
Motiváció változások a „Toldi estéje" két kidolgozásában 

Minden műalkotás úgy hagyományozódhatik csupán az utókorra, ahogyan az alkotó 
kezei közül kiadta. A műhelygondok, a megírás küzdelmei, a vázlatok, a törölt sorok, átírá
sok — bármily hasznosak és tanulságosak lehetnek is a kutatás, esetleg az érdeklődő közvéle
mény számára — nem változtathatnak a műalkotás végső formájának esztétikai rangján, 
jelentőségén és értelmén. 

Szükségesnek éreztük ezt a közismert tételt előrebocsátani, amikor a Toldi estéje két 
kidolgozása összevetésének néhány tanulságát szeretnénk megfogalmazni. Az összevetés ugyan
is kénytelen két Toldi estéjével számolni: egy 1847—48-ban írottal és egy 1854 bélivel. Ez lát
szólag megsérti az előbbi tételt, mert az 1847—48-ban befejezett munkát épp úgy „első dol
gozatának kell tekintenünk az Arany-életmű viszonylatában, mint a Daliás idők-et vagy a 
Csaba királyfi-i a Toldi szerelme, illetve a Buda halála esetében. Az összevetésre — módszerta
nilag és ideiglenesen: egyformán önálló műként való összevetésre ! — az bátorít mégis, hogy az 
1847—48-as Toldi estéje a költő eredeti szándéka szerint is lezárt mű volt, s kiadatását a körülmé
nyék gátolták csupán, de méginkább az szolgál e vállalkozás indokául, hogy az első és máso
dik kidolgozás között Arany életében és a magyarság történetében olyan események zajlottak 
le, amelyek közismerten nagy hatással voltak a költő alkotói szemléletére és magatartására. 

Az összevetésből levonható tanulságok mindenekelőtt ennek a megértéséhez szolgál
hatnak adalékul. Viszont bármilyen következtetéseket kínáljon is az összevetés, a Toldi estéjé
nek az Arany-életműben való elhelyezéséhez az 1854-es kidolgozás kell hogy alapul szolgál
jon.1 

* 

A két kidolgozás összevetése alapján az 1854-es változtatásokról készíthető minősítő 
statisztika eleve ellene mond annak, az Arany-irodalomban igen gyakori véleménynek, hogy 
Arany 1854-ben pusztán formai-stiláris, szerkesztés-arányosítási módosításokat végzett volna. 
A változások zömének helye és összefüggése aszövegben arra enged következtetni, hogy a költő 
elsősorban nem mellőzhető jelentőségű eszmei-tartalmi motiváció-változtatásokat végzett, s 
ennek rendelődtek alá a kétségtelen stiláris és szerkesztési módosítások. E statisztikai alapon 
való föltételezésnek látszólag ellentmond az, hogy a mű eszmeileg legjelentősebb része a szinte 
eszmei „kulcs-strófák "-nak tekinthető VI. énekbeli, oly sokat idézett 31. és 32. versszak egy 
sor — a 31. szakasz első sora — kivételével 1854-ben változatlan. (A megváltozott sor nem 
módosítja lényegében a két strófa mondanivalóját. A sorváltozatról később is szólunk.) — 
Lehetséges-e, hogy a mű legfőbb mondanivalóját summázó szakaszok e lényegi változatlansága 
mellettmást mondott a mű 48-ban, mint 54-ben, vagy talán csak másként mondta? Fejte
getéseink Isősorban erre a kérdésre szeretnének választ adni. 

Az első jelentősebb és terjedelmesebb, 1854-ből eredő toldás az I. ének 6. versszaka: 

Három éve történt, hogy-az agg levente 
A király haragját ősz fejére vette, 
Gáncsolván az udvart, annak puha kényét, 
Csinosabb szokásit és olaszos fényét. 
Szálka volt szemében a sok díszpalota, 
Szüntelen csak zsémbelt: „nem való ő oda", 
Míg szaván marasztva, elküldé a király: 
Hazamene halni, és most holt híre jár. 

Könnyen megállapítható, hogy ez a betoldott versszak előrevetett, magyarázó funkciót 
tölt be: megtudjuk Toldi udvarból való távozásának, magányosságának, elkeseredettségének, 
halálra szántságának okát, mielőtt a mű cselekménye kibontakozna. A betoldás második fele 
— a versszak 5—8. sora — azt is érezteti, hogy ebben jórészt maga is hibás lehetett. A „szálka 

1 A részletes összevetés mindmáig megmaradt a szövegpárhuzamok és szövegeltérések lajstromozása 
szintjén: D R . ESZTERGÁR LÁSZLÓ: A Toldi-trilógia kéziratai a M. N. Múzeumban. Közzéteszi Dr. BÁNYAI 
ELEMÉR. Magyar Könyvszemle 1905. 205—235.; Toldi Estéje. ír ta Arany János. Magyarázta L E H R ALBERT 
Bp. 1905. A feltűnőbb eltérésekből levont tanulságok Arany utószavának kiegészítései, illetve a művészi 
munka javításának megállapításai voltak. Ennél többet csupán HERMANN ISTVÁN (Arany János esztétikája 
Bp. 1956.), SŐTÉR ISTVÁN (Nemzet és haladás Bp. 1963.), TAMÁS ATTILA (Költői világképek fejlődése Arany 
Jánostól József Attiláig Bp. 1964.) és KERESZTÚRY DEZSŐ (S mi vagyok én . . . Bp. 1967) törődött a két 
változattal. Hermann — koncepciójának megfelelően — elsősorban 1849 előttinek tekinti a müvet, szinte 
figyelmet sem fordítva az 1854-ből eredő módosításokra. Más, Hermannéval polemizáló koncepció alapján 
Tamás Attila is erősen kapcsolatba hozza a 48 előtti Aranyt a T. E.-vel de figyelmeztet, hogy Arany 54-ben 
jobban kidomborítja az apródok, a királyi udvar műveltségét. Sőtér — bár ügyel a 48-ban már elkészült 
megfogalmazásokra — a művet egészében 1854esként tárgyalja. Keresztúry ismét a költő első alkotó 
korszakához sorolja a művet s az 1854-es "átsimftás" míves munkáját hangsúlyozza. 
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volt szemében", a „zsémbelt" kifejezések szóhangulatilag is olyan vénemberre utalnak, akinek 
véleményében már személyes elfogultságok, öreges zsörtölődő hajlamok is befolyásoló szerepet 
játszanak, s szinte humoros (az Arany János-i értelemben humoros) mozzanatra utal az, hogy 
mivel a maga oda nem illő voltát „szüntelen" emlegette, végül szaván fogta a király, holott 
talán ezt nem is azzal a szándékkal emlegette az „agg levente", hogy távozni szeretne, hanem 
csupán elégedetlenségét akarta ilyen módon is éreztetni. 

Ha azonban az 1847—48-as változatot vesszük szemügyre, kiderül, hogy ott nem így 
áll a helyzet a Toldi és a király, illetve annak udvara közötti, három évvel a cselekmény meg
indulását megelőző nézeteltérésben. 

A sírját ásó, anyjára, annak szent életére hivatkozva Istenhez bűnei bocsánatáért imád
kozó (ez a versszak 1854-ben kimaradt!) öreg vitéz szidja a királyt (29. versszak), akivel szem
ben egy itt meg nem jelölt tárgyú összetűzésben igaza volt, s emiatt „betörött a feje".2 Ezen 
kívül annyi áll még itt — ismét Toldi szavaival —, hogy az ősz bajnok kardja már három éve 
rozsdásodik: 

Még tán bírtam volna, de már annak vége, 
Nincsen a hazának énreám szüksége: 
Nem kell a kalász, ha hő nap megérlelte, 
Jobban kell a burján, aki azt felverte. 

mondja kissé homályosan, sértett-gúnyosán maga Toldi a 30. versszakban. 
Arany eredeti elgondolásában is szerepelt tehát egy régi konfliktus Toldi és a király 

között. Már 1847-ben is ezzel a gondolattal indult a költemény, Ilosvaiban is ott áll, amit a 
költő mottóul választott az első ének elé: 

Tholdira királynak egyszer Ion haragja. 

Azonban Ilosvai következő sorának helyét Arany kipontozta. Ez a sor így szólt: 

Bizonyt nem írhatok, mi volt annak oka. 

Ezt a kitérést Arany 1847-ben sem vállalta, nyilvánvalóan azért, mert éppen a konflik
tus okának sorsdöntő fontosságot tulajdonított a hős jelleme, a mű eszmeisége, mondanivalója 
szempontjából. Ő igenis „bizony"-t akart írni erről, azt mondhatnánk, erre építette az egész 
költeményt. A konfliktus okát, annak pontos megjelölését saját költői szuverenitása alá ren
delte, így kellett volna tennie akkor is, ha Ilosvai erre vonatkozóan valami közelebbi támpon
tot nyújtott volna is. 

Az 1847—48-as kidolgozásban azonban a konfliktus okának megjelölésével sokáig adós 
maradt a költő. Meg kell elégednünk jó ideig azzal, amit Toldi szájából hallottunk: 

Lajos, büszke Lajos 1 magyarok királya! 
Voltam én is hű, de nincs annak hálája; 
Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam, 
S betöréd fejemet, mert igazat szóltam. 

(I. ének 29. versszak 1—4. sor) 

Az olvasónak tehát tudtára adatik, hogy rút igazságtalanság történt Toldival: a király, 
bár jól tudta, de legalábbis tudnia kellett volna, hogy mit ér Toldi hűsége, milyen szolgála
tokat tett karja és kardja, egy szemébe mondott igazságért — nyilván emberi gyengeségből 
— mindezt nem vette figyelembe, s hálátlanul eltaszította magától hű vitézét. (Az 1854-es 
kidolgozás ismeretében hangsúlyoznunk kell, hogy e kifakadást — a betoldott 6. versszak 
híján! — nem tekinthetjük Toldi szubjektív véleményének. A király magatartásáról itt mon
dottak csak a betoldás után változtak a zsörtölődő agg vitéz egyoldalú, elfogult szemrehányá
sává !). 

Hogy Toldival három esztendővel a cselekmény megindulása előtt valóban igazságta
lanság történt, mégpedig olyan, amelyben az ő oldalán volt a teljes igazság, abban megerősíti 
az olvasót — az 1847—48-as kidolgozást olvasót — maga a király is, amikor a bajvívó téren 

1 Az I. ének királyt szidó 29. versszaka egyébként közelebbről meghatározatlan idejű betoldás a kri
tikai kiadás szerint is: lapszélen, későbbi írással betoldott, bár az 1847—48-as kidolgozás anyagában van 
feltehetően 1848. márc. 20. előtti keletkezésű, ha nem is egyidejű az 1847. nyarán írott első énekkel. 
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megjelenő barát alakja és viselkedése Toldira emlékezteti: 

Emlékezem, mikor voltam olyan gyenge, 
Hogy ez igazmondást nem bírtam el szembe; — 
Mert zsémbes, de hű volt a vén Toldi nálam: 
Keserű orvosság durva fakanálban. 
Akkor is . . . de nem jut már eszembe szava — 
Ügy emlékezem, hogy néki lett igaza, 
Megbántam a dolgot, nemsoká hogy e lment . . . 

(III. ének 27—28. versszak) 

Tehát egészen az olasz vitézzel vívott párviadalig nem derül ugyan ki, hogy valójában 
mi is történt három év előtt, annyi azonban bizonyítást nyer, hogy Toldi oldalán volt az igaz
ság. Hiszen a költő nem érezte — 1847—48-as kidolgozás! — szükségét semmiféle ez irányú 
szerzői közlésnek, hanem a két fél egybehangzó szavaival informálta csupán az olvasót, egyértel
műen. 

Toldi megjegyzése a haza vetését fölverő burjánról, Pósafalvi kitétele arról, hogy nincsen 
a hazában „egy kanál becses vér" (I. é. 38. vsz.), arra engednek következtetni, hogy Toldinak 
a királyi udvarból való eltávolítása meg is bosszulta magát, három esztendeje kihalóban van 
ott a magyar virtus, amelynek kiviragzása Toldinak az udvarban tartózkodásával függött 
össze, hiszen annak idején, a cseh vitéz megjelenésekor sem akadt, aki a haza becsületét meg
védje. 

így érthető, hogy az 1847—48-as fogalmazványban Toldi elindul ugyan az ország 
becsületének megmentésére, de azzal, hogy nem békül ki a királlyal. Mégpedig nem azt mondja 
amit majd 1854-ben ad szájába Arany, hogy: 

De adhat kegyelmet, adja bár halmazzal: 
Ha eddig nem adta: most nem élek azzal! 

—- hanem: 
Adhat már kegyelmet, adja bár özönnel, 
Ha eddig nem adta, most azt mondom nem kell! 

Jól érezhető a sorok különbözőségéből, hogy az utóbb idézett, 1847—48-as szöveg, 
szigorúan a király számára fogalmazódott elutasítás a joggal sértődött vitéz ajkán („nem kell"), 
míg az 1854-es változat inkább önmaga, Toldi számára van fogalmazva („nem élek azzal"). 

Vagyis a kihívó „nem kell" helyén a „nem élek azzal" körülírás áll 1854-ben, a mások 
számára előre megfogalmazott, a kegyelem fölkínálására adandó, hangosnak szánt válasz 
helyett egy csendesebb belső elhatározás. És míg a „nem kell!" 1848-tan a versszak végén 
csattan, a „nem élek azzal" 1854-ben a nyolcsoros versszak 6. sorába került, s Arany a követ
kező két sort toldotta még hozzá — mintegy magyarázatul: 

Nyakamon penészlik a unalom örve, 
Testem meg van törve, lelkem meg van ölve. 

Az 1854-es, valójában a hős önmaga számára szóló elhatározása a kínálkozó kegyelem 
elutasítására tehát nem annyira a sértett önérzet jogos föllángolása, mint amilyen a „nem kell" 
volt a maga exponált szöveghelyzetében. Az 1854-es szövegmódosítás a megtört öreg test és 
megölt, kihunyt lélek tehetetlenségének lemondó gesztusa elsősorban, még ha ott érezzük is 
mögötte a régi fájdalmat, ami a méltatlannak vélt sérelem miatt támadt. 

A király és az ősz vitéz közötti konfliktus az olasz lovagon nyert diadal után kerül ismét 
szóba az első kidolgozásban, most már konkrétan, miután elhangzott a király sajnálkozása 
arról, hogy az idő Toldit igazolta. 

Mit vétettem avval, hogy kikeltem bátran 
És korcs udvaráért a királyt dorgáltam, 
Melyben már alig van egy jó magyar bajnok, 
Csak holmi lyányképű, ugrándozó majmok? 
Fájt, hogy a magvarból olasz bábot csinál, 
És szemébe mondtam: ezt nem szabad, király! 
Ha megromlik a nép régi jó erkölcse 
Mit ér a világnak csillogó kenőcse? 
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A győzelem után Toldi azt hívén, hogy király nem ismerte föl, elkesergi hajdani, a király
nak szóló figyelmeztetését, itt is hangoztatva a maga igazát: 

Én kérjek kegyelmet? én, holott ő vétett? 

(IV. é. 7. vsz.) 

És ebben az 1847—48-as szövegösszefüggésben a győzelem után dohogva hazafelé 
tartó Toldit utolérő úri lovasok által tolmácsolt királyi kegyelem is úgy hat, mint az egykori 
tévedés burkolt beismerése: 

A lovasok közzül pedig egy úr kivál, 
Mondván: „Toldi Miklós! köszöntet a király, 
Régen tartogat már számodra kegyelmet, 
És nem vala szükség azt újra kinyerned;' 
Meg is adta volna százszor és nem egyszer, 
De híre futamlék, tiogy már sírban fekszel . . ." 

(IV. ének 12. versszak) 

Miklós így érthető örömmel megy a békülésre. Az 1847—48-as kidolgozástan az udvarba 
való végzetes visszatérés úgy motiválódik tehát, hogy a végre elégtételt kapott vitéz — és ezt 
az elégtételt nem csupán maga véli régi igaza fenntartás nélküli elismerésének, hanem az olvasó 
is! — betoppan abba a környezette, amelynek elkorcscsulását annak idején maga jósolta 
meg. A hárem éve az udvart nem látott Toldi számára egyszerre válik érzékelhetővé, hogy 
mi történt itt az ő távolléte idején. Keserű elégtétel, irtózatos beigazolódása az általa jól meg
sejtettnek. Ő maga kell, hogy áldozatául essék a távollététen (és talán távolléte miatt) kiala
kult udvari léhűtő szellem otromba gúnyolódásának. 

AVI . éneknek a királyi udvarról nyújtott képe ugyanis 1847—48-ban még nem tar
talmazza a végső fogalmazástan 11 — 17. számozású versszakokat. A 10. versszaktan még 
„ledér" az apródok jelzője s nem „vidám", mint 1854-ben. A tizedik versszak után pedig sem 
László királyról, sem Toldiról nem énekelnek Lajos király udvarában, hanem mintegy ötven
nyolc sornyi szemenszedett, Toldi rovására folyó, az Ilosvai által is említett részegességét, 
vénségét stb. fölhánytorgató, előre eltervezett eleve elriasztására, az udvarban maradástól ked
vét elvenni szánt csúfolódás olvasható. 

Ez, a király három év előtti vétkéből (,,vétekmag"-ból) kikelt burján, „csalánnemzedék"* 
tolakszik oda a békülni és az egykori hibát helyrehozni egyaránt kész király és az ősz bajnok 
közé — végzetesen, helyrehozhatatlanul. 

Emlékeztetőül hozzuk szót a, hogy az 1854-ben ide betoldott versszakok adják tudomá
sunkra Lajos okos tervét udvari népének „csinosságra kapat"-ásáról, hogy idegen udvarok
ból is jöttek hozzá „cserébe" külföldön forgolódó magyar nemesifjak helyett, hogy Bécs, sőt 
Párizs és Bologna egyetemeit járták meg a magyar fiatalok. Hozzá fűződik a költő példázata: 

A tudás fájáról szép gyümölcsöt hoztak, 
Jót is elég bőven, s ráadásul rosszat; 
Mert ha gyalu nélkül bunkósbot az elme: 
Gyakran kétélű tőr lesz az kiművelve. 

(VI. ének 12. verssz.) 

1847—48-ban ehelyett csak idegenmajmolásról és annak végzetes következményeiről 
olvashatunk. Nincs szó országot csinosítani akaró királyi tervről, a rossz nem bő ráadás a sok 
jóra, nincs kiművelésről szó, amely gyakran „kétélű tőr"-ré teszi az elmét, hanem csak ledér-
ségről. 

Amikor az udvarba lép, a csúfolódás során hosszú ideig türtőzteti magát Toldi, sőt távozni 
akar a királyhoz indulva, de szemtelenül elébe áll egy apród, s úgy folytatja a csúfolkodást. 
Ekkor sújt a menteujj, s hullanak el az apródok. 

Mint tudjuk, 1854-ben az apródok provokációja „finomabb", a gúnydal nem is Toldi 
jelenlétében hangzik el — tármilv sértő is —, személytelenebb, a közvetlen szembe csúf olás 
rövidebbre fogott, de Toldi is hirtelenebb: csak az újrakezdett gúnydal első sorait hallja, de 
eszébe sem jut kitérni a provokáció elől, útját sem állja senki... 

a Vö.: Az Egy egyszerű beszélyke morálja 1 
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Visszatérve a 47—48-as helyzethez: itt következik Toldi berontása a királyhoz és dühödt, 
hosszas szemrehányása — 26 soron keresztül: 

Rázta buzogányát és mennydörge mondván: 
„Avvagy hát csihések leszünk itten már mi? 
Az igaz magyarnak tilos idejárni, 
Hacsak mint a cigány, tamburát nem penget, 
Nem kendőzi arcát s viganót nem kerget? 
Ezt tanuljuk el, mi átkozom a lelkét, 
Vesszen országában az ilyen műveltség! 
Nem ezzel szerezték a hazát őseink, 
De majd elveszítjük így mivelődve mink, 
Hát szégyell a magyar cserfa lenni végre, 
Minthogy annak durva, darabos a kérge, 
És azon törekszik, hogy lehessen káka, 
Mert tetszetősb néki annak simasága! 
Hová lesz, hová lesz a sívó oroszlány, 
Melynek hangja végig mennydörgött a pusztán? 
Gyíkkal és kígyóval egy tanyába vonul, 
És tőlük sziszegni, csúszni-mászni tanul! 
Verjen meg az isten, csússzatok, másszatok 
Gyilkos nyelvű kígyók, elfajult állatok! 
Tegyetek úgy, majmok! mint a majom aki 
Beretvát lopott és torkát vagdalta ki; 
Ördög bánja többet, ha veszni akartok: 
Én maholnap úgy is a sír felé tartok; 
Ne is érjem azt meg, azt a cudar szégyent, 
Hogy az ős magyar nép külföld majma légyen ! 

1854-ben Arany elhagyta az indulatos, a költemény előbbi változatának belső logikája 
szerint indokolt, a lezüllött udvarra szórt vádakat. A nemzet érdekében való hosszas dekla-
málás és átkozódás helyett brutális, a királyt életveszélyesen fenyegető felségsértő, Ilosvaitól 
kölcsönzött szavakat ad a vén lovag szájába. Itt Toldi szót sem ejt a nemzetről, nem apellál 
honszerző ősökre: a vérig sértett vitéz elvakult kitörése az, amit tőle hallunk. 

Az 1847—48-as Toldi estéje tehát — a szöveg tanúsága szerint — az alapkonfliktust úgy 
állította föl, hogv az igazság Toldi oldalán volt. Ezek után az 1854-ben is változatlan szövegű 
beszélgetés az agg levente halottas ágyánál nem jelentheti ugyanazt, amit 1854-ben. Lajos király 
szavainak értelme a végzetes következményekkel járó királyi ballépés mögötti jószándék szinte 
mentegetőző föltárása, az, hogy magyarázatot adjon a végrendelkezve őt a magyarság szere
tetére intő Toldinak: 

Vagy hát nem szeretet volt, hanem gyűlölség 'l 
Hogy símitni kezdtem a nemzet erkölcsét, 
S azt akartam, hogy a népek dísze legyen, 
Kivel becsületet vallják és ne szégyent . . . 

S ehhez fűzi példázatát (az 1848-as szöveg szerint): 

Elmúlik a régi; hajt az idő s eljár — 
Ha felülünk felvesz, ha maradunk nem vár; 
Változik a világ: gyengül ami erős, 
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt. 

A példázat általános igazsága azonban csak annyit változtat a pillanatnyi (1847—48-as) 
helyzeten, hogy a király — belátva hibáját — rájön arra: a világ sorát-rendjét helyesen értette 
meg ugyan, tetteiben a nemzet iránti szeretet vezérelte — mégis, mivel kicsinyes hiúságból nem 
hallgatott Toldira, lebecsülte a veszélyt, amelyre az agg levente jóelőre fölhívta figyelmét. 
Későn vette észre, hogy amit a nemzet pallérozásának vélt, nem egyéb a nemzeti erények és a 
vitézség elsorvadásánál: súlyos hibát követett el. 

Az 1854-es módosítások tehát mindenképpen szemléleti álláspont módosításból, az elő
zőtől eltérő eszmei indítékból, s nem puszta művészi csiszolás, javítás szándékából eredhettek 
elsősorban. Az a harmonikus kiegyenlítése nemzetinek és haladónak, amelyet a Toldi estéje 
legújabb elemzései, mindenekelőtt Sőtér Istváné, (az 1854-es szöveg alapján) hangsúlyoz
nak, csak ilyen eszmei indítékú módosítások sora révén alakulhatott ki. 
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Arany azt, ami 1848-ban csak mint királyi jószándék szerepel a műben, megvalósulása 
felé tartó valósággá változtatta, a „csinosodással" járó veszélyek lehetőségét lefokozta, kiemelve 
1848-fcan szóba sem hozott áldásait, az igazságot nagyobbrészt Lajos király oldalára vonta. 
Ez azonban nem történhetett meg Toldi korábbi igazának csorbítása nélkül. A költő művészi 
megoldásaira vall azoknak a motivációváltoztatásoknak a beiktatása, amelyek ezt az 54-es 
helyzetet és mondanivalót magukkal hozzák. Korábbi szövegösszevetéseink ezt is példázzák, 
de "hosszan sorolhatnánk ennek az átalakításnak a jeleit. A bravúros átalakítás eredménye 
például, hogy mindaz, ami korábban Toldi igaza mellett szólt, egyetlen versszaknyi, jól elhe
lyezett betoldással (I. é. 6. vsz.) az öreg vitéz zsémbes dohogásává, vagy legalábbis a dolgok 
egyoldalú szemléletéből eredő szubjektív ítéletévé változik. E betoldásnak az eredménye pél
dául, hogy amikor Toldi „korcs udvar"-ról beszél, úgy érezzük, túloz. Ahol pedig Toldi korábbi 
szavai az öreg vitézt már az értelmetlenül dühöngő, az udvart oktalanul sokat becsmérlő 
színében tüntetnék föl, Arany tapintatosan elhagy 26 sort. Ennyire ugyanis mégsem akarja 
Toldi nimbuszát megtépázni. 

Egyébként módszeresen meg is szaporítja Toldi „rovás"-ainak számát. A bajvívó térre 
vonuláskor például több groteszk vonás jut Toldira, mint 48-ban, amikor félelmetesebb volt. 
A finom árnyalás egyik jellemző példája az alábbi módosulás: 

Hosszúnyelű, mint egy pusztai kútostor 

írja Arany 1848-ban Toldi dárdájáról. 1854-ben ez így módosul: 

Vélnéd, hurcol egy nagy pusztai kútostort. 

Vagyis a hasonlat, amely elsődlegesen a hasonlított dárdanyél méretére hívta föl a figyel
met s csak a hasonló megválasztásában rejtett utalást valami nem lovagira, pusztaira, parlagira 
— átváltódott, a kép keltette látvány nem kútostorra emlékeztetően hosszú dárda, hanem 
kútostort hurcoló furcsa-groteszk barát-figura. 

Ehhez hasonló módosítás történt a 6. versszak 7. sorában is, amikor Arany a „rettentő 
barát" hadi szekercéjéről és buzogányáról szólva előbb, ezt írja: 

Otromba két fegyver, ordasnál ordasabb 

-míg végül: 

Otromba két szerszám, ordasnál ordasabb 

A „fegyver" és a „szerszám" megnevezés minősítő és hangulati különbözőségéhez nem 
is kell kommentárt fűznünk. 

És ez folytatódik a Bence által cipelt fegyverek leírásánál. 
A kardokról olvassuk (9. versszak 8. sor): 

Vértől kaptak azok annyi rozsdafoltot 

Ez így változik meg: 

Sömörként borítják véres rozsdafoltok 

Az érezhetően pejoratív hasonlat („sömörként") mellett a mondat tartalma is megvál
tozott : az első változat komolyan figyelmeztet, hogy a rozsdafoltok eredete a vitézi múlthoz kap
csolódik, az utóbbiban az elvész és a korábban még jelentőségteljes, a mondat hangsúlyát hor
dozó „vér" fogalma jelzőjévé halványul a rozsdának, melyet így csupán színéten s nem erede
tében minősít. (Nem állhatjuk meg, hogy ne utaljunk arra, bár a kapcsolat távoli, hogy 
Arany az első Toldiban mekkora jelentőséget tulajdonított a hős fegyverzetének: Előhang; — 
s mekkora naív-álmélkodó tisztelettel beszélt róluk !). 

Toldi „rovását" gyarapítja az olasz kegyetlen megölése 1854-ben, akinek 1848-ban — 
a király szavára — a dacosabb és sértettebb öreg vitéz megkegyelmezett . . . és sorolhatnánk a 
mesteri áthangolás bizonyítékait jelző-változtatásoktól versszakkihagyásokig. 

Végül is nemigen vitatható, hogy az 1847—48-ban írott Toldi estéjé-ben mindenekelőtt 
a költőnek a meggondolatlan, divatszerű „haladás", a nemzet sorsával számot nem vető, kül
sőséges „európaisodás" következményei miatti súlyos aggodalma érvényesült, megengedve azt, 
hogy a nemzet kárát fölidéző tett mögött esetleg jószándék is állhat. 
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„A konfliktus igazi — és nem tragikus — megoldásának Arany: régi erő és új értelem, 
régi erkölcs és új művelődés harmonikus párosodását tekinti" — állapítja meg Sőtér István.4 

Végeredményben ezen a ponton találkozik az 1847—48-as változat az 1854-essel. A költő ké
sőbb másként látta e két tényező harmonizálási lehetőségét, mint 1848-ban. Innét a két kidol
gozás különbözősége, az első tragikusabb, a második elégikusabb alaphangja. 

Nacsády József 

Arany János poétikai nézeteihez 

Arany János irodalomelméleti gondolatai — tanulmányok, kisebb bírálatok alapján — 
fokozatosan kibontakozó és egységessé kerekedő sajátos szemléletet tükröznek. Ebben a rövid 
közleményben ennek néhány jegyét érintenénk, a problémafelvetés szándékával, a részletes 
kifejtés igénye nélkül. Elemzésünk csupán Arany írásaira korlátozódik. Arany müelméletét a 
kor más teoretikusának elméleti tételeivel itt tehát nem szembesítjük, ez a további kritika
történeti kutatások feladata lesz. 

Elsőül: következetesen, egyre körülhatároltabban s hangsúlyosabban megkülönbözteti 
a műalkotás „anyag"-át és „s.zerkezet"-ét. A különböző művek, különböző elemzések esetében 
más-más kifejezést használ. Körülírásai változnak. De mind egyetlen koncepciót körvonalaz
nak. S így a megfogalmazás, a megközelítés különbségei az értelmezés árnyalataira is utalnak. 

„Nyersen, pusztán a történt dolgok, mint Tinódinál" — írja az „anyag"-ról a Gyöngyösi
tanulmányban. „Puszta tények laza csoportja", „história, tények egymásutánja" — olvas
hatjuk ugyanerre vonatkozóan a Naiv eposzunk-ban. „Idomtalan tárgyhalmaz" — mondja 
ugyanott, „holt esemény, . . . puszta anyag, mint szobrásznak a márvány" — hangzik Franki 
L. Á.: Hősök és dalok könyvé-ről írott recenziójában. — S részletesebben, az „anyag" s a fel
sorolt „tárgy", „dolgok", „tények csoportja" egyetlen jellemzésen belül szinonimaként fordul 
elő, aláhúzva, hogy egy fogalomról van szó. Prinz v. Wittgenstein Hadshi-Jurt-járól'írva így 
ecseteli az egzotikum vonzását: „látom, miként rohan a cosmopolita faj a világ négy sarka felé, 
a tigrisek és cethalak hónába, miként telepszik majd egy karcsú pálma legyezője alá, majd az 
elláthatlan prairie-k embernyi magas füvébe, vagyis, igazabban szólva, hogyan temetkezik 
utazási, nép- s földirati könyvek tetemes foliántjai közé, hogy a költészetben valami újat, 
érdékes, csiklandósat (piquant) nyújtson . . ." (S hogy pótolja) „az ihlet hiányát kelmeiséggel, 
az emberi természet igaz és hű festéseit a flamingó és kajdács színeivel, a cselekvény, alakok 
domborúságát lapos tájképekkel, az alkotás erejét gygászi erőlködéssel..." Pedig, folytatja, 
„a kelme csak kelme, akár manchesteri gvárban, akár a Csendes-tenger valamely szigetén 
fahéjból összeállva készült", „ . . . ama pótlék, melyet idő,hely, körülmény hű, érdekes, jellem-
zetes rajza ad hozzá, bizonyosan nevelni fogja munkája érdemét. De ha . . . a költő e másod
rendű kellékre helyezi a fősúlyt", akkor „külső adatgyűjtemény" lesz, „benne a költő helyett 
csak a szemes touristát vagy adatbúvárt fogjuk találni." „Wittgenstein . . . miután a keret 
nála megvolt, beleillő képről gondoskodott." 

Hosszan idéztem, mivel ez a leírás egyúttal már utal a második érinteni kívánt elemre: 
az „anyag" és „szerkezet" különbségének megfogalmazására. A fenti példában is hangsúlyt kap 
a minőségi megkülönböztetés. Az „anyag" — itt a tárgy egzotikuma, „idő, hely, körülmény hű 
. . . érdekes rajza" stb. — „másodrendű kellék", „pótlék". Az, amit pótolni igyekszik, ami 
elsőrendű s nem kellék, azt itt az „alkotás erejé"-nek, „ihlet"-nek nevezi. A későbbiekben 
láthatjuk, hogy konkretizálódnak ezek a megjelölések Arany „compositio", „szerkezet" 
fogalmában. 

A két alapfogalmat — „anyagot" és „szerkezetet" — a fenti példában egy irodalmi 
művön belül, szinkronikusan jellemezte, konkretizálta. De ugyanezeknek a minőségi meg
különböztetésével találkozunk Aranynál irodalomtörténeti vonatkozásokban is, diakronikusan. 
Milyen formákban jelentkezik pl. az „anyag" az irodalmi alkotások folyamatában? 

„Az élet viszonyai, bármily tarkán jelentkeznek előttünk, néhány, számtanilag ugyan 
meg nem határozható, de korlátolt mennviségű alapvonásra vihetők vissza. . . . E vonások . . . 
őrök ismétlésben újulnak fel, ivadékról ivadékra." (Zrínyi és Tasso.) 

Mit ért pontosabban Arany ezen, az élet „alapvonásainak" „ismétlődésén"? — Konkre
tizálja a további elemzésben, ahol vándormotívumok, toposzok történelmi soraira nyújt 
gazdag példákat Homérosztól Shakespeare-ig, Camöestól Cervantesig, Moliére-ig stb., mintegy 
elődjeként a morfológiai kutatásoknak. Ki is emeli: „a költő csak bába — nem anya" (uo.). 

' Nemzet és haladás. Bp. 1963. 164. 
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