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MEZEY KATALIN

Arany János 
és népköltészetünk 

Atlantisza
Arany János költészetét egy-két kritikusa még életében korszerűtlennek minősítette, 
mondván, hogy lemaradt a legfontosabb világirodalmi áramlatokról, azaz nem értette 
meg az idők szavát. Azért is volt furcsa és visszatetsző a felvetésük, mert, mint tudjuk, a 
művészi alkotásoknak nincs előre elkészített tervrajzuk, nincs kivitelezési szabályzatuk, 
aminek kötelesek megfelelni a szerzők. Minden művészi alkotás meglepetés, amelynek 
egyedi terve az alkotó fejében születik meg, és pont ez: az eredetiség a művészi alkotás 
legfontosabb sajátossága. Ez közös benne a technikai és tudományos szabadalmakkal, 
újításokkal és felfedezésekkel. Ha egy kritikus valamely művészi alkotást vagy példánk 
szerint egy egész irodalmi életművet korszerűtlennek minősít, akkor az azt is jelenti, hogy 
nem ismeri el annak egyszeri voltát, eredetiségét. 

Tudjuk, hogy nincs két egyforma személyiség, két egyforma alkat, két egyforma em-
ber, mint ahogy két egyformán szóló hangszer sincsen. Ahogy az ujjlenyomatunk egyedi, 
a lelkünk, gondolkodásunk, tapasztalataink lenyomata is az. Ha erre figyelünk, ha erre 
hallgatunk, ha ezt fogalmazzuk meg, akkor olyan alapanyagból dolgozunk, amivel raj-
tunk kívül senki más nem rendelkezik. Ezért van létjogosultsága minden egyes ember, 
minden egyes személyiség megszólalásának: egyikünk sem lenne képes a másikat ma-
radéktalanul helyettesíteni. 

Más kérdés persze az, hogy van-e egy alkotónak kellő képzettsége, nyelvi gazdagsá-
ga, szakmai tudása? Tud-e például költői érvénnyel fogalmazni? 

Ez utóbbit még legádázabb kritikusai sem vitatták el Arany Jánostól, sőt azt tartot-
ták, hogy nagy költői eruditióját korszerűtlen témákra vesztegette el.  

De hát mit véltek korszerűtlennek? Hogy például Baudelaire kortársaként nem az 
individuális létnek, nem „A romlás virágai”-nak lírikusa volt, hanem a népélet témáira, 
a magyar történeti és eredettörténeti legendáriumra „fecsérelte el” alkotó erejét. 

Nem nehéz, persze, ezekkel az érvekkel szemben felsorakoztatni Arany János európai 
kortársai közül mindazokat, akik vele összhangban keresték a korszerű, nemzetközileg 
elismert irodalmi műveltség felszíne és a még írásbeliségbe nem szervesült, népi-közös-
ségi kultúra mélyrétegei között a kapcsolatot; akik felismerték, hogy – egy 20. századi 
kifejezéssel élve – „a kollektív tudatalattiban” emberi létünk és tudásunk fontos kincsei 
őrződtek meg. 

A népköltészet és népi hagyomány értékeinek a „hivatalos műveltségbe” való áteme-
lése, átmentése éppúgy a 19. század nagy szellemi feladata volt, mint a francia forrada-
lom utáni évtizedek európai válságának, a dekadencia kezdeteinek művészi megjelení-
tése. Olyan hatalmas terrénum felfedezéséről van szó, amely még száz évvel később is 
adott feladatot a felfedezésre kész kutatóknak és alkotóknak. Jó példa erre épp a magyar 
zeneművészet két óriásának, Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának, de mellettük sok más 
nagytehetségű zeneművésznek, komponistának a munkássága – napjainkig bezárólag, 
vagy még tovább.   
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Arany János költészetének páratlan képi és nyelvi gazdagsága abból is fakad, hogy 
alkotókora jelentős évtizedeiben élő kapcsolatban volt a népköltészettel és a népi emlé-
kezettel, és fel akarta hívni rá mások figyelmét is, a „hivatalos” műveltség részévé akarta 
tenni ezt a kivételesen gazdag forrást. Lehetett volna ez csupán tudományos törekvése, 
amit szorgalmas gyűjtőmunkával szolgál (mint ahogy szolgálta azzal is). De más nagy 
alkotókhoz hasonlóan, Arany János is többre volt képes: költészetének ihletforrásai lettek 
a hagyomány által megőrzött ősi történetek és hírneves személyiségek. Olyan eleve-
nen éltek benne, hogy a mindennapi jelenben is felismerte, átélte és nagy költői erővel 
megjelenítette az archetípikus helyzeteket, jellemeket. Ezért olvassuk ma is borzongva 
balladáit, sírva-nevetve hősi vagy groteszk eposzait.  

Életműve bizonyítja, hogy az igazi költészet nem az irodalom és a költő magánügye, 
hanem koroktól és divatoktól függetlenül valamennyiünk „életbe vágó”, közös ügye. 

Mezey Katalin és Oláh János


