
„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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Ha a költő csak bába — ismétlődő anyaggal, vándormotívumokkal dolgozik —, akkor 
miben mutatkozik meg alkotó ereje, eredetisége? Mi az, ami nem „anyag", ami több ennél, 
ami az érték, a lényeg? Hogy jelentkezik a másik alapfogalom történetileg? 

Arany az „anyag" történeti ismétlődésénél a módosulásra helyezi a hangsúlyt. Pl. 
Vergilius—Tasso—Zrínyi összevetésénél az „önszárnyalásra", amit „a kezelés bizonyos mód
jának" követésével emel ki. Azt figyeli, ahogy a szerző „összerak", „átöltöztet" vagy „kölcsö
nöz". A lényeg: „a szépet, ha idegen is, szabad sajátunkká tenni, csakhogy szerkezetünkbe 
erőltetés nélkül beüljék" (uo.). , 

Mit jelent hát nála a másik alapfogalom: a szerkezet? Nem egyértelmű. Hol úgy beszél 
róla, mint a műben létezőről, hol úgy, mint a mű alkotójában egzisztálóról. Objektív vagy 
szubjektív kategória ez Arany értelmezésében? Mindkét vonatkozásra találunk példát, de 
minden esetben szorosan összefüggnek ezek a vonatkozások. 

A mű esetében: beszél „műszerkezetröl", „költői idomokról" (Irányok); a népköltészet 
„belső formáiról", amit nem vesznek át a hegedűsök, vándor lantosok. Ugyanakkor kiemeli a 
„belső ritmust" is, amitől elszakad az írott költészet, s Amadé, Faludi hamis, külső ritmussal 
helyettesíti. „A cselekmény és jellemek alkotása, szóval a benső idom" — értelmezi, — az, 
amikor a „műalkotás . . . kerek egésszé idomul". „Költői idom" ez,, amit képes átörökíteni a 
nép; a népköltészet a „teljes idom" iránti fogékonyság révén, a „kerek Ídom"-ban tartja fenn 
magát még az írásbeliség előtt. A „belforma" iránti „érzék"-kel azonos ez a fogékonyság, „az 
alkotás egysége, formabeli telje és kerekded volta"; „a mese és cselekmény fejlődetes kerek
sége, — a jellemek határozottabb és egyénibb rajza"; „a compositio"; a „rendező elme kor
mánya". (Ráday Gedeon, Szabó Dávid, Irányok, Zrínyi és Tasso.) 

Az alkotó esetében pedig így nyilatkozik: „én nem egyes helyekért, hanem a compositio-
ért dolgozom" (Szilágyi Istvánnak, 1848. január 27.) „ . . . Nálam főleg a compositioban van a 
poézis, ha ti. van; és ha a compositiót már előre gyöngének sejtem, sohasem vesztegetem rá a 
mindennapi költészet tarka szalagtokrát" (Petőfinek, 1848. április 22-én). „ . . . alapeszme, 
alaphang, alapérzés, melyből az egész kifejlődik", — az „alkotás ereje", amely az „anyag . .'. 
költői oldalát megragadja"; „költőileg felfogja"; „feldolgozza" (Franki L. A.: Hadshi-Jurt-
járól); „ . . . többé-kevésbé mindnyájan utánzók vagyunk. Maga a lángész a meglevő példányok 
után indul. A különbség csak az, hogy . . . habár valami olvat akarna is, a minő minta előtte 
lebeg, a benne levő eredeti erő által egészen mást hoz létre." (Irányok.) 

Valóban ugyanarról a fogalomról van szó minden felsorakoztatott esetben. A sokat 
idézett Csengery-levél részlete igazolja összefonódásukat: „Forma — nem jambus és trocheus — 
hanem ama benső forma, amely a tárggyal csaknem azonos". (1856. június 23.) — A „benső" 
az a közös jegy, amelyik jelzi, hogy itt a mű „benső idomá"-ról van szó (költői idomról, kerek 
idomról, telformáról, ami azonos a műszerkezettel, a mű egységével stb.), amelynek ugyan
akkor hitele, eredetisége az, hogy a művész „benső idoma", a „benne levő eredeti erő", „ihlet" 
által keletkezik. „Az embernek magába kell szállnia s onnan fejteni ki, a mit tud". (Szilágyi 
Istvánnak, 1847. szeptember 6.) — Tehát egyszerre a tárgyban és önmagában való elmélyedés, 
azaz ezek találkozása a valódi „szerkezet", amit a hiteles, az öntudatlant és tudatost egyesítő 
„szerkesztés" hoz létre. Vö. a szintén többször idézett leírással, az alkotó, „komponáló" 
folyamatról: 

„mint Chladni üveglapján a nyirettyű által előidézett hangra mozgásba jő a ráhintett 
föveny s a hangrezdület minősége szerint különböző, de mindig szabályos csoportokba fut 
össze: úgy változtatja helyét, úgy sorakozik szó és mondatrész az indulat által mozgásba jött 
költői beszédben". (A magyar nemzeti versidomról.) 

A „szerkezet"-fogalom (compositio) szorosan kapcsolódik a „szerkesztés" (komponálás) 
folyama^ áhcz. S ez a harmadik mozzanat Arany elméleti gondolataiban, amit érinteni kívánunk. 
Az „individualizálás elvének" nevezi ezt, amelyet hol az „anyag" (tárgy), hol a „szerkezet" 
(compositio) oldaláról világít meg. Hol a „külső", hol a „belső" idom felől, de mindig egyértel
műen, hisz a cél a kettő egysége: „ama benső forma . . . mely a tárggyal csaknem azonos": 
azaz egy alanvi-tárgyi egység találata. Beszél úgy erről a folyamatról, mint „az egyénit ellesni" 
(a tárgy oldaláról). S beszél úgy, mint a tárgy „sajátunkká tevéséről", „szerkezetünkbe . . . 
beillésro'l", illetve a „tárgyhoz . . . simulás"-ról (az alany oldaláról közelítve). Vagyis kétoldalú 
ez az „individualizálás". Speciális „összerakás", „átöltöztetés", „rendezés" ez, a „kezelés" 
bizonyos „módja". Bizonyos mód, amelyet belülről az egyén, kívülről a tárgy határoz meg. 

„Ama benső forma" — tehát egyszerre „idomos" (formált) külső tárgy, strukturált 
anyag, szemben Arany „idorntalan tárgy" megkülönböztetésével, a „nyers" anyaggal. S egy
szerre „tárgvias" (azaz: tárgyiasított) belső idom is: anvagiasított egyéni struktúra. Tehát 
éppen a szubjektivizált objektum, illetve az objektivizált szubjektum egységének esete. 
„Individualizálás": az anyag egvénítése, illetve: az egyén anyagiasítása, tárgyiasítása. 

Hogy ez a szemlélet következetesen, visszatérően érvényesül, az bizonyítja, hogy más
más vonatkozásokban alkalmazza Arany. Például mint az értékelés, az eredetiség megítélésének 
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alapját s hitelességét. Pl. Zrínyi eredetiségét „rendezés"-módjával szemlélteti, igazolja. 
Irodalomtörténeti rangsora következetesen ennek az „alakítás"-nak, „szerkesztésinek előre
haladása, stádiumai megkülönböztetése szerint alakul. Az „öncélú leírást", a „nyersen, pusztán 
megtörtént dolgokat" veszi legkezdetlegesebbnek. Tinódi az, aki még csak „fabulákkal meg* 
színlelt históriát" ír. Gyöngyösi „szükséges láncszem a fejlődésben", — mert „már nem nyersen, 
pusztán a történt dolgokat" fes t i , . . . „volt neki bizonyos terve az összeállításban". De „ . . . a 
compositioban nem vitte tovább az események némi csoportosításánál", — s „jellemei csak 
külsőségben különböznek". Gvadányi már továbbjut, érdeme a „tárgyválasztásé", s az, hogy 
„csupa képzeletből egy pár alakot teremtett"; de már „nem jut el az egyénítésig". Zrínyitől 
mind tanulhattak volna. 

Végül érdejnes figyelni arra, ahogy mikroszkopikusan is taglalja, fejtegeti a „szerkesztés" 
(komponálás) — tárgyi, nyelvi jeleit, útját. Szabó Dávidot „inkább szereti" „az első kifakadá-
sában" — a „megtömörült költői nyelv" alkotójaként, amikor „öntudatosan", „szó-cserék"-
hez, „kötőszók hátravetésé"-hez, „kihagyásáéhoz folyamodik. S nem ért egyet azzal, hogy 
Berzsenyi, Virág, Vörösmartv ezt „merénylet"-nek nevezik. Általában a költői nyelv vonatko
zásában azt tartja, hogy „Még szorosabban érdekli a költői nyelvet a szók igaz jelentése, az 
összetétel (vagy szerkesztés, nem bánom) legkivált pedig a syntaxis". Fontosak, jellemzőek — 
hiszen egyszerre külső és belső erők találkozását tükrözik — a „ritkább, nyomatékosabb szó
kötési fordulatok". Sőt, Arany itt nemcsak saját s kortársi, hanem az eljövendő lírai változások 
nyelvi forradalmainak is utat vág elméletileg. Pl. a szabad asszociációnak, szinesztéziának: 
„A képzelem és felindulás nyelvének megvan azon szabadalma, hogy oly viszonyba helyezi a 
szavakat, mely a nyelvtan szoros és száraz logikája szerint tán gáncsolandónak tetszik." 
„A hevült képzelem villámsebességgel keresi föl a tárgyat, melyhez valamit pl. hasonlóul talál, 
egvmás mellé helyezi a két nevet, anélkül, hogv ráérne a köztük levő viszonyt egész pontosság
gal kijelölni. így származik a képes kifejezés, több fajta trópus, ami, ha rövidebb, össze 
is írható, s mindjárt compositum számban megy." (Visszatekintés.). 

Az utolsó mondatban használt „compositum" kifejezés nem véletlenül idézi fel a 
„compositio" szót A „compositio", a „szerkezet" külső-belső egységet fejez ki, szorosan 
összefügg az alkotási folyamattal. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a legkisebb elemre is ki
terjed, s pl. már a szókapcsolatokban is megmutatkozik. 

Megkíséreltük Arany poétikájának néhány mozzanatát kiemelni. Mindezt a részletes és 
alapos vizsgálat folyamán költői gyakorlatával szembesíteni is szükséges lesz. 

Széles Klára 
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