív önkénye? Erre a 
dilemmára tudvalevőleg Az élő metafora címmel ellátott Ricoeur-kötet válaszolt tán 
a leghatékonyabban, jól ismert és meggyőző érveléssel.1 Hozzátehető, a költői kép 
áttevődés-jellegét már a kora romantika kétségbe vonta. Novalis igen messzire ment, 
amikor – bár szemiotikai szinten maradva – megkísérelt a jelölő és a jelölt felcserél-
hetőségére hivatkozni. Megkockáztatható, a metafora arisztotelészien megvilágító, 
a nap és a napraforgó mozgásával jellemzett tulajdonságának derridai kritikája szin-
tén szemiotikai keretek között marad. A témakör másik irányú újragondolásaként 
Martin Heidegger a grammatikailag hasonlatnak tekinthető alakzatokat nem okvet-
lenül tartotta a megszokott módon átvitelek vagy helyettesítések eredményének. Ilyen 
értelemben tagadta például, hogy Hölderlin Kenyér és bor című ódájának egyik ki-
fejezése – „Worte wie Blumen”, a „szavak, mint virágok” – a megszokottan építkező 
hasonlat lenne. Ellenkezőleg, e szókép olyan jelentésirányt nyitna fel, melyet a ha-
sonlítás egyik eleme sem tartalmaz eredendően.2 Ezúttal is a romantika hagyománya 
fi gyelmeztet arra, hogy a metafora nem-metafi zikai természete – ekként olvasása – 
annyit is jelent, hogy a beszélő a hasonlítás auditív vagy vizuális elemeit (értelmező 
távlataikat) nem vonatkoztatja vissza a kép grammatikai szerkezetére, s nem őrzi meg 
azokat egy abban rejlő előzetes intenció számára. Némileg parafrazeálva Arisztote-
lész magyarázatát, melyben szintén megtalálható az azonos és a különböző jelentés-
szférák együttműködése, dióhéjban megállapítható, a metaforicitás alkotó energiáit 

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

vonatkozó részeit ilyen szempontból értelmezi és dokumentálja Paul Ricoeur, Metafora és fi lozófi ai 
megnyilatkozás, ford. Jeney Éva = U., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 
1999, 163–254.
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nem pusztán a hasonló, legalább annyira a rájuk épülő diff úz jelentések innovatív össz-
játéka képezi. Ez történik meg egyaránt a „szavak, mint virágok” alakzatában, és 
modern példát véve, a szavak mint vérdarabok víziójában, az Óda leleményében. 
József Attila szavainak alvadt vérdarabokként hulló önjellemzésében az érzelem 
intim bensősége – ahol a nyelv pusztuló anyagaként prezentálja magát – nem ter-
mészeti szépséggé, hanem véres áldozattá válik kifelé mondottsága nyomán. Nagy 
különbség ez, de mindkét alakításra jellemző, hogy egyaránt transzformálja – akár 
esztétizálja, akár szétroncsolja – a beszélőben születő vallomásos intenciókat és 
gesztusokat. E retorikai fejleményt az Óda öntükrözőn önértelmező dikciója meg is 
nevezi. Ahogy a folytatás nagy horderejű szentenciája fogalmaz: „A lét dadog”. Esze-
rint a lét nyelve dadogó beszéd, s egyáltalán nem nevezhető grammatikailag-szintak-
tikailag szabályozott megnyilatkozásnak, saussure-i „langue-nak”, a törvény „tiszta 
beszédének.” De mivel ez a „dadogás” nem kevesebb mint a lét nyelve, mindenképpen 
eredendőbb – mondjuk így: autentikusabb – mint a „tiszta” beszéd, mint a törvény 
elvont rendje, még ha az Óda beszélője, meglehet, ezúttal az utóbbit értékelné is ma-
gasabbra. Éppen a szabálytalanba tévedő nyelv lehet képes arra, hogy lebontsa vagy 
újraalkossa a humán szubjektivitás minden előzetes – tehát valóban ideológikus – 
törvénykező megfontolását. És ez lehet a metafora sajátossága: „a törvény szöve-
déke / mindíg fölfeslik valahol” – idézhető e vonatkozásban is egy másik belátás, az 
Eszmélet két sora. A későmodern irodalom jellegzetes vonásának tartható, hogy 
nem okvetlenül a szabályból származtatja a beszéd („parole”) esetlegességeit, hanem 
fordítva, a konkrét beszéd eseményeivel performálja a „megérthető lét” nyelvét – ami 
a metafora további lehetőségeit nyitja fel. E szembenállás, hadd ismételjük, történeti 
előzményeit tekintve a romantikus líra hozadéka – aminek egyik jeleként a korszak 
költőinek komoly vitáik voltak a szigorú szabály és törvény képviselőivel (mint No va-
lisnak), és a nyelvész urakkal (mint Arany Jánosnak) egyaránt. A „szavak, mint virágok” 
és a szavak „mint alvadt vérdarabok” hasonlatainak kétségtelen történeti különbsé-
gei csak a bennük rejlő folytonosságot fi gyelembe véve ragadhatók meg.

A továbbiakban e vázlatos megfontolások szerint, a zenei médium kapcsán keres-
nénk a metaforikus nyelv teljesítményének egy-két későromantikus történeti jellegze-
tességét Arany János költészetében. S aligha folytathatnánk mással, mint a Tamburás 
öreg úr című költemény néhány ars poetica-szerű sorával. Annál inkább, mivel e versnek 
a zenére alludáló költőisége jórészt tematikusan is, valamint egy metaforikus szóhasz-
nálaton belül szembesíti egymással a nyelv langue- és parole-aspektusát, a szabály 
eszményét és a diszkurzíva elevenségét. A zeneiség olyan alapvető szintjeit idézve ke-
rül sor erre mint harmónia és dallam, vagy ritmus és hangszín. Ennek feleltethető 
meg a dúr és a moll akkordok színre vitt cseréje, a magyaros és a németes muzsika 
stiláris ütközése, a menekülés kiáltó fájdalmának és a szigorú törvény vészmadará-
nak ellentétező akusztikája. Mindenek előtt a kemény és a lágy hangzatok váltására, 
majd a moduláció metaforizálására, emellett a kétségbeesetten jajgató nyers kiáltozás 
és az akasztófán károgó törvénykezés kontrasztjára hívható fel a fi gyelem a következő 
idézeten belül.

Mind régi dalok, csuda hangmenettel:
Váltva kemény, lágy, – s magyar a némettel; –
Hegyes-éles jajja úti betyárnak,
Ki hallja szavát törvényfa-madárnak.

A nyelv akusztikus-mediális közegében hallhatóan, a fájdalom jajgatása és a varjú 
károgása a bűnhődő kihágás és a könyörtelen törvény egymásra utaló kifejezései. 
S eközben maga a hangszer teste – a tambura légkamrája és a fölötte kifeszített hú-
rok rezgése – szintén hasonló szembesítések alanya lesz. S a pengetéssel felajzódó 
majd bágyadó hangokat a vers a kígyó vonaglásához hasonlítja, melyről nem tudható, 
mikor fejeződik be. Csak a poeta doctus mesterségét észlelve fi gyelhető meg az ak-
kordfűzés olyan leírása, mely metaforikus alakításként utalja a végtelenbe a hangok 
és a hangnemek ellentétező – hol törvénysértő, hol törvényre hagyatkozó, hol szagga-
tott, hol folytonos – muzsikáját. S a tambura hangjait idéző „képiesség” ezért sem 
tűrheti az átvitel rögzítő, egyértelműségre csábító állapotát.

Nyers, vad riadás… mire a leglágyabb
Hangnembe a húr lebukik, lebágyad’,
Ott zokog, ott csúsz kígyó-testtel...
Hol végzi, ki tudná? nincs az a mester.

Majd egyszerü dal, édesdeden ömlő
– Tiszta remekké magába’ szülemlő –
Pendűl, melyen a tánc tétova ringat,
Mint lombot a szél ha ütemre ingat.

A hasonlítások láncolatának ezen újabb körében a „vad riadás” egyfelől és a „tiszta 
remek” másfelől, azaz a kígyó-test aritmikus vonaglása és a tánc ütemes ringatása 
képeznek olyan összjátékot, melyben a „dadogó” lét vokalitása és a kifejezés „tiszta” 
szabályrendje ütközhet egymással, egymásért, hogy túljussanak a szemantikai átvitel 
egyszerűsítő műveletén. S aligha hagyható ki e ponton a Bolond Istók jól ismert hang-
szerelése a feljajduló hegedűről és a mélázó cimbalomról.

Mikor feljajdul rátermett kezekben
A hegedű s méláz a cimbalom;
És olykor a bú fátyola lelebben
S kiront a jókedv táncban és dalon:
Egy élet e tánc, melyben lélek a dal:
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal.

Shelley nevezetes költői kérdéséhez, mi jelöli a másikat, a tánc a testet vagy a test a tán-
cot, hozzátevődik ezúttal a dal és a lélek kölcsönössége, a már sablonos „mondásokat” 
egészen eredeti „jelentésekké” retorizálva – a vonós és a húros hangszerek kísérete előtt.
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Az Őszikék egy másik alkotása egyenesen az átvitelként értett metaforicitás kudar-
cát, a nyelvet elnémító tulajdonságát tematizálja, szembenézve a jelentés megvilágító 
célzatú áthelyezésének üresjárataival. A Naturam furcâ expellas című szonett a nyelv hall-
ható közegének elvesztését tartja a csupán törvényszerűen használt nyelv állandójának. 
A hang és a harang rímeltetésével élő költemény a harangozás fegyelmezett mechani-
káját, mint a versírás metaforáját, a beszéd elnémulásával köti össze.3 A gyermekkori 
játékszer, a tökharang, nem adott annak idején hangot, egyébként technikailag tökéle-
tesen működött és szabályosan lendült mozgásba. „Megvolt a súlya, lódulása, / Köte-
lét hogy jól visszarántsa”. Persze a gyermek „valódi”, zengő harangra vágyott, s amikor 
költő lett belőle, mint mondja, e módon kísérelt meg hangot adni kéziratának vagy 
hangot kínálni olvasásához. De a harangozás jól szervezett műveletére támaszkodó, 
annak mintájára születő újabb alkotása megint csak néma maradt, s a nyelvi helyette-
sítéssel beállt csöndről nyilatkozhat csupán. „Így kongatom most untalan / E verseket 
– bár hangtalan.” Az átvitel gépezete működik, a „langue” összeköttetései hibátlanok, 
a jelölő szerkezet tökéletes, de a vers – legalábbis ezúttal – nem szólal meg, nem nyílik 
meg önnön „dadogása” (kreatív jelentésképzése) felé, azaz csak annyiban, amennyiben 
„időszembesítő” metaforikája magáról a némaságról panaszkodik.

E ponton említendő a visszatérő, gyakran tárgyalt jelenség Aranynál: hasonlító 
nyelvének ún. időszembesítő karaktere. Az egykori és a most-idő összevetésének fe-
szültségéről, a nyelv állandónak képzelt, nyugalmi állapotát szétziláló metaforikáról 
különös erővel tanúskodnak már a nagykőrösi évek alkotásai, több alkalommal a zenei 
előadást, a lant toposzát társítva a költői beszéd lehetőségéhez vagy éppen az elhall-
gatáshoz.4 Amennyiben a metafora nem pusztán a beszélőtől kijelölt pályán mozog, 
hogy az előre látott és tervezett szemantikai célba érkezzen, hanem öntörvényű, akár 
kiszámíthatatlan fejleményeket idéz elő, akkor Arany költőisége szintén arra a nyelvi 
dinamikára hagyatkozik, melyet nem pusztán az egyéni képi lelemény, hanem az általa 
megérintett, ám történetileg alakuló, létező hagyomány formáz. Az „időszembesítés” 
pedig e reláció tudatosított – refl ektált – velejárója. Ez esetben a költői fantázia nem 
csak teremtője, legalább annyira közege is a teljesen sohasem felejtő nyelvnek, a benne 
hordozott történelmi emlékeit megelevenítő metaforikus beszédnek.5 A dalnok búja 
című költemény a lantot merészen a koporsóhoz hasonlítja, s az ennek következtében 
elszabaduló halálosztó energia úgy terjed tovább a vers képi láncolatán, hogy az em-
lékeket néma kövekké alakítja, s ezzel a romantika kedvelt toposzait, a töredéket és 
3 Vö. Bengi László, Arany János Naturam furcâ expellas… című versének szemiotikai közelítésű elemzése = 

Fel fedezőúton a jelek világában, szerk. Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1999, 
95–101.; Tarjányi Eszter, Arany János és a parodisztikus hagyomány, Universitas, Budapest, 2013, 
121–128.

4 A korszak Arany-lírájának újabb kutatásaiból lásd Milbacher Róbert, Arany János és az emlékezet bal-
zsama, Ráció, Budapest, 2009, 225–265.; Szilágyi Márton – Vaderna Gábor, Arany János és a líra 
modernizálásnak kísérlete az ötvenes években = Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai, 
Budapest, 2010, 464–470.; Tolcsvay Nagy Gábor, A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János élet-
művében, Magyar Nyelvőr 2017/2., 143–163.; Simon Gábor  – Tátrai Szilárd, „Tőlem ne várjon senki 
dalt”. Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében, Magyar Nyelvőr 2017/2., 164-190.

5 A romantikus költői fantáziáról újabban lásd A fantázia hipogriffj  e. A romantikus képzelőerő elbeszél he-
tősége, szerk. Nagy Beáta – Surányi Beáta – Ujvári Nóra, reciti, Budapest, 2017.

a romokat változtatja emlékjelekké, szinte emlékművekké.6 Olyan szilárd relikviákká, 
melyek a szó Walter Benjamin-féle értelmében maradnak holt tárgyak,7 megfosztván 
magukat a visszagondolás elevenségétől. Ez lesz itt a metafora – a zenei metafora – 
színre vitt „halála”. Ha – mint elfogadható – vannak élő metaforák, akkor vannak ha-
lott metaforák is. Arany versében a dalok töredékei és romjai úgy veszik körül az ént, 
mint egy pusztuló, megkövült táj, miközben a színre vitt költői alak a környezetnek 
ebbe a dermedt terébe íródik.

Mellette és körűle vannak
Romjai sok törött sohajnak,
Szárnyaszegett dalok,
Szelleme gyászos töredéki,
Fájdalma átkövült emléki...
Romok közt andalog! –

E metaforák, úgy tűnik, a jelentést elhárító anyagi működésnek, legalábbis a szó anyag-
ként érzékelésének folyamatában bomlanak ki, vagyis az érzéki tapasztalás szellemi 
közegét feltételezve mégis, mintha lemondanának magáról a szellemi tartományról. 
A rom és a töredék így lenne az egyébként fájdalmas érzések érzéketlen következmé-
nye, a belvilág világtalan anyagi manifesztációja, egy lélekállapot törmelékké fi gurált 
eltüntetése vagy megtagadása. Csakhogy éppen ez a viszonylat, az ekként színre vitt 
átvitel, maga a szellemből a térkörnyezet tárgyaiba történő áthelyezés mechanikus 
kísérlete képezi ekkor a mondott hangvesztés okát. Az így szituált költő szótlanná, 
alkotásra képtelenné válik, mert az ilyen átviteleknek, a merőben érzékire utaló – az 
anyagiságra hagyatkozó – elvárásoknak nem tud és nem akar megfelelni.

Miért nem zendül, mire hallgat,
Oh ének ifj a, lantod, ajkad?
Miért így vesztegel?
Vagy szíved elfásult, kiégett –
S a szép világ bübája téged
Többé nem érdekel? 

E kérdés megfogalmazója, a költő szólítója, a vers beszélője ennek megfelelően hivat-
kozik a teremtő természet jelenségeire, s mint egy modern mediológus, a „zaj és a jel”,8 
a morajlás és a jelentés távolságára és összefüggésére.

6 Vö. Végh Veronika, Fordítás, vers, töredék. Arany János és a romantikus fragmentum = Párbeszédben 
Ruttkay Kálmánnal. Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, szerk. Dávidházi Péter – Komáromy Zsolt, 
reciti, Budapest, 2015, 263-272.

7 Walter Benjamin, A német szomorújáték eredete, ford. Rajnai László = U., Angelus novus, Magyar 
Helikon, Budapest, 1980, 366. 

8 Friedrich Kittler, Jel és zaj távolsága, ford. Lrincz Csongor = Intézményesség és kulturális közvetítés, 
szerk. Bónus Tibor – Kelemen Pál – Molnár Gábor Tamás, Ráció – Magyar Műhely, Budapest, 
2005, 455–474.
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Nem hallod-é a lomb sohajját?
És a patak csörgő morajját
Nem érted, mit jelent?

A költői kérdés („nem érted”, mit jelent a morajlás?), nem vár választ, pusztán a roman-
tikus metaforák példáján mutatja fel értelem és matéria látszólagos – improduktív 
– kettősségbe hullását. Miként A lantos című versben a költészet allegóriáinak, a hár-
fának és a lantnak az emlékező megszólaltatása úgyszintén a hangvesztés, a beszéd 
elfeledésének hölderlini veszélyéhez vezet. Felcsendül benne a világ poetizálásának 
romantikus maximája: „És a lanton meg nem szűne a dal, / Zenge későn, zenge virra-
dattal: / Hangjain a szellem égbe hágott / S átteremté e viselt világot!” De a mindezt 
jellemző metaforák ekkor egy hirdető eszmeiség ügynökeiként lépnek elő, katak re-
tikus felidézésük átterjed a romantikus tropológia egész örökölt katalógusára.9 „Lába 
előtt a vad szenvedélyek / Megjuházva, békén fi gyelének: / De csak egy hang kelle, 
hogy kobozza / Mindeniket őrjöngésbe hozza.” A természet marionettszerű moz-
gatásának víziója ugyanakkor semminél sem poetizálja jobban a nyelv antropomorf 
diktátumainak kisiklását, egy retorikai lendület elgépiesedését. A költemény írásjellel 
elválasztott, s a dal ütemeinek alexandrinná módosított záró része ezért az addigiaktól 
elhatárolódó új költői nyelvet teremt, a régi felől – de csak onnan – akár értelmetlen-
nek tűnő, egy zenei médium eddig nem hallott morajlásaként újjászülető kifejezés-
kincsével. „Függ lantja fűzfa gallyán: repedt öblén a szél / Vadul végig nyargalván, 
őrülteket beszél”.

Végül rövid kitérőként essék szó a balladák zeneiségéről, de nem a szövegek hangzó 
eff ektusairól, hanem a zenei közeg színre viteléről, vagyis drámai és narratív funkció-
járól. Két formaelv emelhető ki ezúttal, mellyel Arany e művei a bennük felcsendülő 
zene hallgatásához alkalmaznak. Az egyik eljárás az olvasott szövegbe simuló, azzal 
harmonizáló betéteket alkot. Szondi két apródja például azt és úgy énekli, amit és 
ahogy a ballada maga közvetít, azaz a hős tetteit tragikus hangvételben, az önfel-
áldozás magasztalását és ezzel együtt a bátorság és a hűség kinyilvánítását.10 A Tetemre 
hívás úgyszintén magába foglal egy szövegen belüli koncertet, a megzavarodott Kund 
Abigél produkcióját, aki a végül a nyílt utcán „táncolni, dalolni se szégyell” és ugyan-
csak a ballada témáját performálja. „Volt egyszer egy leány…” – kezdi az őrületé-
ben művésznővé fejlődő „titkos ara” a vércse-visongással bevezetett utcai műsorát, 
s folytatja a korábbi strófákban megismert gyászos cselekménnyel, azaz lényegében 
a saját történetével, a ballada újramondásával. Mint a két apród, ő is olyan perfor merré 
válik, akinek előadása a saját sorsát esztétizálja. A történetnek és zenei bemutatásá-
nak ezen jól illeszkedő kapcsolatában, ismétlő transzponálásában a két szint egy-
másra utalása és egyúttal mégis tragizáló feszültsége domborodik ki. Így maga az 
ismétlő szólam és az általa elbeszélt történet lehetnek egymás metaforái. Ennek 

9 Vö. Patricia Parker, Metafora és katakrézis, ford. Nagy S. Attila = Figurák, szerk. Füzi Izabella – 
Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji, Szeged, 2004, 43–60. 

10 A ballada sokféle, esetenként a hűség diszpozícióját is megkérdőjelező megközelítéséhez lásd Szondi 
két apródja, szerk. Fzfa Balázs, Szombathely, 2009.

megfelelően sem az apródok sorsára, sem a Tetemre hívás rejtélyes halálesetének okára 
nem derül fény teljes bizonyossággal – a lehetséges magyarázatok éppoly lezárat-
lanok mint a nyelv metaforikus dinamikája maga. 

A zenei fantázia provokálásának másik módja pedig éppenséggel szembesíti, 
élesen ütközteti egymással a felcsendülő hangok modalitását, az előadott produkció-
kat. Ezzel a különbségeket erősíti fel, hogy ne a hasonlóságok, hanem az ellentétek 
játékát lendítse mozgásba úgy, hogy végül az egymásra vonatkozás minden lehető-
ségét megszüntesse, annak kereteit szétfeszítse, már-már az oximoron képletéhez 
közeledve. A zenei eff ektusokat a metaforikus viszonyítás helyett az együttműkö-
dést nélkülöző feszültségbe kényszerítve. Ez természetesen oda vezet, hogy immár 
megkettőződik egy nyelv, hogy szólamait párbeszédre képtelenné tegye, egyiküket 
zátonyra futtassa – őrületbe kergesse –, azaz önkörébe zárja, mondhatni a kárho-
zat büntetését idézze rá. Tehát két, egymást taszító, egymást kizáró zenei megnyil-
vánulást hallhatunk – képzelhetünk el – egymásra írva, akár szinkron beállítással. 
Ilyen diszharmonikus eff ektusra támaszkodik Az ünneprontók című ballada, amely-
ben a templomi ének szakralitását a profán mulatság tiszteletlen zenebonája zavarja 
meg. A pünkösd reggeli szent harangszóra és áhítatos imára az otromba tivornyát, 
a dudaszó „ördögi zaját” montírozza a szöveg. Az eredményt ismerjük.

Látszólag hasonló, de voltaképpen az érzéki és az elképzelt hangok kettősségére 
építő montázs fi gyelhető meg A walesi bárdok zárlatában, a tömeggyilkos királytól 
instruált zenekari fortissimókban és a társult hallucinációkban. Amikor a bárdok 
éneke áttöri Edward képzeletében a sípok-dobok és a harsonák sivalkodását, akkor 
a mű az anyagtalan emlékek hangját erősíti fel és érvényesíti az anyagi, a ténylege-
sen érzékelhető környezet instrumentális tombolásával szemben. Hogy a memória 
„immateriális” archívumának hatása erősebb lehet a konkrét szonorikus ingereknél, 
az nem csak a büntető lelkiismeret mediális aspektusának nevezhető, hanem a maté-
ria értelem nélkülinek feltételezését is cáfolja. A király hallucinálása annak a hódí-
tónak a rögeszméje, aki bár megkísérli, de nem tudja kiűzni a szellemet a szellemi 
kultúrából, még kevésbé a művészetekből. Minden zsivajgás ellenére, sőt éppen azért, 
a fülébe zúgja átkait a „velszi lakoma”, legyőzve a közvetlen jelkörnyezet, az érzéki 
zajok erőlködését: „túl síp-dobon, / Riadó kürtön át” szólnak hozzá az egykor hallott 
énekek. Sőt éppen hogy a sivalkodó kürtök által érik el őt a rémisztő dallamok – 
minél harsogóbb a zenekar, annál erősebben hallja a bárdok szólóját, így a memóriát 
elfedni akaró „zörej” materialitása lesz maga a megtagadott és törlendő értelem köz-
vetítője. Kitűnik, a kommunikáció anyagi tényezőinek függetlensége illúzió, a hor-
dozó spirituális szemantikája nem elnémítható. Nagy valószínűséggel a mindenkori 
olvasó is hajlamos ugyanezeket a hangokat, azaz a vértanúk dalát kihallani az Ed-
wardtól rendelt koncertből, az orkesztrális („tutti”) zajongás mélyéről. Vagyis mediá-
lis szempontból osztozunk a király sorsában, de a három bárd hazafi as műsorának 
emlékezete csak neki jelent átkos örökséget. S tán megengedhető az általánosítás, 
a matériával rendelkezés önkénye hosszabb távon mindig alulmarad a történelmi me-
móriával szemben, azaz vereséget szenved annak a nyelvben, így annak metaforáiban 
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is továbbélő szellemétől.11 Akkor is, ha nincs minden zsarnoknak olyan jól fejlett 
belső hallása mint az auditív emlékeitől szabadulni képtelen Edward királynak.

A zenei közegek funkciójáról szólva most nem szükséges kitérni az alkotás meg-
zenésítéseire. Kétségtelen, A walesi bárdok lenyűgöző muzikális eff ektusai – egyéb 
balladákkal együtt – számos szerzőt ihlettek komponálásra, de ezek a próbálkozá-
sok sajnos ritkán közelítik meg az Arany-mű formai összetettségét. Többek között 
azért, mert A walesi bárdok kapcsán különösképp érvényesíthető a médiumok és me-
taforikus aspektusaik olyan olvasása, melyről József Attila a következőket jegyezte 
meg: „A költeményt [...], melyet a nyomtatott betűjel, a szavakká formált anyagi 
hangok zörejrendszere egyszerre idéz fel a szívben és az elmében, [...] költő és olvasó 
együtt alkotják. A költő írás közben olvasó is...”12 A betűből hang, a zörejekből zene 
lehet így az olvasásban, s mindkettőből metafora a költői nyelvben. Metafora, mely 
tehát nem valamilyen metafi zikai tartományból, hanem a nyelv „élő” energiájából 
és annak kreatív memóriájából nyeri alkotóerejét, miként arra a Csaba királyfi  elő-
hangjának sorai utalnak: „Felhangzik az ének, a szív ere pezsdül, / S előterem a mult, 
bústól, örömestül.”

11 Az akusztikai emlékezet és a kompozíció kapcsolatát emeli ki Imre László, Műfajok létformája XIX. 
századi epikánkban, Csokonai, Debrecen, 1996, 128. Ezzel összefüggésben a cselekmény menetét – 
szerkezetét – egy metaforikus építkezés alapozza meg, lásd Kovács Gábor, A történetképző versidom. 
Arany János elbeszélő költészete, Argumentum, Budapest, 2010, 64–65.

12 József Attila, Kosztolányi Dezső = U., Összes művei, III., Cikkek, tanulmányok, vázlatok, s. a. r. 
Szabolcsi Miklós, Akadémiai, Budapest, 1958, 167. 

GERGYE LÁSZLÓ

Arany János és a skandináv irodalom

A skandináv irodalom alkotásai általában kiesnek a 19. századi világirodalmi tájéko-
zódás látószögéből. Az elmélyült klasszikai műveltséggel rendelkező Arany János 
azonban kivételt képez: számos adattal rendelkezünk arra nézve, hogy értő fi gyelme 
kiterjedt többek között a skandináv ősiségek tanulmányozására is. Közismert tény, 
hogy milyen mélyen foglalkoztatta őt a Nibelung-mondakör, amelynek a sárkányölő 
Szigfridről szóló története viszont a jobbára periférikusan kezelt óizlandi Völsunga-
sagából nőtt ki. A Völsunga nemzetség története igazán csak a 19. században épült be 
az irodalmi köztudatba. Népszerűsítésében Richard Wagner játszotta a legfontosabb 
szerepet, aki a Nibelungok gyűrűje című zenedráma-tetralógiájában – különösen 
a Walkür című rész szövegezésében – teljes egészében ezt a sagát vette alapul. Maga 
a saga szó az óizlandi nyelvben történetet jelent, ám a Völsunga-sagában elbeszélt tör-
ténet első feldolgozása az úgynevezett Edda-énekek hősepikai költészetében formá-
lódott meg. Ezek a verses alakzatok később prózába transzformálódtak. Így jött 
létre a Snorri Sturluson által összeállított Próza Edda című gyűjtemény, amelyet 
Arany János jól ismert. Olyannyira, hogy 1863-ban folyóiratában, a Koszorúban – 
A Nifl ungok vagy Giukungok címmel – négy fejezet német fordítás alapján magyarul 
is napvilágot látott a szóban forgó Próza-Eddából. A gazdag óészaki mondaanyag 
valósággal lenyűgözte Arany Jánost: az 1851-ben kiadott Simrock-féle Snorri Stur-
luson Edda nem véletlenül szerepelt például kedves könyvei között. Mint köztudott, 
ő maga a hiányzó magyar nemzeti eposz megteremtése kapcsán rengeteget kínlódott 
az epikai hitel művészi megvalósíthatóságával. Legfőbb gondja az volt, hogy a szó-
beliségben élő néphagyomány elsorvadása folytán nagyon kevésnek bizonyult az írásos 
formában rögzült, jól felhasználható primer anyag. Amit itt-ott, főként a történet-
írók munkáiban talált, arra igen nehéznek látszott egy nagyobb léptékű epikai vál-
lalkozást alapozni. Némi irigységgel vegyes bámulattal szemlélte tehát, hogy az 
óizlandi irodalom viszont milyen mélységben hatotta át a 19. század első évtizedeiben 
kibontakozó skandináv romantikát. A fi nnek Kalevalája mellett különösen a svéd 
nemzeti eposz keltette fel a fi gyelmét. Ennek megteremtése egy Ésaias Tegnér nevű 
költőhöz fűződik, aki 1820 és 1825 között alkotta meg Fritiof-saga című művét. Tegnér 
volt az első svéd költő, akit magyarra fordítottak. Előbb a Vörösmarty Mihály bará-
ti köréhez tartozó Fábián Gábor tett közzé belőle két részletet a Koszorúban, majd 
később az eposz Győry Vilmos tolmácsolásában 1868-ban teljes egészében is megje-
lent magyarul. Az epikai hitel önmaga elé állított szigorú követelménye szempontjá-
ból nyilván felszabadítólag hathatott Aranyra, hogy a legtöbb izlandi sagától eltérően 
a Fritiof-monda eredeti forrása nem a népies szájhagyomány volt, hanem szinte teljes 
egészében egy a saga kor (930–1030) után élt költő képzeletéből született.


