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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”.)
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Az egyes ember mint egy kulturális közösség tagja ettől az otthonvilágtól kapja 
identitását, alapvető késztetéseit és biztonságérzetét,5 s hozzá való viszonyát a korai 
szocializáció időszaka – a gyermekkor – erős aff ektivitással tölti fel.

Otthonosság és irodalom

Az otthonosság élménye, vagy éppen a visszavágyódás a szülőföldre a költészet ősi 
témája – elég Odüsszeuszra vagy a Tomiba száműzött Ovidiusra gondolni. Az euró-
pai magas irodalom közege ugyanakkor, a középkortól kezdve, vallási jellegénél és 
latin nyelvénél fogva fölötte áll a saját környezetként értett otthonvilágokon – az újkor 
eszménye pedig kifejezetten a nyelvek és hazák fölötti, közös műveltségen alapuló 
költői univerzum; jellemző, hogy Janus Pannonius inkább érezte otthon magát e kul-
túra centrumában, Itáliában, mint szülőföldjén. A klasszicizmus idején a nyelvi 
elkülönülés sem tudta kikezdeni ezt az eszményt.6

A saját otthonvilág szempontját a romantika vetette fel – a rá jellemző történeti-
hermeneutikai előfeltevésből kiindulva. Mint Madame de Staël fogalmaz,

A klasszikus költészet csak a pogányság emlékein át ér el hozzánk; a germánok 
költészete a művészetek keresztény korszaka: a mi személyes benyomásainkkal 
indít meg minket, ihlető géniusza közvetlenül a mi szívünkhöz szól […].7

Madame de Staël álláspontjának érdekessége, hogy a meghittség attribútumát a tulaj-
donképpeni otthonvilágok fölött átívelő keresztény kultúrához társítja. Ugyanakkor 
az otthonosságnak az a típusa, amelyet egy közösség saját nyelve és közös életvilága 
nyújt az irodalom számára, ugyancsak a 18–19. század fordulóján tűnik föl – idézzük 
ezúttal a magyar Kármán Józsefet, aki így ír A’ Nemzet’ Tsinosodásában (1794):

Minden Írónak van maga Világa, maga Atmosphaerája, a’ mellyben él, és a’ melly-
ből ír, van maga Publicuma, a’ mellynek ír. Az a’ sok kicsiny Tekíntet, az a’ szám-
lálhatatlan Környűlállás, teszi az Írót nagyobb részént kedvessé – és hasznossá. 
Nem azt akarom én mondani, hogy valamelly Írót nem lehet jónak mondani 
Magyar Országban, a’ ki Angliában írtt. De igaz az, hogy ott a’ hol minden Allu-
siójit, minden mellékes Ideáit, minden Szavának Élét és Savát elértik, kedvesebb, 
mint a’ hol ezt mind nem tudják. Aluszékonyan leteszi az ollyan, a’ ki ezeket 
nem tudja, a’ legkellemetesebb Írót is. […]

5 Lásd Robert Ardrey, Th e Territorial Imperative. A personal Inquiry in the Animal Origins of Property 
and Nations, Atheneum, New York, 1966, 171.; idézi és értelmezi Ina-Maria Greverus, Der territoriale 
Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen, Athenaeum, Frankfurt am Main, 
1972, 24–25.

6 A közös kulturális térben [Kulturraum] közös sors és tartós kölcsönhatások folytán létrejövő „nyelv-
szövetségek”-ről lásd Henrik Becker, Der Sprachbund, Gerhard Mindt, Leipzig–Berlin, 1948, Vor wort 
[o. n.].

7 Madame de Staël, A költészetről. Részletek Németországról című könyvéből, 1810, ford. Rónay 
György = A romantika, bev., vál. Horváth Károly, Gondolat, Budapest, 1965, 166.

[I]degen, esméretlen, járatlan Világot talál az Olvasó lefordított Könyveinkbe’.8

Az otthonosság feltétele eszerint az, hogy egy-egy szó, az adott nyelvre jellemző ki-
fejezés (idiomatizmus) jelentéstartománya az anyanyelvvel együtt átadott közösségi 
tapasztalathoz van kötve; a megértés lehetséges maximumát az életközösségen alapuló 
nyelvközösség biztosítja.

A költészet otthonosságának gondolatát Kölcsey viszi tovább, az 1826-os Nemzeti 
hagyományokban:

Melyik magyar ismerjen saját mezeire, ha rajtok Pán fújja a sípot, s Tytirus hajhász-
sza bárányait? Melyik magyar találhassa fel magát saját nemzetiségében, ha nem-
csak az idegen mitológia képeire, hanem ez vagy amaz római verselőnek ez vagy 
amaz sorában álló ez vagy amaz névre is emlékeznie kell, ha poétáját érteni akarja?9

Nem egyszerűen a magas műveltséghez kötött költészet bírálata ez (amelyet egyéb-
ként Arany ugyancsak magáénak érez majd, amikor úgy fogalmaz 1847-ben, hogy 
„döntessék el a köz fal a népi és ma ugynevezett fennkölteszet közt, és legyen a költé-
szet általános, nemzeti!”);10 Kölcsey a megértés hatékonyságának feltételeként értett 
otthonosságról beszél.

A gyermekkor, az otthonvilágban zajló anyanyelvi szocializáció érzelmi felhajtó-
erejét Csokonai írta le, Kármán esszéjével közel egy időben:

Örömest hallgatjuk a’ Morált azon a’ nyelven, a’ mellyen szűléink és a’ jó öregek 
tsepegtetik belénk az erkőltsiségnek első zsengétskéjit. Édesdeden hallgatjuk 
azon a’ nyelven a’ históriákat, a’ nemzetek ’s országok leírását, a’ mellyen daj-
káinknak ’s a’ körűlöttünk lévő embereknek első mesélléseit hallottuk.11

Hosszan lehetne elemezni az otthonosság szerepét a 19. század első felének magyar 
tájköltészetében; utaljunk ezúttal csupán két jellemző példára. Berzsenyi számára 
még a látvány kínálta antik görög asszociációk teszik vonzóvá a honi tájat: 

Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helicon. Jőjetek, oh szelíd
Áon szűzei, és verjetek itt lakást!

(Keszthely, 1799–1803 között)

8 Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása = Első folyóirataink. Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Kossuth 
Egyetemi, Debrecen, 1999, 313.

9 Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok = Kölcsey Ferenc Összes művei, I., szerk. Szauder József – 
Szauder Józsefné, Szépirodalmi, Budapest, 1960, 518.

10 Arany János – Szász Károlynak, Szalonta, 1847. október 11.: Arany János Levelezése (1828–1851), 
szerk. Keresztury Dezső, s. a. r. Sáfrán Györgyi – Bisztray Gyula – Sándor István, Akadémiai, 
Budapest, 1975, 147. (Arany János Összes Művei, 15.)

11 Csokonai Vitéz Mihály, A’ magyar nyelv’ feléledése [1797 körül] = U., Tanulmányok, szerk. Debreczeni 
Attila, s. a. r. Borbély Szilárd – Debreczeni Attila – Orosz Beáta, Akadémiai, Budapest, 2002, 110–111.
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Petőfi  Alföldje ezzel szemben a szülőföld otthonosságának köszönheti kitüntetett 
szerepét, a „fenyvesekkel vadregényes” Kárpátok idegenségével szemben; a romantikus 
egyéniség is a szülőföldnek – a rónák végtelenjének – köszönheti identitása uralkodó 
jegyét, a szabadságvágyat. A táj szépségének a szülőföld otthonosságán túl nincs is 
más kritériuma:

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.

(Az alföld, 1844. július)

Az otthonosság (ars) poétikája
Arany János

Ami immár Aranyt illeti, A költő hazája a Válasz Petőfi nek című (1847. február 11-én 
írt) vers negyedik versszakát bontja ki, amelyben Arany „népi sarjadék”-nak nevezi 
magát,

           Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
           Otthon leli magát ajakimon dala.

Feltűnhet, hogy már ebben a meghatározásban az otthon szó a leghangsúlyosabb, 
a „Sorsa az én sorsom” kifejezés pedig költő és nép egzisztenciális viszonyának köl-
csönösségére utal. A költő hazája című vers (1851. május 1. előtt) alapgondolata, hogy 
az otthonosság a költői ihlet és a befogadás egymást kölcsönösen erősítő tényezője. 
Ha az ihletet – a visszacsatolás elve alapján – annak a népnek a befogadói reakciói 
vezérlik, amely a költővel „érzésben és nyelvben rokon”, a nép arra a dalra „fogékony”, 
amelyet maga ihletett; költő és népe egymást emeli.

Ez az ars poetica az otthonosság körének kiterjesztésén alapul. A kiindulópontot 
a szülői ház jelenti, ahol minden szöglet és zug ismerős, s ahol „a meghitt beszéd” 
olyan, mint „Anyai tejnek édes folyama”. (Amikor költőnk arra utal, hogy „E szó 
nyitá meg szívét és eszét”, mintha csak Csokonai fentebb idézett írásából idézne: „Ma-
gyar Nyelv! […] a’ te darabolt ízetskéiden kezdettek ki fesleni az én gyermeki elmém-
nek első ideáji”.12 A közös háttér Herder tétele, amely szerint a nyelv alakítja a gondol-
kodást, és nem megfordítva, vagyis gondolkodásunk anyanyelvünk jellegétől függ.)

Az otthonosság közege körről körre bővül; a majdani költőt előbb a gyermekkori 
játszótársak veszik körül „ismerősen”, azután az anyanyelv meghitt szava „simul ajká-
ra”, mikor dalra fakad – s majd e szónak köszönheti első szerelme bensőségét is; végül 
a „nyíltszívű nép” köréig jut, melyet ott – tudniillik szülőhelyén – talált. Ez a „nép” 

12 Uo., 112.

aztán az egész, rokon érzésű és azonos nyelvű közösségre kiterjed, vagyis az ottho-
nosság, a családiasság légköre, a közös nyelv meghittsége révén a „secondary-in-group”, 
a szociokulturális „mi”-csoport egésze a személyes, face-to-face ismeretségek körén 
belülre kerül. Ez a közeg – amelyben a költő dala „ajkrul-ajkra száll” – a megértés 
lehetséges maximumát biztosítja; „mily boldog élvezet” a költőnek „tudnia biztosan”, 
úgymond, hogy dalából a befogadás során „semmi hang el nem veszett”.

Ez a logika szab határt a költészet befogadói közegének: a saját népre kiterjedő 
otthonosság körén túl a költő dala „üvegházi növény”, melynek „Legszebb illatja, színe 
kárba megy”. Mintha csak Kármán vélekedésének parafrázisát olvasnánk – „ott a’ hol 
[az írónak] minden Allusiójit, minden mellékes Ideáit, minden Szavának Élét és Savát 
elértik, kedvesebb, mint a’ hol ezt mind nem tudják”.13 Ha Arany a honi költészet, 
Kármán viszont az idegen irodalom megértésének-befogadásának nyelvi-kulturális 
határairól szól, másutt Kármán is megjegyzi, hogy „Hazai Nyelvünkön készűltt 
Tudományinknak tsak a’ két haza [ti. Magyarország és Erdély] lehet Piattza”.14 S ha 
hozzáfűzi: „melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának”, s „Min-
den nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy 
a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit”, Arany a Kosmopolita költészetben 
ironizál majd ehhez hasonlóan a világsikerre vágyó honi költőkön – kérdvén tőlük: 
„kevés itt a dicsőség”, s „Albion is kéne még?” És ha már a Kosmopolita költészetnél 
tartunk, jegyezzük meg: ez sem a költészet nemzeti bezárkózását hirdeti. A hangsúly 
A költő hazájához képest ezúttal az alkotói oldalra esik – nagy költészet eszerint csak 
a költő belülről ismert, átélt otthonvilágából nőhet ki; ettől az eleven közegtől elszakí-
tott „elvont ideál”-lal költőként nem sokra lehet jutni.

Arany ugyanakkor, mondhatnánk, nem nyugszik bele, hogy „idegen, esméretlen, 
járatlan Világot talál az Olvasó lefordított Könyveinkbe’”, ahogy Kármán mondta.15 
Amikor Shakespeare-t vagy Arisztophanészt fordít, arra törekszik, hogy az eredeti 
kifejezéseket a magyar nyelv olyan törzsökös – régi vagy népi – fordulataival adja 
vissza, amelyek – ha nem is fedik pontosan az eredetieket – „mellékes ideáik”, allúzióik 
gazdagságát tekintve mérkőznek velük (lásd Korompay H. János, illetve Bolonyai 
Gábor ezzel kapcsolatos megállapításait16).

A tölgyek alatt ugyancsak az otthonosság közegét állítja középpontba, s felépítése 
ugyancsak e közeg kiterjesztésén alapul – e műveletet ezúttal a gyermekkor emlékét 
felidéző tölgy motívuma által hajtja végre. A vershelyzet alkalmi, mint az Őszikék leg-
13 Lásd a 8. lábjegyzetet!
14 Kármán, I. m., 307.
15 Lásd a 8. lábjegyzetet!
16 Arany „Hamletje nemcsak egyéni, hanem kollektív befogadás is, amely a magyar irodalmi szókincsnek 

az archaikusat és a tájnyelvit is magába foglaló, széles regisztereivel él”. Korompay H. János, „»egy 
dióhéjban ellaknám« Hamletkint”. A Hamlet-fordítás Arany János életművében = „Eszedbe jussak”. Tanul-
mányok Arany János Hamlet-fordításáról, szerk. Paraizs Júlia, reciti, Budapest, 2015, 45. Bolonyai 
Gábor azt mutatja ki, hogy a „népies eufémizmusok”, amelyekkel Arany Arisztophanész tabuszavait 
fordítja, „normaszegésben természetesen nem vehetik föl a versenyt a tabuszavakkal, de asszociációs 
erejüket tekintve előnyben vannak velük szemben”, Bolonyai Gábor, „Átkoszta makverő”, avagy Arany 
János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében = „Óhajtom a classicus írók tanul-
mányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Koropmay H. János, Universitas, Budapest, 2017, 39.
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több versében – az alcímben megnevezett Margitsziget tölgyei mozgósítják a gyermek-
kori emléket. A költő hazája című versben „gondolatvezér”-nek nevezett emlékezet 
ezúttal az ott leírt módon köti „legelső végét fonalának” a „csendes tanyának küszöb-
jé”-hez – vagyis oda, ahol a hon kezdődik; a versben elmesélt gyermekkori epizód az 
otthonvilág legbensőbb köréhez tartozik. Minthogy érzékelés és emlékezés elválaszt-
hatatlanul összetartozik itt,17 a margitszigeti fák látványa, a kis történetben szereplő 
tölgyek emlékével azonosulva, képes a gyermekkor egész bensőséges világát felidézni. 
Innentől kezdve a tölgy földrajzi elterjedése jelöli ki az otthonosság terrénumát; bár-
hová vesse is a sors az emlékezőt, aszerint ítéli otthonosnak vagy idegennek tartóz-
kodási helyét, hogy nő-e ott gyermekkorának kedvelt fája, vagy nem. Így veszik fel 
a Margitsziget tölgyfái az otthonosság szimbólumának szerepét:

De tölgyek alatt,
            Valamerre jártam,
Szűlő honomat
          – Csak is ott – találtam;
S hol tengve, tunyán
           Hajt, s nem virul a tölgy:
           Volt bár Kanaán,
Nem lett honom a föld.

Az idegenség közegére – a zajos városra – ezúttal csak rövid közbevetés utal a vers 
elején, mégis ez adja a vershelyzet környezetét. A tölgyek látványa a várostól körül-
vett, attól mégis elzárt szigeten változtatja át a környezetet az egykori otthonvilággá. 
Az átalakulást jelen és múlt azonosítása teljesíti ki; ha már a 2. versszakban azt olvas-
suk, hogy „évem leapadt, / gyermek lettem”, a 6. versszakban a Margitsziget mellett 
elhaladó gőzhajó zubogása egy – ugyancsak gyermekkori emlékben szereplő – vízi-
malom hangjává változik. A vers zárlatában aztán ismét a jelen, az emlékező tudat 
nézőpontja érvényesül; ahogyan a porban billegő lepke annak köszönhette megme-
nekülését az Őszikék nyitó versében, hogy a vers beszélője nyughelyet keresve lefelé 
irányozta tekintetét, a gyermekkori tölgyre emlékező költő tekintete ezúttal fejfának 
valót keres. A tölgy azért válik alkalmassá arra, hogy fejfául szolgáljon, mert e minő-
ségében is megmarad az otthonosság hordozójának; az emlékező, aki a tölgyet vá-
lasztja fejfául, azzal a megnyugvással várhatja a halált, hogy „honja lesz a föld”, melyben 
nyugodni fog. Arany tudja, hogy nem térhet vissza, Toldiként, szülőföldjére meghalni, 
s így nem mondhatja Petőfi vel, hogy „Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. / Itt bo rúl-
jon rám a szemfödél, itt / Domborodjék a sír is fölöttem” – a tölgy motívuma mégis 
lehetővé teszi számára, hogy bölcsőjét és a sírját majdan ugyanannak az otthonvilág-

17 Eisemann György emeli ki a verssel kapcsolatban „az emlékezés érzékfüggő karakterét” – mint írja, 
„az érzéki-materiális tapasztalások […] nem függetleníthetők az érzékelő alanynál nem anyagszerűen 
tárolt memóriakomplexumoktól”; a tölgyek felidéző erejét Az eltűnt idő nyomában híres madeleine-
epizódjának mnemotechnikájával rokonítja, lásd Eisemann György, A későromantikus magyar líra, 
Ráció, Budapest, 2010, 292.

nak a horizontja ölelje körül. (A háttérben bizonyára ott húzódik a Szózat hazafogal-
ma is – „Bölcsőd az s majdan sírod is, / Mely ápol s eltakar”.)

A tölgyek alatt ugyanakkor, A költő hazája című vers tükrében, az Őszikék ars 
poétikájaként is olvasható. A sziget, éppen sziget voltának köszönhetően, feltöltődhet 
a tölgyek által kisugárzott otthonossággal, s így tartósan olyan közegként tud hatni, 
amelyben az emlékezet „legelső végét fonalának” a gyermekkori „csendes tanyának 
küszöbjé”-hez kötheti, ahová „Mulatni vissza-visszatér”. A költő hazájában említett 
„meghitt beszéd”, a familiáris szóhasználat nemcsak A tölgyek alatt, de a ciklus leg-
több versének jellemzőjévé válik – inkább, mint az ötvenes évek lírájának.

Az otthonvilág rekonstrukciója mégsem lehet teljes; akármennyire sikerült is az 
emlékezőnek a margitszigeti tölgyfák segítségével belevetítenie az otthonosság tárgyi 
attribútumait aktuális környezetébe, ebben a közegben senki sincs, aki „Vele érzésben 
és nyelvben rokon” volna, nincs „Nép, melynek érzi keble, zengi szája / A költő énekét”. 
Valójában nem új élmény ez Arany számára; már A költő hazája írásakor – az 1850-es 
évek elején – azzal az Ossziánnal azonosult, akit a túlvilágra költözött daliák lelke 
hívogat, mondván, „nincs többé Caledonián / Nép, kit te felgyujts énekeddel” (maga 
A költő hazája is népe hattyúdalának énekeseként tünteti föl a költőt a zárlatban). Az 
otthonosság poétikája ezúttal új szerepet kap: a környezet s a közelgő halál által foly-
vást fenyegető idegenség leküzdésének, domesztikálásának eszközévé válik, miközben 
(a Hoc erat in votis című vers szavaival szólva) újra meg újra a „boldog első gyermekség” 
„otthonos vidékei”-nek emlékéből merít erőt és ihletet. Ami pedig a közönség hiányát 
illeti, erről az Őszikék voltaképpeni ars poeticája, a Mindvégig vall: „Van hallgatód? 
nincsen? / Te mondd, ahogy isten / Adta mondanod.”

Meglehet, az Őszikék költője rezignáltan vette tudomásul, hogy nincs nép, mely 
„vérévé tanulja” költészetét, az otthonosság poétikája lassan mégis elérte hatását; 
akik utóbb „fogékony kebel”-lel olvasták e verseket, akarva-akaratlanul, minden egyéb 
körülményen túl – vagy inkább innen – annak a népnek lettek tagjaivá, amelyet Arany 
költői nyelvének otthonos horizontja vesz körül.


