
Sik Sándor

EMLÉKEZÉS ARANY JÁNOSRA

Arany János haláláról kell emlékeznem, - október 22-én volt
75. éve. Azt hiszem, sokan vagyunk, akik Aranyt annyira közel
érezzük magunkhoz, hogy az ilyen megemlékezések megszekott
szempontjai hidegek, élettelenek, hamisan hangzók volnának szá
munkra, ha rá akarnók alkalmazni őket. Ha felvetnénk a sokszor
emlegetett kérdést: egy puszta szigetre milyen könyvet vinnék ma
gammal? sokan felelnénk úgy, mint szegény Radnóti Miklós, aki
végzetes útjára az Ujszövetséget és Arany verseit vitte magával. Az
egész Arany-irodalomból az a mondat szól leginkább szívemből,

melyet egy mai esszéistánk írt le: "A magyarságnak lehetnek for
róbb szerelmei a költői kőzt, de nincs még egy költő, akinek az
ember őszülő fejjel is úgy szeretne kezet csókolni, mint Arany Já
nosnak." Ha róla kell szólnom, olyan nekem, mintha apámról be
szélnék. Az ember nem "elemzi" és nem "értékeli" az édesapját,
hanem emlékezik róla, nézi, csodálja, megindul és elérzékenyedik.
Az ünnepi emlékezés legszebb órája pedig az, mikor a fiú előveszi

az apjáról maradt képeket, írásokat, leveleket és olvassa őket, újra
meg újra, talán nem is egészen száraz szemmel. De mit vegyen elő

Arany ránkhagyott kincstárából emlékezésül az, aki ilyen alkalmak
nélkül is jóformán állandóan forgatja a sok olvasástól egyre kopot
tabbá .váló kedves köteteket. Talán olyan lapokat üssünk fel, ame
lyeket hihetőleg kevésbé ismernek kevesebb versolvasási idővel

rendelkező olvasóink.
Arany egyszer Shakespearere alkalmazta a Biblia szavát: nagy ő

a .nagyokban és nagy a kicsinyekben is. Hogy Arany milyen nagy
az ő nagy műveiben, az eposzokban, a balladákban, a nagy lírai
komnozíciókban, de még a műfordításokban és prózai írásokban is,
azt talán nem kell bizonyítani magyarulolvasóknak.

Gyönyörködjünk most a kicsinyekben való nagyságában; nem
kevésbé nagy azokban sem.

•
Ismeretes, hogy Arany igen sok töredéket hagyott maga után.

Nagy epikai tervei végighúzódnak egész életén. Toldi Szerelmét rög
tön Toldi Estéje befejezése után, még a szabadságharc alatt elkezdte,
és halála előtt három évvel fejezte be, - voltaképpen meg sem tud
juk számolni, hányszor fogott hozzá. A hún-eposzt már a szabad
ságharctól tervezgeti és sokféle tartalmi és formai kísérletezés után
még I881-ben, tehát egy évvel halála előtt, fél-vakon is újra elő

veszi és elkészít két új éneket. Honnan ez az ötletszerűnek, szinte
kapkodónak látszó munkamód ? - ez a "sok kerített óriás fenék" ?
Valójában éppen az ellenkezője dolgozik itt a kapkodásnak : a lel
kiismeretesség, az erkölcsi "tartozás"-nak egy végletes, szinte a
szentek elszánására emlékeztető ereje. Nemcsak Toldi szerelméről:
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minden súlyosabb kompozícíójáröl úgy érzi, hogy "igazán tartozott"
vele. Ez az elszánás küzd szinte állandóan a külső és belső akadá
lyokkal: betegséggel, hypochondriával, energiahiánnyal, - "különös.
természetével" ... "tletem - irja 1855-ben Gyulainak - folytonos
küzdés, melyben én voltam a gyöngébb fél. Több eréllyel, szílárd
sággal, kitartással tán lett volna belőlem valami, de ez hiányzott
mindig. Tehetségem mindig előre tolt, erélyem hiánya mindig hátra
vetett, 8 lettem, mint munkáim nagyobb része, töredék." 19y látja
magát a világirodalom egyik legteljesebb és leggazdagabb írói élet
művének alkotója!

De van ennek a sok töredéknek egy más oka is. Erre egy
Lévayhoz írt levelében mutat rá. "Barátom! én nem tudom mit
adnék annyi önhittségért, mint ezen emberkék némelyikében van.
Ha én arról meg tudnék győződni, hogy amit írok, az mind jó, szép,
felséges: nálam termékenyebb író nem lenne a föld kerekségén. De
egyik szkepszisből a másikba esem: fúrok, faragok, ígazgatok 
rontok, bontok, megsemmisítek stb. Persze aztán sokszor az első

talán jobb volt, mint az utolsó: de hiába! nem tudok magammal
megelégedni. Innet az én meddőségem." A művészi lelkiismeretes
ségnek és .felelősségérzetnek páratlan példája ez. Hogy ez a művé

szi alkotás terén is - mint az erkölcsiekben - közel jár, sőt bele
beleesik az aggályosság betegségébe, az lehet gyötrelmes a művész

számára, lehet kerékkötője, ritkitója is a műveknek, de az is bizo
nyos, hogy serkentő is: a legmagasabb teljesítményre, a művészi

tökéletességre.
Ebből a fájdalmas, de dicsőséges kűzdelemből fakad nemcsak

az elkészült művek nagy részének remek volta, hanem a töredékben
maradt alkotások jelentősége is. Ez a szó: töredék, Aranynál más
értelmű, mint az átlagos írónál. Az ő töredékei nem félredobott je
lentéktelenségek, hanem legtöbbször félbemaradt - vagy, mint ToZdí
Szerelme esetében: félbe sem maradt - remekek. Remekek, amelye
ket nem tudott végigvinni; zseniális kísérletek; jók, amiket a még
jobb kedvéért tett félre. Mindezek a töredékek részleteikben tele
vannak kisebb-nagyobb remekművekkel.

•
A Daliás Időknek hatalmas, héténekes "első dolgozatából'

(amelyről Szász Károly azt mondta, hogy "e töredék talán a leg
szebb, ami magyarul íratott") akarok kiragadni egy példát. Arany
maga is szerethette ezt a néhány strófát, mert 1850 októberében a
Kőrösre látogató Gyulai Pálnak is felolvasta.

Megtörtént Rozgonyiéknál a bajvívás Piroska kezéért; Toldi
nem vett részt benne; a cseh Helubár (a Toldiban megölt cseh baj
nok testvére) a győztes, övé Piroska keze. Toldi ezt nem bírja el,
rárohan Holubárra és levágja, a király tilalma ellenére. Bün
tetése száműzés. Toldi azonban biztosra veszi, hogy az induló
olaszországi hadjáratban megszerzí a király kegyelmét. Elmegy Roz
gonyiékhoz, mindent megvall az öreg Rozgonyinak és eljegyzi Pi-
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roskát; az esküvő akkor lesz, ha Toldi "baja elmúlik". Itt következik
négy strófa, Toldi búcsúja, amely önmagában egy kis remekmíi. Egy
kis derűs - bár a mögötte rémlő itélet miatt nem is olyan teljesen
derűs - népballada. A párbeszédes forma, a búcsúzás népmeseies
hármas foka, a búcsúzó szavak refrénszeríi ismétlődése, a Pirkó
paripa szerepe, az egész míivészien népies nyelv, - mindez szinte
páratlanná teszi ezt a kis klenódiumot.

Megvacsorált Miklós, meg is é;tszakált ott,
Másnap a leánnyal még egy pár sz6t váltott,
Azaz, el se hagynák azt a pár sz6t soha:
De nyerít a Toldi nyughatatlan lova.

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Isten veled atyám és szívem szerelme l"
"Ald;on meg az I!lten, kedves fiam, téged:
De várd meg legalább a kenyérebédet."

Megfogadta Miklós, elkelt az ebéd is,
Beszéltek, beszéltek, több volt hátra mégis;
Jött azonban Toldi fegyverea szolgája,
Hogy nem áU a Pirk6, a földet kapálja.

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Isten· veled atyám és szívem szerelme 1"
,,Ald;on meg az Isten, kedves fiam, téged:
De várd meg legalább a déli. ebédet."

Megvárta, megevék azt is együtt, délben,
Jó-soká maradt még Toldi menő-féLben;

Benyitott azonban a fegyveres szolga:
Nem kell-e a lovat belWtni az 6lba?

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Megyek édes atyám és szívem surelme l"
"Hordozzon az Iaten, ;ó fiú, de már ma
Ugyan hová mennél, ilyen é;tszakára ?"

"Este, vagy éjtszaka: t6le nem irt6zom;
Hova, merre metruek: az is az én dolgom:
De tovább sehogy sincs maradásom itten,
Hogy eddig maradjak, bizony azt se' hittem.

Isten hozzád, szívem édes szép szerelme I
Addsza kicsiny kezed, borulj az ölemre;
Hadd szakítok rózsát gyenge r6zsafádr6l 
Egy cs6kot az útra piros két .orcádr61."

Elcsattant az a cs6k, nem is egyszer pedig,
Mint a földieper csattan· mikor szedik;
RiJvid vége lett a hosszasbúcsúzásnak:
Nem is integettek messzir6l egymás1l4k.

•
Egy másik példát vegyünk ugyancsak a Daliás Időkből, az első

dolgozat ötödik énekéből. Ebben az énekben van az a gyönyöríi idilli
rész, ahol Toldiné, megtudván Miklós jegyváltását, ellátogat Roz-
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gonyiékhoz megnézni: "kit ád a jó Isten vénségére menyül?" Az
ének elején két versszakban mutatja meg Toldínát és körülveszi, a
falusi szombat este fölségesen megrajzolt képeível. hangulatával. (A
Toldi Szerelme Anikója itt még Etelke néven szerepel.)

Toldiné pedig ült egy szombati napon
Este a. ház előtt, a kiülő padon;
Akkor jött dologból Bencze a vén szolga,
Es leereszkedik valami tusk6ra.

Tiszta, mint a pohár, volt az udvartájék,
Ht1vössé locsolva az esteli árnyék,
Lanyha szellő repked, bársonyos az égbolt,
Vére-vett arcával várt az éjre a hold.

Ft1, fa, madár csendes: csak egy rig6ének ...
Csak erős, mély hangja hallik Etelkének
Lent, az udvar lábján, ahol épen fejet,
Szt1ri habkezével a felhabro tejet.

. Jóllakott tehenek fanyalognak mélán,
Zöldszínt1, virágos, illatos új szénán,
Míg a sárga borjak, telhetetlen kéjjel,
Farkat billegetve, dőzsölnek a téjjel.

•
A kisebb töredékek is tele vannak remek részletekkel. A

Csanád-töredék első varsszaka csodálatos művészettel üti meg a
hangot; néhány sorban, egy-egy képpel, egy-egy jelzővel képes tö
kéletesen szuggerálni akorhangulatot.

űl Isztragomban ISTVAN szent király,
Pap- és parasztúr, mind körötte áll;
Fején az ékes újdon korona,
Vállán palástnak hímzett bársonya,
Kezében a bot, egy arany virág,
Gyönggyel rügyedzik rajta mi1tlien ág;
Mint támadó ttap, a tisztes nagyok
Arcán királyi fénye felragyog.

Minden szó "ragyogó" és korhangulatokkal teljes. "István szent
király" ül (nem székel vagy trónol) nem Esztergomban, hanem
Isztragomban; körülötte nem udvari emberek, hanem pap- és pa
raszturak állnak; a király fején az újdon korona, vállán (az -újori
nan hímzett) bársony palást, kezében bot, egy arany virág (nem
kormánypálca), stb.

•
Ha ez a stófa történelmet és krónikát lehel, a Rózsa és Ibolya

töredék első soraiból a népmese illata árad. Az ismert mesemondói
fordulatok (hol volt, hol nem, vagy - vagy se), a népies hasonlatok
(rózsa, napraforgó), nagyot-mondások (a nap megáll a csudára),
mind ezt szolgálja - az egészen elcseppentve pedig egy parányi
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humor, éppen csak annyi, amennyit a mesemondó fölényesen mo
solygó arca fejezne ki, aki tudja, nem is titkolja, hogy "csak mese",
-amít beszél.

Hajdanában, hol volt, hol nem,
Vagy valahol, vagy sehol sem,
Volt egy szép királYfi, Rózsa, ,
Gyenge, mint a nyílott rózsa.
Szem nem látott nála szebbet,
Olyat is vagy - vagy se többet;
A nap meg-megállt csudára.
Ráfelejtkezett sugára.
Hát a lyányok - napraforgók.
Véle forg6k, rámosolygók 1
De neki lyány egy se kellett,
Hagyta mind a fakép mellett•

•
A humor különben nagy szerepet visz a töredékekben, egyál

talán az öregebbkori Arany-versekben. Kisebb-nagyobb darabokban
rengeteg pompás ötlet van itt elszórva. Alljo~ itt néhány sor abból
a disztichonos Reggel-ből, amelynek a Természetrajz alcímet adta.
"Gáncsolják a költőket, hogya természetet még mindig a régi tu
datlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kíván
ná. Ebol egy kísérlet" - írja Arany jegyzetben.

Földünk mind hegyesebb szög alatt forditja keletnek
A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll

Szők,e világát már az egen terjeszti eMre
A Nap s jelzi mikép fordulok aTTa felé.

.. , Ez még nem Nap - ihol szemmel nézhetni beléje;
Am, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:

Égő gáztakarója körét meglátom a Napnak,
Mely a mi Földünknél (szám ide 1) - szorta nagyobb;

Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
Oly keskeny szög alatt éri sU{lára szemem.

•
Az öregedő Arany legsajátabb humora azonban - "Víg-szomor

kás, melyben játszi nedv (humor) nevettet s olykor szívre hat"
(Bolond Istók) - teremtett magának egy sajátos formát is: a Hátra
hagyott Versek kötete tele van apró, néhány soros strófákkal, ame
lyek hol töredéknek tűnnek, hol epigrammnak, hol egyszerűen öt
letes rögtönzésnek; a Hátrahagyott Műveket sajtó alá rendező Arany
László hol forgácsoknak, hol rögtönzéseknek, tréfáknak, sóhajok
nak mondja őket. Valójában a lírai epígramm egy sajátos, Arany
féle, sőt öreg-Arany-féle nemével állunk itt szemben: a mélysé
ges (öniróníáig menő) humor, a plasztikus ábrázolás zsenialitása, a
sziporkázó ötletgazdagság és a nagy mester abszolút ritmikai és rí
melő művészete egyezik ki ezekben a hirtelen fellobbanó, de hirte
len el is lobbanó ihlette!. Néha nem is többek ezek az apróságok,
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mint egy-egy szellemes ötlet kipattanásai. Lehet-e szellemesebben
üdvözölni valakit a névnapján, mint a Török Pálnak szóló epígramm:

Pál, f o l' d ú l á s o d f01'duljon mindig ÖTÖmre!
Pál, m e g t é l' é s e d hagyja sokára az eg.

De az ilyen ártatlan darabok meglehetősen ritkák. Feltör ben
nük sokszor némi keserűség, gúny, sőt bizonyos (igazságos) rossz
májúság is. A túlzó orthológus nyelvészekre egész sor bökverset ír.
Közte ezt:

Kisütik, hogya magyar nyelv
Nincs, nem is lesz, nem is vatt;
Ami új van benne, mind rossz,
Ami régi, az meg tót.

Gúnyolódásának éle azonban legtöbbször önmaga ellen irányul.
Szülővárosa, a föld közelében való élet utáni honvágya, öre
gedés, betegségek, írói hallgatása, halálsejtelme, az írói elieledtetés
gondolata: ezek bukkannak fel újra meg újra e sóhajokban. Tompa
sírkövére három epigrammot is ír. Az a hatsoros disztichon, amelyet
a sírkőre véstek, a maga nemében remek. De mi annak méltóságos
klasszicitása a Szegény Míska sírkövére feliratú megrendítő négy
verssor ereje mellett ?:

Hát jól van így, amice Tompa:
En skártba, te végnyugalomba;
S ha n'em pönög lantunk, gitárunk,
A varjú sem károg utánunk.

Van egy sereg ezek közt az apróságok közt, amely nem látszik
többnek, mint egy pillanat szeszélyes játékának, de ha jobban oda
figyelünk, kihalljuk a tréfás csilingelésból a lélek mélyének sóhaj
tását. Aki tudja, mennyire vágyódott az utolsó években a szalontai
elképzelt "kis független nyugalom" után, amelyben kertészkedhet,
de amelyben a "dal is megfoganhat", annak sokat mond ez a kis
rímjáték. - ahol különben maga a rímjáték éppen arra való, hogy
leplezze az elérzékenyedést.

Szülőhelyem, Szalonta,
Nem: szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.

A következő kis sóhajtás talán nem is indult egyébnek, mint
szellemes ötletnek, de a harmadik sor, amelyben az ötletből szinte
szükségszerűen bukkan elő az Isten neve, egyszerre megmerítí a
verset a legmélyebb lelki-rétegekben: halál, Isten, feltámadás, örök
élet:

Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
en-Uram, légy én-szerkeszt6m,
Oj folyamban újra kezdőm.
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Ezeknek a kis remekeknek is fóremeke azonban a Sejtelem
címü, amelyet 66. születésnapján, tehát nem sokkal halála előtt írt.

Sletem hatvanhatodik évébe
Köt engemet a ;6 Isten kévébe,
Betakarít régí rakott csűrébe,

Vet helyemre más gabonát cserébe.

A felszín ennyit mutat: Egy öregúr a halálra gondol; úgy érzi,
hogy a következő évben meghal és az élet napirendre tér felette.
Első tekintetre feltűnik a költemény verstani különössége; minde
nekelőtt a négyes rím. Mire való ez a furcsa, elavult, különösen,
szinte komikusan ható forma? Ha engedem magamra hatni a verset
(természetesen hangosan olvasva), azonnal észre kell vennem, hogy
a költő éppen ezt a furcsa, ezt a komikus hatást akarja elérni. A
négyes rím ina mesterkélt játék; de hiszen a költő éppen ezt akar
ja: játszik a halál gondolatával. Négyes rímben írni költői tréfának
hat: a költő tréfálkozik a halállal. Ezt a [átékosságot jobban alá
húzzák a háromszótagos, kínrím felé hajló rímek: főképp a második
rímpár (csűrébe-cserébe)szinte bohócosan csilingel. Ez a játszi hang
azonban valami nagyon komoly dologra mutat rá. A költő avval
játszik, ami minden, csak nem játék. Avval tréfálkozik, ami a leg
komolyabb: a halállal. Ez a jókedv aszó betűszerinti értelmében
halálos komolyságot takar; ez az igazi "mosoly könnyek közt": a
mély humor.

Honnan ez a humor? Honnan meríti erejét az öregedő költő,

hogy ilyen felülről nézzen a halálra? Megfelel erre a kérdésre a
költemény képeinek jellege: a kévekötés, a csűr, a betakarítás, új
magvetés. Ezek a földmívelő, paraszti életképek ellenállhatatlanul
a falusi magyar lelki világának levegőjét éreztetik. Csakugyan a ma
gyar paraszt a maga józan. csendes, szemlélődő bölcselkedésével
ilyenféle rendületlen nyugalommal, tréfára hajló (de persze valójá
ban igen komoly) kicsinyléssel emlegeti a halált a maga közmon
dásaiban, tréfálja ki a maga meséiben. Arany, a "népi sarjadék",
vérében, gyermekkori emlékeiben, öregedő szüleinek tűzhelye mel
lől hozta magával ezt a fölényes-humoros halálfilozófiát. Ezért is
szól a halálról a népdal hangján, a népdal ritmusában, háromütemű
tizenegyes sorokban (betakarít Irégi rakott I csűrébe, mint: Az Al
földön juhászlegény vagyok én).

Azonban Arany gondolkodását, Arany lelkivilágát nyilván csak
csekély mértékben határozza meg népi származása. A Dante, a Bolond
Istók, az Enyhülés, az Oszikék költője természetesen egyebet is gon
dol, mást is érez a halál arca előtt, mint a falusi padkán pipáló, süt
kérező öreg paraszt. Ez a négysoros vers ebből a többől is megmu
tat 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
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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 kicserélődésé

nek, természetes megismétlődésének sejtését, Világtörvény munkál
itt: ugyanaz a vílágtörvény, amely a Magyarokhoz írt költemény vé
gén nyugtatja el Berzsenyi háborgását; a költő filozófiai nyugalom
mal érezteti velünk a halál nagy törvényében való megnyugvását.
Ami a nép emberénél veleszületett [ózanságból, vérében rejlő nem
izgulásból, talán ősöktől örökölt fatalizmusból, sőt némi érzéketlen
ségből és lomhaságból összetevődő naiv reakció, az a halálhoz kö
zeledő Arany Jánosban egy hosszú pálya gazdag tapasztalat-kincsé
ből, sokrétű európai kultúrából, egy kifelé szürke, de a mélyben an
nál gazdagabb, érzékenyebb, bonyolultabb belső élet elcsitult ten
germozgásából kialakult, felsőséges filqzófia, a szó nemes értelmé
ben vett életbölcseség.

De még ez a filozófia sem végső szava a versnek. Még ez a ré
teg is mélyebbre enged pillantani. Ennek a négysoros összetett mon
datnak egyetlen alanya van: a jó Isten. Arany életfilozófiája a val
lási gondolatba torkollik. Az Isten ebben a versben nemcsak a ké
pes kifejezés egyik eleme, hanem a mondanivaló legmélyebb rétege.
Az az Arany János, aki a zsoltárokon tanult írni-olvasni, aki rnínt
költő is első sorban a Bibliából táplálkozott, aki a Fiamnak szóló
verset, az Itthont, a Honnan és hová ?-t írta, a maga gondolatépüle
tének tornyáról nem felejtette el a keresztet; végső szava a nagy
kérdésekre, végső megnyugvása a nagy nyugtalanságole után, ha
néha félve, habozva, halkan is, de végül mégis csak mindig az Isten
neve. "Én azt meg nem tagadom. - Mit hisz a tudós? ó lássa" 
írta öt évvel halála előtt. Az 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.
- kicsinyben a legnagyobb nagyság.

KEDVTELVE NÉZEK

De j6, hogy 1U!m tudom el6re
mi történhet velem,
hol lesz életem delel6je
- ezzel birk6zni nem tud d5re
félés, sem értelem.

Minden perc drága, szép ajándék
amit az élet ad,
veszélyes, titkos, furcsa játék
nem sejthetem, vajon mi vár még
reám a Nap alatt.

Eh, mi$degy, engem úgy sem érhet
csalódás már soha:
ha tőlem sajnálja az élet
az örömöt, kedvtelve nézek
boldognak másokat!

Tisza János

337


