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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. 
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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.
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A szakirodalom már a 20. század elején felfi gyelt a Fritiof-monda és a Toldi-triló-
gia között mutatkozó motivikus átfedésekre.1 Akárcsak Fritiof, Toldi Miklós is igazi 
vasgyúró, s mindketten elsősorban rendkívüli testi erejükkel tűnnek ki. Fritiof fi zi-
kai rátermettségét egy alkalommal például azzal bizonyítja, hogy egyetlen rántással 
húz ki egy, az alatta betört jégbe szorult szánkót. (Fritiof-saga, XVIII. ének) Akár-
csak Toldi, aki a Toldi szerelmében, a cseh király sárba ragadt kocsiját szabadítja ki. 
Az adott szituációban ugyan mindketten álruhát viselnek, hatalmas erejük azonban 
felfedi kilétüket. Tegnér hőse vadállatokkal küzd, kardja pedig olyan súlyos, hogy 
két közönséges vitéz el sem bírja el. Fritiof Ring király előcsarnokában éppen úgy 
a földre terít egyet a rajta gúnyolódó testőrök közül, mint ahogy Toldi is egy apródot 
Lajos király udvarában. Arany a trilógia első részének írásakor még bizonyosan nem 
ismerte Tegnér művét, de a Toldi estéje kidolgozásakor már valószínűleg igen. Arany 
utoljára a trilógia középső darabjával (Toldi szerelme) készült el, Tegnér hatása pedig 
jól észrevehetően ezen a művön hagyta maga után a legerősebb lenyomatokat. Ennek 
egyik oka éppen az lehet, hogy a néptudatban elevenen élő, hiteles epikai anyag hiá-
nya miatt e rész kidolgozásakor kellett a legtöbb nehézséggel szembesülnie. A Toldi 
szerelme cselekményének gerincét képező itáliai kalandozások részleteiről a különböző 
krónikák alig-alig számolnak be. Arany panaszolja is, hogy Ilosvainál milyen kevés 
adatra bukkant Toldi meglett férfi korára, szerelmi életére vonatkozóan. Érdekes lehet 
azonban megemlíteni még talán azt a párhuzamot is, hogy az elbeszélés sorrendje és 
időrendje sem Arany, sem pedig Tegnér művében nem egyezik meg.2 Tegnér hátulról 
visszafelé vezetve írta meg történetét, míg Arany esetében köztudott módon a közép-
ső rész készült el utoljára. Költőnk tehát minden bizonnyal a trilógia kompozíciójának 
kialakításakor is kapott ösztönzéseket svéd kortársától. Erre közvetlen fi lológiai ada-
tunk is van, hiszen Arany János egyik Pákh Alberthoz írt levelében maga is bevallja, 
hogy milyen mély hatást gyakorolt rá a Toldi írásakor Esaias Tegnér.

A bizonytalan hitelességű források miatt tehát mind Tegnér, mind pedig Arany 
nagymértékben rászorult a költői fantázia teremtő erejére is. Ennek a szabadon 
szárnyaló képzeletnek lesz a produktuma mindkét költő művében egy-egy líraian 
megkomponált szerelem. A Tegnérnél a Fritiof és Ingeborg között kibontakozó 
szerelem eseményrajza több ponton is leköveti Toldi és Piroska románcának alaku-
lástörténetét. Mindkét szerelem fejlődésének ábrázolásában központi szerepet kap 
a bűn és a bűnhődés motívuma. Tegnér eposzában a konfl iktus azzal kezdődik, 
hogy Helge király paraszti származása miatt megtagadja Fritioftól lánya, Ingeborg 
kezét. Helge aztán hadjáratot indít Ring király ellen, s a háború időtartamára húgát 
Baldur isten tengerparti szentélyében rejti el. A ősi skandináv törvények értelmében 
idegennek tilos itt a királylányt megközelíteni. Fritiof ezt a tilalmat szegi meg, amikor 
behatol a szentélybe. Éppen úgy tesz tehát, mint Toldi, aki – szintén nem törődve 
a közmegbotránkozással – feltöri Piroska sírját, hogy még egyszer, utoljára leg-
alább láthassa szerelmét. A fj ord hagyománytisztelő, vallásos népe borzadva fordul 

1 Szentirmay Gizella, Toldi szerelme és a Frithjof-rege, Budapesti Szemle 1917/172., 387–404.
2 Vö. Åke Eliæson – Bor Olsson, Esaias Tegnér. En monografi  i bild, Allhem, Malmö, 1949, 177.; John 

Eric Bellquist, Tegnér’s First Romantic Poem, Scandinavica 1992/1., 5–20.

el Fritioftól, akárcsak a közvélemény Tolditól. Tegnér és Arany művészi eljárása abban 
is megegyezni látszik, hogy mindkét hős csak hosszú vezeklést követően moshatja 
majd a nevét tisztára. A bűn ilyen módon mindkét műben egyfajta tragikus vétség 
szerepét tölti be, amely a bűnhődés folyamatrajzának végpontján katartikus feloldást 
nyer. Az is szembetűnő párhuzam, hogy Helge király éppen úgy rá van szorulva 
a Ring király ellen folytatott háborúban Fritiof kivételes katonai erényeire, mint 
ahogy Lajos király olaszos ízlésű udvara sem boldogulhat az ősz Toldi karjaiban 
szunnyadó robosztus őserő nélkül. Tegnér eposzában nehezen konszolidálódik Helge 
és Fritiof viszonya. A király először gőgösen visszautasítja Fritiof békejobbját, aki ezt 
követően felindult lelkiállapotban siet vissza Ingeborghoz. Szökésre akarja rávenni 
kedvesét, majd azzal kecsegteti, hogy az Angantyr elleni csata után Görögországba, 
az örök boldogság honába viszi. Szerkezeti funkcióját tekintve Aranynál ennek az 
a rész felel meg, amikor Toldi Tar Lőrinc lakomáján a szerelmi boldogság ehhez ha-
sonló perspektíváját vázolja fel Piroska előtt. Ennek indulati töltése annyira energikus, 
hogy a sírboltban a már holt Piroska is feltámad egy pillanatra ölelő karjai között. 
Az is megegyező a két műben, hogy Ingeborg és Piroska egyformán ellenáll a szerelmi 
csábításnak. Vágyaik beteljesülésének gátja alapvetően az ősi szokásjog: az apa, illetve 
Tegnér esetében az apa szerepét betöltő fi útestvér iránti feltétlen engedelmesség. 
Az egyén boldogsága így értelemszerűen automatikusan rendelődik alá a közösségi 
erkölcs elvárásrendszerének. A békekötés zálogául Ingeborg Helge kívánságára fele-
ségül megy a hajdani ellenséghez, Ring királyhoz, Piroska is belenyugszik abba, hogy 
a Sors Tar Lőrincet rendelte számára férjül.

A további párhuzamok is mind azt látszanak igazolni, hogy Aranyt igen erőtel-
jesen befolyásolhatta a Toldi szerelme írásakor Tegnér híres eposza. Az esküvőjét 
megelőző utolsó éjszakán Piroska elhunyt édesanyja képét idézi fel magában, mint 
ahogy Ingeborg is ősz nevelőatyjára, Hildingre gondol. Ráadásul mindketten durva 
fi zikai megaláztatásban is részesülnek, éppen azok részéről, akikért meghozzák ál-
dozatukat. A Toldi szerelmében azt látjuk, hogy Tar Lőrinc megpofozza Piroskát, 
míg Helge az esküvő alatt tépi le lánya kezéről a Fritioftól kapott karkötő gyűrűt. 
Amikor pedig a hazatérő Fritiof Helge durvaságának tudomására jut, éppen olyan 
haragra lobban, mint Arany Jánosnál Toldi Tar Lőrinc iránt.

Tegnér eposzában Fritiof betör Baldur szentélyébe, az istenszobor karján pedig 
azonnal megpillantja a kedvesének ajándékozott karkötőt, melyet Helge király helye-
zett oda. Fritiof megpróbálja leszedni róla azt, ám hirtelenségével véletlenül az áldo-
zati lángba sodorja a szobrot. A lángoló szobor pillanatok alatt mindent lángba borít, 
s a templom rövidesen porig ég. Fritiofot könyörtelenül száműzi a király, s kiveti 
magából az egyház. Fritiof Ellida nevű hajójára száll, s elkezdi élni a számkivetettek 
életét. Toldi Miklósra – megint csak hasonló módon – sírrablás miatt mondja ki az 
esztergomi érsek a kirekesztő átkot. Ahogy Fritiofnak csak a hajója, úgy Toldinak is 
csak szeretett lova marad meg. Nem véletlen ismét a funkcionális egybeesés: ami 
a lovas nemzet életében a ló, ugyanazt jelenti az északi vikingek számára a hajó. Hogy 
a két dolog még a szövegvilágban sem esik messze egymástól, arra jó példa lehet a 
Toldi szerelme egyik részlete. Arról a jelenetről van szó, amelyben Toldi Miklós a Tar 
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Lőrinccel megvívott csata után a szigetről a szárazföld felé igyekszik: „ott várta csó-
naka, mint valamilyen jó ló.” (VI. ének 69. strófa) Az Ellida nevű hajó és a táltos képe 
hasonló módon szövődik egybe Tegnér eposzának több szöveghelyén is. A Fritiofs frieri 
(Fritiofs lánykérése) című énekben például Ellida önkéntelenül is a zabláját rángató ló 
képét asszociálja: „Ellida hon har ingen ro på våg, / hon rycker alltjämt på sitt ankartåg 
/ Ligg still, Ellida!/ ty Frithiof är fredlig, han vill ej strida.”3 Az Afskedet (Búcsú) epi-
zódban pedig a hajó körvonalai magától értetődő természetességgel folynak át az ég 
felé repülő táltos képébe: „Allt är beredt, Ellida spänner redan / de mörka örne vin-
garna till fl ygt”.4 A hősök mindkét mű végén, hosszú vezeklést követően térnek meg 
a hazátlan bolyongásból. A lelki megtisztulás, a világgal való megbékélés végső, lezáró 
fázisa ez. A viking kalandozásokat követően Fritiof álruhában jelenik meg Ring király 
udvarában. Amint leveti álruháját, Ingeborg az ifj ú hősben azonnal felismeri Fritio fot. 
Ring lakomára hívja Fritiofot, éppen úgy, mint Aranynál Tar Lőrinc Toldit. Férje pa-
rancsára Ingeborg bort tölt egykori szerelmének. Fritiof fel is hajtja a poharat, még-
pedig kimondottan a háziasszony egészségére. Ugyanez a jelenet, szinte pontról pontra 
felépítve, visszaköszön a Toldi szerelmében is, mégpedig Tar Lőrinc lakomáján. Itt azt 
látjuk, hogy az idegen hős, vagyis Toldi, kupáját éppen Tar Lőrinc feleségének egész-
ségére üríti. De nemcsak a Toldi szerelme, hanem a Buda halála is arról tanúskodik, 
hogy Arany Jánost valóban mélyen érinthette Tegnér epikus költészete. Ebben az 
összefüggésben különösen a vadászjelenetek kapcsán mutathatók ki analóg motívu-
mok. A Fritiofs Frestelse (Fritiof megkísértése) című epizódban Fritiof vadászatra kíséri 
a királyt. Amikor az öreg király elfárad, lepihen, s Fritiofot kéri meg, hogy vigyázza 
álmát. Ez a kérés azonban nyilván komoly kísértést jelent Fritiof számára, hogy örökre 
megszabaduljon vetélytársától. Belső vívódása Etele helyzetét idézi, aki a VIII. ének 
vadászjelenetében szintén könnyedén megkaparinthatná a hatalmat, ha veszni hagyná 
életveszélybe sodródott bátyját. A kritikus szituációban azonban mind Fritiof, mind 
pedig Etele úrrá lesz a kísértésen. Ennek egyenes következményeként pozitív for-
dulatot vesznek az események. Etele megkapja Isten kardját, ezáltal jogot formálhat 
a trónra, Fritiof pedig újra felépíti a porig égett Baldur szentélyt. Ezáltal sikerül is 
elnyernie az egyház bocsánatát, sőt Ring király utódjának jelöli a trónra. A számos 
motivikus egyezés mellett azonban bőven akadnak lényegi eltérések is, amelyek alap-
vető művészi szemléletbeli különbségekből eredeztethetők. Tegnér a skandináv men-
ta litásnak megfelelően sokkal inkább tudatos, szinte racionális szellemi lényként, mint 
szerelmes nőként ábrázolja Ingeborgot. A férfi  pozíciója is merőben más, mint a kon-
tinens déli népeinél, hiszen kifejezetten távol áll tőle a trubadúr költészet rajongó 
imádata. Ingeborg szellemi kisugárzásához képest másodlagosnak bizonyul szépsége 
érzéki aspektusának ábrázolása. „Szépségök dicsérete, magasztalása, természetesen, 
nem hiányzik: de a női szépséget inkább díjul tekinték, mely elnyerni, meghódítni való, 
3 Az eredeti svéd idézetek az alábbi elektronikus kiadásból származnak: Fritiofs saga af Esaias Tegnér 

med teckningar af A. Malström. Den elektroniska utgåvan av Fritiofs saga är framtagen 1996 av 
Lars Aronsson för Projekt Runneberg. Som förlaga har använts enfaksimilutgåva tryckt 1984 i Malmö 
av Skogs Grafi ska AB. Magyarul: „Ellida nem nyughatik a hullámon, / Horgonykötelét rángatja szün-
telen. / Maradj veszteg Ellida! / Mert Fritiof most békés, / Nem akar harcolni.” (Saját fordításom – G. L.)

4 „Minden készen áll, a sötét sasszárnyakat / Repülésre tárja már Ellida.” (Saját fordításom – G. L.)

mint oly emberfölötti tulajdonul, mikép azzal a lovagkor rajongása felruházta hölgyeit.” 
– írja Arany a Régi dán balladák című tanulmányában, melyben külön kiemeli, hogy 
az északi kultúrkörben a nő a leggyakrabban egyfajta tanácsadó szerepében van jelen. 
Tegnér eposzában talán az a hosszú jelenet erre a legmeggyőzőbb példa, amelyben 
Ingeborg egy logikusan felépített argumentáció keretében igyekszik meggyőzni arról 
Fritiofot, hogy semmiképpen sem szökhet meg vele. Határozott, szinte csak tőmon-
datokkal operáló beszédfordulatai igen messze állnak a félájultan kedvese karjaiba 
omló szerelmes hölgy triviális képétől.5 Ez is azt látszik igazolni, hogy Ingeborg min-
den bájával együtt nem igazi földi nő, talán még kedvese számára sem. Nem véletlen, 
hogy az óészaki mitológia ködébe burkolt alakját – például az Afskedet (Búcsú) című 
epizódban – még kedvese is gyakran nevezi meglehetősen elvont módon Nornájának, 
azaz jó sorsának („Du är min goda Norna, Ingeborg.”). A két állítás között nincs el-
lentmondás. Az északi nornák, sorsistennők (a görög Moirák, a római Párkák megfe-
lelői) és egyéb istenek ábrázolása az óészaki mitológiában mindig antropomorf jellegű, 
ám kifejezetten az idealizáció szándéka nélkül. A Nornaként aposztrofált Ingeborg 
ezért maradhat Fritiof szemében mindig olyan nő, aki megtarthatja alapvetően emberi 
karakterét, még érzékiségének temperált megjelenítésével együtt is. Arany János hús-
vér Piroskáját ezzel szemben mindvégig elsősorban az érzelmi motivációk mozgatják, 
cselekedetei ösztönösek, nem pedig racionálisak. A Tar Lőrinc lakomájáról szóló 
énekben éppen azért sürgeti a férfi  távozását, mert érzi, hogy nem lenne képes sokáig 
ellenállni az érzéki kísértésnek. Ennek megfelelően, míg Tegnérnél a virághasonlatok 
többnyire csak illusztratív jellegűek, addig Aranynál a Piroskát festő virágfa-hasonlat a 
lány szelíd, földközeli, szinte vegetatív természetének lényegi magvát festi. Úgy is hal 
meg a történetben, mint egy elszáradt virág. Lassú hervadásának érzékletes leírásával 
mindenesetre Arany tudatosan tér el a Tegnér-eposz optimista befejezésétől, ahol 
Ingeborg végül mégiscsak Fritiof felesége lesz.

Arany János és a skandináv irodalom kapcsolatáról szólva feltétlenül kell még leg-
alább néhány szót ejtenünk imént idézett, Régi dán balladák című kis írásáról is. Ez 
tulajdonképpen nem más, mint egy recenzió, amely a Szépirodalmi Figyelő 1861-es 
évfolyamában jelent meg. Tárgya egy háromkötetes dán balladagyűjtemény angol for-
dítása, mégpedig egy Alexander Prior nevű szerző tollából. Arany okfejtésének ki-
indulópontja szorosan kapcsolódik az eposzi kérdés kapcsán megindult vitához. 
Ahogy hiányzik a magyar ősi népeposz, úgy nincs a dánokéhoz hasonló primer nép-
költészeti anyagunk sem. A dán gyűjtemény összeállítója – egy Vedel nevű lelkész 
– Arany meglátása szerint ezért olyasmit hozott létre, ami végeredményben egyet 
jelentett hazája nemzeti irodalmának megalapításával:

Dánia maga teremtett magának klasszikai irodalmat, és hogy merőben kikerülte 
a balul értett görög és római mythologia árját, oly nemzeti irodalmat hozván létre, 
melyet nem igen ért, s igaztalanul becsül le Európa délibb része. Mondhatni, 

5 Példa erre, szintén az Afskedet (Búcsú) című részből az alábbi dialógus: „Ingeborg: Och lämnar mig?/ 
Frithiof: Nej, icke lämnar dig, du följer med. / Ingeborg: Omöjligt.” – „Ingeborg: Elhagysz? / Fritiof: 
Nem, nem hagylak el. Velem jössz. / Ingeborg: Lehetetlen.” (Saját fordításom – G. L.)
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Th or isten még egyre uralkodik Dánián, annyira megteltek vele a régi balladák. 
A mi ferdén érzelgő bámulatunk a görög és római irodalom iránt,midőn mi, 
például II. Károly idejében, franczia szalag- s bársonnyal czifráztuk fel a régi 
klasszikusok szoborszerű komoly nagyságát, sohasem kapott lábra Dániában: 
hanem saját nemzeti hagyományai körűl pontosult össze a nép szelleme.6

A gondolatmenet allúziós mitológiai holdudvarában az a rőtszakállú viharisten, 
Th ór áll, aki az eruptív őserő északi szimbóluma. Bűvös kalapácsával, a Mjölnirrel, 
ő uralja a természet zabolátlan erőit. A főisten Odinnal ellentétben, neki ráadásul 
a közemberek, a nép egyszerű fi ainak körében volt kitüntetett kultusza, ami fogalmi-
lag ugyancsak beleillik a romantika körvonalazódó európai művészeti programjába. 
A folytatásban Arany a hazai helyzetet elemezve aztán erőteljesen bírálja a törté-
netírókat, név szerint is megemlítve például Anonymust és Kézait, akik az erudíció 
magaslatáról gőgösen letekintve lényegében kirostálták a kulturális emlékezetből 
a szájhagyományban élő népköltészetet. Arany jó érzékkel tapint rá a romantika 
áramában keletkező újabb megközelítések jelentőségére. Herderhez hasonlóan úgy 
látta, hogy korában határozottan van létjogosultsága az olyan irodalmi műfajok mű-
velésének, amelyek még hiányoztak az arisztotelészi poétikából, így tehát értelem-
szerűen helye van a balladának is. Bőven akadtak a hazai irodalom művelői között is 
olyanok, akik osztották elképzeléseit: ebben a tárgykörben elég talán itt csak Th aly 
Kálmán ósvéd balladákról írt cikkére utalni. Ha valakiről, akkor Arany Jánosról 
igazán nem mondhatjuk, hogy ne lett volna igazi értője és közvetítője az ókori kultúra 
értékeinek, hiszen fordításai (pl. Arisztophenész) jószerével máig felülmúlhatatlanok. 
Mégis, páratlan klasszikus műveltsége ellenére, többek között éppen ő volt az, aki 
úgy vélte, hogy a ballada speciális – alapvetően az északi kultúrkörből eredeztethető 
– műfaja alapvetően összhangban áll a modernizálódó 19. századi magyar irodalom 
fő célkitűzéseivel.

6 Arany János, Tanulmányok és kritikák, II., vál. S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012, 
438. (A Dán balladák című tanulmányból vett idézet helye)

S. VARGA PÁL

Az otthonosság (ars) poétikája
Arany János: A költő hazája – A tölgyek alatt*

A nemzeti irodalom hagyományközösségi paradigmájának ismeretelméleti előfel-
tevéseit vizsgálva nyilvánvaló volt számomra, hogy A költő hazája című Arany-vers 
e szemléletmód egyik legjellemzőbb megnyilvánulása – kritikatörténeti okfejtésbe 
azonban nem illett verselemzés, így, Arany vonatkozó nézeteiről szólva, beértem 
a vers egymondatnyi említésével.1 Évek múltán, a kései Arany-versek kritikai kiadá-
sán munkálkodva, A tölgyek alatt című vers kapcsán, úgy tűnt föl előttem, hogy az 
1877-es vers poétikává alakítja át azt a beállítódást, amelyet a huszonhat évvel ko-
rábbi költemény ars poeticaként fogalmazott meg. A Kosmopolita költészet, amely 
A költő hazája kései megfelelőjének tekinthető,2 ebből a szempontból csak megerő-
sítésül szolgál; tanúsága szerint a korábbi szemléletmód újra megjelenik ars poeti-
caként is A tölgyek alatt című verssel egy időben.

Témánk hátterében egy alapvető antropológiai dilemma áll, amelyet már Johann 
Gottfried Herder megfogalmazott. Az ember, ellentétben az állatokkal, nincs egy 
bizonyos földrajzi környezethez kötve ösztönei által; a kultúra közegét önmaga és 
a természeti szféra közé iktatva a földkerekség bármely pontján életképes. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy független volna környezetétől, amelybe beleszületett. 
A kultúra közegét ugyanis minden közösség a maga természeti környezetéhez al-
kalmazkodva alakítja ki; ahogyan Arnold Gehlen fogalmaz, „[a]z ember – azaz min-
den különös csoport vagy közösség – kulturális birodalma foglalja […] magába fi zikai 
egzisztenciájának feltételeit”.3 E „kulturális birodalmak” eredendő sajátszerűsége 
akkor is megmarad, amikor a természeti kihívások szerepe csökken. Egy-egy ilyen 
univerzum – a fenomenológia kifejezésével – „mindennapi otthonvilág”-ként veszi 
körül lakóit: „a legközelebbről ismert és otthonos dolgok összességét jelenti” ez, „az 
otthonos környezet, a táj, az embertársak az ismerős erkölcsükkel, szokásaikkal és 
nézeteikkel, a haza-állam a megszokott törvényeivel, rendjével”.4

* Ez az írás „Az életet, ím, megjártam” című tudományos és emlékkonferencián 2017. november 24-én 
Debrecenben tartott előadás szerkesztett változata.

 1 S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar 
irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi, Budapest, 2005, 517.

2 Lásd Barta János álláspontját, aki szerint a két vers ugyanarra a kérdésre válaszolt – arra tudniillik, 
hogy „mi is az a közösség, amelyhez [Arany] hozzátapad, amelyből az ő imperativusai és értékélményei 
származnak?” Barta János, Kozmopolita költészet. Széljegyzetek Arany János verséhez [1988] = U., Ma, 
tegnap, tegnapelőtt, Csokonai, Debrecen, 1990, 197.

3 Arnold Gehlen, Az ember természete és helye a világban, ford. Kis János, Gondolat, Budapest, 1976 
[1940], 50.

4 Ludwig Landgrebe, Der Weg der Phänomenologie. Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung, Güters-
loher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 19783 [1963], 51. (Saját fordításom – S. V. P.; a „mindennapi 
otthonvilág” az eredetiben: „alltägliche Heimwelt”.)


