
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Arany János tiszteletére, születésének 150. évfordulója alkalmából, 1967. április 
21—23-án Nagykőrösön rendezte meg tavaszi vándorgyűlését a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság, a TIT Országos Irodalmi és Nyelvi Választmányával, valamint a Nagykőrösi Városi 
Tanáccsal karöltve. A vándorgyűlés programja így alakult: április 21-én a nagykőrösi Arany
szobrot koszorúzták meg a résztvevők, majd Komlós Aladár, a Társaság elnöke nyitotta meg 
a vándorgyűlést. Keresziury Dezső, a Társaság alelnöke „Arany korszakai", Tőrös László, a 
nagykőrösi Arany János Emlékmúzeum igazgatója „Arany és Nagykőrös" címmel tartott 
előadást. Este a TIT, a Szépirodalmi Kiadó és Nagykőrös Város Tanácsa VB Művelődési 
Osztálya irodalmi műsort rendezett. Április 22-én délelőtt tartották meg a TIT Irodalmi és 
Nyelvi Szakosztályai Országos Választmányának plénumát, melyen Kardos László elnök és 
Pataky László titkár mondotta el évi beszámolóját. Délután a nagykőrösi Arany János Emlék
múzeumot tekintették meg a vándorgyűlés résztvevői, majd T. Lovas Rózsa gimnáziumi tanár 
„Arany költői nyelve", Péczely László főiskolai tanár „Funkcionális jelenségek Arany János 
verselésében" című előadása hangzott el. Április 23-án Németh. G. Béla „Arany és a világiroda-
om" című referátumának vitájával fejeződött be a háromnapos vándorgyűlés. (Szerk.) 

Arany János verseléséről* 

Az Arany Jánossal foglalkozó irodalmat lapozgatva feltűnik, aránylag mily kevés hely 
jut verselésének. Pedig verstani értekezésével, A magyar nemzeti vers-idomról, nemcsak meg
alapozója a magyar verstanelméletnek, hanem a verselésnek is egyik legnagyobb művésze 
irodalmunkban.1 

Metrikusaink figyelmét nem kerülte el, hogy egész elméletének alapja, ritmusfogalma, 
tulajdonképpen a tartalom- és a forma-egység esztétikai elvét juttatja kifejezésre: a ritmus 
ugyanis „belső és külső egyszersmind: szabályozza, kiméri, párhuzamos tagokra osztja fel 
úgy a gondolatot, mint a beszéd külső alakját s e kettőt egymással legszorosabb ö'sszhangzatba 
teszi, csaknem azonosítja."2 A belső és a külső idom egységét hangoztató megnyilatkozást nem 
egyet idézhetnénk még nevezetes tanulmányából, így többek között a versszakkal, továbbá a 
rímmel és a rímképlettel kapcsolatosan is. Természetesen merészség volna elméletéből követ
keztetést levonni valamilyen következetesen végigvitt funkcionális verstani elméletre nézve. 
Ennek csupán csíráját rejti magában Arany koncepciója, verselési gyakorlata azonban teljes 
értékű megvalósulása e lényeges művészi elvnek. 

A tartalom és a forma organikus egységének megteremtésében gyakran van szerepe ver
sei zenei fogantatásának. Ha nem is mernénk állítani, hogy minden versének létrejöttében 
meghatározott daliam vagy esetleg csak felderengő dallamemlék Inspiráló hatása érvényesült, 
azt azonban bátran elmondhatjuk róla (sok más költőről is, de róla elsősorban), hogy versei 
zenei atmoszférában születtek meg. A zenei fogantatású verseknél pedig nem mindig a tarta
lom az elsődleges, ellenkezőleg: esetleg meghatározott dallam hangulata hívja elő a tar-

* Részletek egy nagyobb tanulmányból. A költő rímes-időmértékes formáival, főképpen jambus-
versével foglalkozó fejezete megjelent a Jelenkor c. folyóirat ez évi júliusi— augusztusi számában. 

1 Még aránylag legtöbbet foglalkozik vele GÁLDI LASZLÓ két verstörténeti tanulmánya: Vers és nyelv, 
A magyar vers a szabadságharc korában. (Az előbbi a Nyelvünk a reformkorban c. tanulmánygyűjtemény
ben. Szerk. PAIS DEZSŐ. 1955.; az utóbbi I t 1956. 2. sz.). 

2 A magyar nemzeti vers-idomról. Arany János Összes Művei X. Akad. Kiadó, 1962. 220. 
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talmat. Nem árt emlékezetünkbe idézni egy Gyulai Pálhoz írt levelében tett ismert nyilatko
zatát. „Kevésszámú lírai darabjaim közül most is azokat tartom sikerültebbeknek, amelyek 
dallamát hordtam már, mielőbb kifejlett eszmém lett volna, úgyhogy a dallamból fejlett mint
egy a gondolat. Sőt balladáim fogamzásakor is, az első, még homályos eszme felködlésénél 
már ott volt a ritmus, a dallam, rendszerint nem eredeti, hanem valamely régi népdalhang, 
mely, nem tudom, micsoda szimpátiánál fogva, éppen a születendő eszméhez társult, illett és 
semmi más." Arany nemcsak e nyilatkozattal szolgál, ott van tanulságtételül költői gyakor
lata mellett népdalgyűjteménye, s alapvető verstani értekezése. Minő mulasztás, hogy e három
nak egymáshoz való viszonyát mind ez ideig senki sem vizsgálta meg behatóan ! Az a mintegy 
százötven dal, amelyet Arany a 70-es évek elején írt le Bartalus István számára emlékezetből, 
olyan kulcs a költői lélek rejtelmeinek feltárása és alkotásainak megértésére, amilyennel kevés 
költő és irodalom rendelkezik.3 E gyűjtemény lapjait forgatva feltárul előttünk zenei művelt
sége, dalismerete; ez nemcsak rá, hanem egész korára jellemző. Megtudhatjuk, „e dalok miféle 
ösztönzéseket adtak neki költci alkotásában; milyen hangulatokat ébresztettek benne; . . . mi
lyen formákat adtak az ő sokváltozatú verselési technikájához, bázist és indukcióanyagot 
verselméletéhez; mily sokszor adtak tárgyat, ihletet legszebb költeményeihez , . , ' E dalokra 
és még sok másra gondolva, azokra, amelyek ismeretét szövegközlési és népdalidézetei alapján 
feltételezhetjük, értjük csak meg igazán a Tamburás öreg úr című költeményének a lelkében 
élő dalokra utaló versszakait. 

Nem volna nehéz e versben említett sokféle jellegű, hangulatú dalnak a mását megta
lálni költészetében ! Most csupán néhány utalással világítjuk meg, a zenei fogantatás millyen 
jelentős szerepet játszik benne. így nem egy verse formájának mása vagy hozzá hasonló 
megtalálható a gyűjteményben. Ilyenek: Egy életünk, egy halálunk, Rákóczim, Rózsa Sándor, 
Beállottam, írószobám, Elhagyott lak, Magyar Misi, Zács Klára, Népdal. Egy-két esetben a felte
vésen túlmenve határozottan rá tudunk mutatni arra a dallamra, mely egy-egy versét ihlette. 
Ilyen 72. dallama, Török Bálint c. balladájának inspirálója. Feltűnő Rózsa Sándor-anak és 
gyűjteménye „Jöszte velem, jöszte, vitéz a csatára" kezdetű, 81. darabjának formai és hangu
lati azonossága. Az egri leány c. balladája III. részének ihlető dallamául maga jelöli meg a 
„Búsul a lengyel hona állapotján" kezdetű lengyel éneket — s mily művészien frappáns ábrá
zolóerővel sarjad ki a magyar vers a lengyel dallamból! Több versében a mottóul idézett nép
dal utal az énekben fogantatásra. Nem egy közülük népdalgyűjteményében is feltalálható. 
Egész sorát idézhetnénk népdalfogantatású verseinek annak bizonyságául, mennyire ki tudja 
aknázni az ihlető dalban, főképpen ritmusában rejlő hangulati értéket! Egyik például emlí
tem nagyszalontai hazalátogatásának emlékét őrző elégikus versét, Az elhagyott lak-ot 
melynek formáját népdalgyűjteményének több darabja is viseli, így a hangulatban is rokon 
„Elvágtam az ujjom, de nem fáj" szövegkezdetű dallam, de a 4/2/3 tagozódású 9-es metrum 
megtalálható más népdalokban is, pl. az „Akkor szép az erdő, mikor zöld" kezdetű, szintén 
rokon hangulatúban. Arany a végig majdnem teljes következetességgel megvalósuló 4/2/3-as 
el-elakadó, makacs egyhangúsággal vánszorgó ritmust művészi tapintattal társítja az elégikus 
hangulathoz: 

Nyöszörög a /kútgém/ betegen, 
Omladozó- /félben/ a gödör; 
Fújdogál a /felszél/ hidegen: 
Harangoz a /szélben/ a vödör: 

Másik utalásom Zács Klára c. balladája. 6—6—8—6-os metruma gyakori a népzenében: ez a 
formája a jól ismert Bogár Imre balladának, Járdányi Pál Magyar népdaltípusok c. kiadványa 
4 példáját tartalmazza, s Arany népdalgyűjteményében is 2 ilyen formájú darab található. 
A metrumban 3 hatos sor egy nyolcast fog közre, ez utóbbi nem más, mint az alapritmus apró
zott változata, s fellépte nagyfokú dallamosság forrása: 

Királyasszony kertje 
Kivirult hajnalra: 
Fehér rózsa, piros rózsa . : . 
Szőke leány, barna. 

5 mennyire illik ez a bensőséges zenéjű népdalmetrum a ballada tragikus sorsú finom nőalak
jához ! 

» Erre nézve 1. KODÁLY méltatását: „A gyűjtemény jelentősége." A. J. népdalgyűjteménye. Akad. 
Kiadó 1952. 9. és kk. 

« Uo. Gyulai Ágost, 19. 
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Biztosra vehető a zenei fogantatás, hogy a sok közül még csak egyet említsek, a Télben 
c. versében is: 

Álmodám tavasszal, 
Szép, derűit, virágos tavaszi napokkal; 
Zöld berek aljában susogó szellővel, 
Csevegő patakkal. 

A 6-osok közé foglalt 12-es előfordul népdalainkban is. S mily finom, a tartalomhoz harmo
nikusan illő zenei atmoszférát áraszt ez a vers sóhajtásszerűen induló, majd nekiszaladó s végül 
lelassulva elhaló tempóbeli árnyalataival! Az ilyen verset nem lehet nem hangosan olvasni: 
csak így jut igazán érvényre konkrétan tartalmához simuló zeneisége ! Hogy mennyire a fül
nek és nem a szemnek szánta Arany a verset, lesz még alkalmam e tanulmány keretében számos 
tartalmat rögzítő, kifejező, árnyaló prozódiai és ritmikai finomságaival megmutatni. Fel is 
emeli a szavát az idők során mind általánosabbá váló jelenség ellen, hogy lemondunk a vers 
megszólaltatásáról, hangos vagy félhangos olvasásáról: 

Mert szemnek írunk, a fül második 
Érzés . . . 

(Vojtina levelei öccséhez) 

Ez után nem tűnhet fel véletlennek, hogy Arany a vers kiteljesedését zenei megszólalásában 
látta — mégpedig olyanban, amely megfelel a vers tárgyi, hangulati tartalmának éppúgy, 
mint akusztikai formavilágának. Nem hiszem, hogy verstani tanulmányát véletlenül zárja 
annak bizonygatásával, amiről legújabb vokális zenénk győz meg a teljes bizonyosság ere
jével, hogy magyar zenét igazán csak magyar formájú (tegyük hozzá: ha jövevény, akkor is 
nyelvünk alkatához idomított) versre lehet írni: „Még nincs messze a kor, midőn legjobb köl
tőink tiszta jambusai vagy trocheusai német zenére daloltattak; mert egy idegen versidom ide
gen formát követelt a zeneszerzőktől (az én kiemelésem). Lyránk a magyar zenétől teljesen meg 
van válva: voltak szépen szavalható dalaink, de ha melódiájával akartuk őket párosítani, 
a dallam nem lőn magyar. E szakadást lyrai költészetünk s zenénk rhythmusa közt elenyész
tem, a kettőt ismét természetes összhangzatba hozni, feladata az ifjabb költői nemzedék-
nek."(258.) 

Költészetünk zenei kiteljesedését talán senki sem várta és áhította nála jobban irodal
munkban. Erre vall az, hogy epikus műveiben annyi az énekbetét (Zács Klára, Szent László, 
Endre királyfi, Fege a csodaszarvasról és még mások). Mialatt a nagy német kortársköltők a 
legnagyobb német dalszerzők, Mendelssohn, Schubert, Schumann keze nyomán születtek újjá, 
teljesedtek ki énekben, benne csak a vágy él ez iránt — s mily megható ! — részben a debreceni 
kollégiumban, majd kisújszállási tanító korában egy zongora, később gitár segítségével ön
szorgalomból szerzett zenei ismeretei birtokában maga szerez' dallamokat saját és költőtársai 
s elődei verseire — szerény, de nem méltatlan előfutáraiként a XX. századi „megkésett 
melódiákénak. * 

Futó pillantást vetvén Arany verstan-elméletére és zenei műveltségét tükröző népdal
gyűjteményére, most kíséreljük meg költői gyakorlatát megközelíteni feladatunk értelmé
ben. 

A funkcionális szempontú verstani elemzés első lépése metrumainak számszerű 
felmérése, majd elosztása a különböző verselési rendszerek és metrumtípusok között. Arany 
metrumkincsének felmérését először Négyesy László végezte el A mértékes magyar verselés 
története c. 1892-ben megjelent, még ma is forrásértékű művében.6 Ezt magam is megtettem, 
egyelőre csak abból a szempontból, hozzávetőlegesen 430 verse (az eposzokat éppúgy bele
számítva és egynek véve, mint töredékeit, és néhány sornyi rögtönzéseit, mondacsait, papír
szeleteit, továbbá eposzaiba beleszőtt énekbetéteit — ha ezek nem foglalnak helyet a „Kisebb 
költemények" között is — szintén önálló darabnak számítva) hogyan oszlik meg a három ver
selési rendszer között. Elsősorban is: mintegy 430 versében 216 metrummal él (Négyesy adata). 
Ugyanakkor (Négyesy adatai) Petőfi 873 versében 327, Vörösmarty 647-ben 153 metrumot 
alkalmaz, tehát Arany a két költő között foglal helyet. Ha azonban meggondoljuk, hogy ver-

6 L. a 323. 1-on közzétett táblázatot Vörösmarty, Petőfi, Arany és Tompa metrumainak szám szerinti 
és százalékos feltüntetésével. 
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sei között terjedelmes epikus művek is vannak azonos formával, formagazdagság tekintetében 
mégis neki kell tulajdonítanunk az elsőbbséget. Ha Adyt nem éri is utol, kinek 1000 versében 
Földessy Gyula, csupán a szótagszámot véve alapul, 858 metrumot számlált össze, mégis jel
lemző vonásául kell kiemelnünk versformagazdagságát. Ez természetesen még növekszik, ha a 
metrumnak konkrét ritmus formájában létrejövő, a nyelvi anyaggal testet öltő számos változa
tát, árnyalatát is figyelembe vesszük. Ez Aranynál különösen jogosult, mert — amint majd 
meglátjuk — az időmértékes és hangsúlyos ritmus szimultaneitása, összeötvözése verselési 
technikájának egyik alapvonása. 

Ami már most a metrumoknak a három verselési rendszer közt való megoszlását illeti, 
Négyesy adatai szerint 35 esetben 6 féle antik, 222-ben' 124 nyugati.és 179-ben 85 nemzeti 
formát használ. (Csupán zárójelben említem, hogy metrumai között olyan ritka kuriózumok 
is vannak, melyekkel csupán egy-egy alkalommal él. Ilyenek: a maláj eredetű pantum, a per
zsa ghazel és az arab makáma.) Eltérés e felmérésben köztem és Négyesy között főképp abban 
a tekintetben van, hogy én egy olyan csoportot is felveszek, mely mintegy közbülső helyet fog
lal el a nemzeti és a trocheusi formák között. Tudott dolog, hogy a trocheusi metrumok közel 
állnak a magyarosakhoz; sokszor lehetetlen vagy nehéz.eldöntenünk, melyikkel van dolgunk. 
A licenciásan kezelt trocheusok (s Aranynál gyakori jelenség ez !) ugyanazt a funkciót tölthetik 
be, mint a magyaros formák. Pl. mennyire magyarosan hat bonyolult rímképlete ellenére is, 
és mennyire témához illő Arany szatirikus versének, A fülemilének a ritmusa, holott Horváth 
János verstanában a trocheusi metrumok között említi. Helyenként nem is megyünk benne 
semmire a trochaikus ritmizálással! Máskor meg az ütemes vers válik pregnáns trochaikus 
ritmusúvá, igen gyakran a költői hatás fokozása, a tartalom hangsúlyozása érdekében, mint 
pl. Az egri leány I. részének záróversszakában: 

S mint a holló, mint a felhő, 
Mint az árnyék, mint a szellő, 
Oly söféten, annyi zajjal 
A zsiványhad messze nyargal. 

Funkcionális szempontból jelentős és nagyon tanulságos volna megvizsgálni, .az egyes 
verselési rendszerek metrumai milyen tartalmakkal járnak együtt. Erre most nem vállalkoz
hatunk, csupán néhány jelenségre szeretnénk rámutatni. Az egyik a magyaros és a jambusi 
metrumok számbeli viszonya és időbeli elosztása. Előrebocsátom azt a ma már köztudatba 
átment verstani igazságot, hogy nálunk a népdalformák iktus és hangsúly gyakori egybeesése 
és a velük nagymértékben asszociált dallamemlékek, de meg hagyományossá váló "irodalmi 
felhasználásuk folytán is pattogőbbak, énekszerűbbek, tudatunkban önkénytelenül is a dal
szerű könnyedség jellege társul hozzájuk. Ugyanakkor, mivel a jambust főképpen csak idő
mértékes alapon honosítottuk meg, s a hangsúlynak csak másodrendű és alkalmi szerep jut 
benne, a jambusi metrumok kevésbé dallamosak inkább beszédszerűek, könnyebben szavai
hatók, s ezért költőinka mélyebb kedélyállapot és gondolatiság megszólaltatására alkalma
sabbnak találták népdalformáinknál. Ha már most megvizsgáljuk Aranynál a nemzeti és a jam
busi formájú versek viszonyát, bár a magyaros és a nyugat-európai formában írt versek aránya 
179:222, az utóbbi számban foglalt jelentős jambusiak száma aránylag csekély a magyarosak
hoz viszonyítva, s az arány még kedvezőbbé válik, ha az utóbbiakhoz hozzávesszük a hozzá
juk közéi álló trocheusiakat, különösen azokat, melyeknél alig vagy egyáltalában nem lehet 
eldönteni a hovatartozást. Tehát nyugodtan állithatjuk, hogy nemzeti formáink a magyar vers
tanelmélet megalapozójának költészetében eminens szerepét játszanak. Erről még jobban meg
győződhetünk akkor, ha megnézzük, milyen tartalmakkal és • milyen jellegű versekben szólal
nak meg nemzeti formáink. Nagyobb epikus műveiről nem szólva, ezek zömmel nemzeti 
formájúak, ilyen versformát adott legtöbb balladájának és románcának. De kitűnően áthang
szereli nemegyszer a trocheust (A fülemile), sőt a jambust is. A jambusnak nyelvünk alka
tához való idomításáról külön szólunk, itt csak egy olyan versre utalok, mint A hegedű c. víg 
legendája. Ennek az Európa-szerte, így nálunk is ismert népmesei tárgy feldolgozásának jam-
bikus formát adott, helyenként azonban csak magyarosan tudjuk ritmizálni, a jambusi 
sorokban pedig második szólamként ott van a magyaros, ütemes ritmus. íme a vers első sorai 
tiszta magyaros ritmusban: 

Krisztus urunk / Szent Péterrel 
Vándorolván / gyalogszerrel, 
Magyarhoni is / útba ejté, 
Az Alföldet / nem felejté . . . 

602 



Majd jönnek a magyarosra áthangszerelt jambikus sorok: 

— — и — — — и — — . 
Útközben egy / csárdához / értek, 4/3/2 
и v J и и и 
— — v — __ — и —. — 
Vendég ivott / abban / temérdek, 4/2/3 
и — t» • — 
Azaz hogy min- / denféle sok 4/4 
О — О — О о v — 
Palóc, matyó / fuvarosok . . . 4/4 

így szabott a jambikus metrum ellenére Arany magyar köntöst erre a magyar környezetbe 
helyezett nemzetközi folklorisztikus tárgyra. 

A mai köztudat szerint magyaros formáink elsősorban népi témák köntösei, könnyed 
érzéstartalmak megszólaltatói, dalihlet kifejezői, esetleg archaizálási vagy humoros-szatirikus 
szándék hívja elő őket. Ez alkalmak Aranynál is életre szólítói e versformáknak. Egész sor 
alkalmi verse (névnapi, újévi köszöntő és hasonlók) hordozza őket, de vannak nemzeti formában 
írt tréfás, humoros hangú episztolái is (Episztola Petőfihez, Lévay Józsefnek, Szemere Miklós
nak), egyéb humoros vagy szatirikus versei (Érzékeny búcsú kabátjától, Magyar Misi, Degus-
tibus, Régi jó időből). Ebbe a formarendszerbe tartozik legtöbb mondacsának, akadémiai papír
szeleteinek, kis karlsbadi verseinek, 1877 után írt számos apró, aforizmaszerű vagy öniróni-
kus versének és töredékének formája; humorosan archaizáló szándékkal él vele Tinódi redivi-
vus c. versében. Népdalformát adott egész sor szabadságharc alatt, a nép számára írt, a Nép 
barátjá-Ъап vagy ponyván megjelentetett, erősen népdalintonációjú versének (Nemzetőrdal, 
Egy étetünk, egy halálunk, A legszebb virág, Lóra! Mit csinálunk? Haj, ne hátra, haj előre, Beál
lottam, Rásüt az esthajnal, Én vagyok az anyám átka, Van-e olyan, Nyalka huszár, A betyár, 
Rózsa Sándor, de később, Világos után is, pl. Vágtat a ló), egy sor népdalának (Népdalok, 
1856., Népdal, 1857., Népdalok, 1879.). Ugyanakkor — eltérve a kialakuló hagyománytól, 
talán csak Vajda Jánost véve ki belőle — egész sor mély gondolatiságot, bonyolult reflexió
kat, ódaian emelkedett vagy elégikusan elbomló líraiságot szólaltat meg magyaros formában. 
Jellemző, hogy az ódái lendület, a forradalmi hang, a harci toborzás szenvedélyessége vagy a 
hazafias aggodalom, a szent ügyet féltő hang a szabadságharc alatt elsősorban ebben a formában 
szólal meg (Falusi mulatság, Czakó sírján, Télben, Az Alföld népéhez, János pap országa, Eldo
rádó, Él-e még az Isten? Az örökség, Álom-való, Erdély). Később sem szakítja el a bonyolul
tabb gondolatiságot és a mélyebb Hraiságot vagy politikai és társadalmi bírálatot nemzeti 
formáinktól (Névnapi gondolatok, Koldus-ének, Domokos-napra, A pusztai fűz, Hiú sóvárgás, 
Év utolján, Vigasztaló, Tájkép, Epilógus, A tamburás öreg úr, Kozmopolita költészet); s legin
kább nemzeti formáink hangján emlékezik Szalontára, vágyik vissza szülőföldjére vagy idézi 
fel a gyermekkor emlékeit (Az ó torony, Családi kör, Az elhagyott lak, Vágy, Vásárban). Nem 
véletlen azonban, hogy Világos óta 1877-ig elsősorban balladákban vagy balladaszerű költe
ményekben szólal meg leginkább a magyaros ritmus (A hamis tanú, Rozgonyiné, Török Bálint, 
Szent László, Az egri leány, Ágnes asszony, Mátyás anyja Szibinyáni Jank, Hunyadi csillaga, 
A vén gulyás temetése, Árva fiú, Zács Klára, Pázmán lovag, Both bajnok özvegye, Tengeri-hántás, 
Éjféli párbaj, Vörös Rébék, A kép-mutogató, Endre királyfi). Ugyanakkor megszaporodnak 
jövevény-formákban, főképpen jambusokban írt versei (Világosig a magyaros és jambusi 
formájú kisebb költemények aránya 34:7, 1849 és 60 között 61:46), s talán nem véletlen, hogy 

/ Világos után első megszólalásának; A lantosnak metruma trocheusi és jambusi. Azért mégse 
gondoljuk, hogy a jambus úgy eluralkodik költészetében, mint előtte és utána nem egy köl
tőnknél. Láttuk, Világosig mindössze 7 jambusi verset írt; ezeket is egy kivételével a szabad
ságharc előtt (az 1848-ban kelt A rodostói temető III. része jambikus csupán). Ez után is mind
össze mintegy 22 nagy vagy jelentősebb jambusi verse van, olyan, amely bonyolultabb gon
dolati vagy érzelmi tartalmával immár hagyományosan igényli az ilyenfajta metrumokat 
(Emléklapra, 1850., Évek, ti még jövendő évek, 1850, Évnapra, 1850, A honvéd özvegye, 1850, 
Egynémely nagyocska emberre, 1850, Ősszel, 1850, Vojtina levelei öccséhez, 1850, Szilveszter-éjen, 
1850, Kertben, 1851, A költő hazája, 1851, Rachel, 1851, A dalnok búja, 1851, Emlények, 1855, 
A walesi bárdok, 1857, Széchenyi emlékezete, 1860, Rendületlenül, 1860, Magányban, 1861, Vojtina 
ars poétikája, 1861, Híd-avatás, 1877, Hírlap-áruló, 1877, Ének a pesti ligetről, 1877, Almanach 
1878-ra, 1877. 

Mielőtt a nemzeti versiclom formainak funkcionális szerepéről szólnék Arany verselési 
gyakorlatában, szeretnék rámutatni egyrészt arra, hogyan vélekedett róluk, másrészt arra, 
hogyan használta fel a népdalformákat, mit tett magasrendű művészi kiképzésük érdekében. 

Szabédi László jó szemmel látja meg A magyar ritmus formái с könyvének Arany vers
tani elméletéről szóló fejezetében, milyen tendenciával írta Arany tanulmányát. Arany szerinte 
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az idegen formák eluralkodása ellen harcol. Hogy Arany ennek' tudatában irta verstani tanul* 
mányát, az magával a művel, de egyéb megnyilatkozásaival is bizonyítható. Már 1850-ben 
írt Vojtina levelei öcséhez c. versében ezt olvashatjuk: 

Van a magyarnak . . . úr Krisztus, mi van?! 
Saját mértéke: népdalaiban, 
Melyet kitáncol a paraszt legény, 
És Farkas Józsi oly szépen kihúz, 
De a poéta (kincsek közt szegény!) 
Mértéket idegen mintára nyúz. 

Miután hat évvel később 1856-ban megjelent tanulmányában szemlét tartott a népdalaink
ból elvont, de költőinknél is fellelhető ritmuskészleten, így kiált fel: „Minő gazdagság, vál
tozatosság csupán az ütemek rendezésében, a sorok alakulásában is !" (243.) 

De Arany véleménye szerint e formagazdagság nem is annyira a felsorolt sorfajképle
teken, hanem az azokon belül is fennálló változatosságon alapszik. Mielőtt a népdalainktan fellel
hető gyakoribb mértékeket felsorolja, megjegyzi, egyáltalában nem volna kívánatos, hogy 
mindegyik ütem határozott mértékkel bírjon, sőt „a rím és gyakori metszet által megkötött 
nyelv nem is bírna már ily feszes nyűgöt ; . . . a túlszabályos idom végre is egyhangú lenne, holott 
éppen e változatosság teszi főjellemét a magyar rhythmusnak." (245.) Mindazonáltal ajánlja, 
hogy költőink éljenek azokkal a mértékekkel, amelyeket tanulmánya következő lapjain közöl 
mint népdalainkból elvontakat: „Mind a mellett vannak az egyes ütemeknek bizonyos mértékei, 
melyeket a magyar zene kiválóan kedvel, és így a magyar (főkép lyrai) költő, ha versét a dal
lammal összhangzásba tenni kívánja, szükség, hogy azokat tartsa szem előtt." (224—245.) 
Arany ezzel a törekvésével, nemzeti formáink megmértékelésével, két célt szolgál, egyrészt 
a magyar vers közelebb hozatalát a magyar zenéhez, hisz láttuk, a vers végső kiteljesedését 
az énekben való megszólaltatásban látta, másrészt gazdagítani akarta nemzeti formakincsün
ket, természetesen végső fokon a kifejezési lehetőségek érdekében, s tegyük hozzá harmadikul 
azt, ami bent foglaltatik az előbbi kettőben: legbensőbb szívügye volt nemzeti formáink magas
rendű kialakítása. S ez a helyenként, az alkalomnak, a magas esztétikai érdeknek megfelelően 
megmértékelt vers méltó versenytársa lehet a sokaktól megcsodált rímes-időmértékesnek: 
„Ellenben a föntebbi ütemek célszerű vegyítése, metszettel párosulva, olyan rhvthmust ad, 
mely hangzatosságban fölér bármely idegen formával s azon felül sajátunk, édes mienk." (249.) 

Mindennek bizonysága nagyszerű verselési gyakorlata. Ideje,' hogy figyelmünket 
rá irányítsuk ! 

Első példánk az 1848-ban írt Rákócziné néhány részlete. Bóka László a haza- és szabad
ságszeretet versének, nevezi, s azt mondja róla, hogy benne Arany „szívének muzsikája szólal 
meg."6 íme első versszaka, amely Arany egyik legszebb nőalakját a nyelvnek és a ritmusnak 
csodálatos muzsikájával jeleníti meg: 

t» — — u u u v — e/ 
Mi lelt téged / bús gilice / madárka? 

, — u u — — — v — V — u 
Párom után / nyögdécselek / bezárva: 

l/ -— u u u v — 
Vas kalitkám / csillog-ragyog, / aranyos; 
u o — — 

De a lelkem, 

Hejh ! a lelkem 
a t> — — - u (j — 

Fenekéig / zavaros. 
Szinte nem is tudja az ember, hol kezdje ennek a komplex zeneiségnek a kianalízálását. A hang 
súlyos és időmértékes ütemek művészi összeötvözésénél, amelyekben sorra tűnnek fel azok a 
képletek, amelyeket későbbi verstani tanulmányában mint népdalaink dallamaiból elvonta
kat közöl? Vagy a sorokat lezáró és összekapcsoló pompás zeneiségű rímek csodálatos együtt-
hangzásánál? Vagy a sóhajtásszerűen megismételt erős kedélyi nyomatékkal induló sor 
esztétikai hatásánál? S mellőzhető-e e részletnek hanglejtéséből és a magas-mély magánhangzók 
egymásutánjából adódó elragadóan szép dallama? 

' A lírikus Arany. BÓKA LÁSZLÓ Válogatott tanulmányok. 1956. 210. 
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Másik példánk az 1853-ban írt Az egri leány c. balladájának III. része. Dalban fogan
tatásáról és Aranynak vele kapcsolatosan tett nyilatkozatáról már szóltunk. Énekben fogan
tatása nem csupán a kanásztánc-ritmus módjára bizonyos szabadsággal kezelt és a tartalom
kifejező funkcióra kitűnően felhasznált, szótagszámváltoztatásokban, pompás zenéjű nyelvi 
anyagában nyilvánul meg, hanem az időmértékes és a hangsúlyos ritmus esztétikai hatású 
és funkcionális szereppel felruházott össze ötvözésében is. Már első sora pompásan, szinte forté
val intonálja a choriambusokban bővelkedő részt: 

w w w w i 
— u u — — u u — u — v 

Rozgonyi / püspök // palotája / nyitva, 
w w w 

ü • 1 UW v V 

Négy sor ab/lakkal // kivilágo-/sítva . . . 
Remek megvalósulása már ez a gondolatpárhuzammal és ritmikai azonossággal egymás mellé 
állított sorpár a tökéletes tartalmi és versformai egységnek ! S mily pompás a mulatozás ábrá
zolása a ritmus és a hangfestés együttes erejével a következő versszakban: 

„Éljen Ulászló! Hunyadink is éljen !" 
Rá zene zendűl, ropog a dob mélyen; 
Rá zene zendűl, kehely összecsendül: 
Magyar és lengyel deli táncra lendűl. 

Az ez után következő izgatott hangulatú, drámai feszültségű versszakok mesteri példái annak, 
a finom ritmikai árnyalatok mire képesek a tartalom kifejezésében: 

W U V 
— u v — — u u — t/ — — 
Hej, ti / vitézek, // koszorúsdi / táncban ! 

w w 
— w w — — w w — u — — 
Vér foly az / utcán, // foly a vér a / házban ! 

Igen erős kedélyi és logikai nyomatékkal és magasról induló hanglejtéssel kezdődik a ritmi-
kailag egymásnak ismét tökéletesen megfelelő két sor — a második sorban a sor élére helyezve 
a logikailag és hangulatilag legfontosabb „vér" szót, hogy a sor második felében az itt már 
értelmileg fontosabb „foly" szónak adja át ritmikai helyét. A következő sor első ütemének 
szótagszámcsökkentése következtében előálló tempólassítás mint egy vészkiáltást emeli ki az 
első sorfélt, a második sorfél tempógyorsulása viszont a lobogó tűz mozgását asszociálja tuda
tunkban: 

Ég a j város!.. . // tüze messze / lángol... 
A következő versszak első két sorában a rövid magánhangzók a fejvesztett kapkodás izgatott 
hangulatának kifejezését segítik elő: 

Hol az én / kardom? // — hol az én / nyergem? 
Pűr/pámra / ki tud jj igazítni engem?... 

Pompásan fest a choriambusi ritmus a következő versszak első sorában is: 
w . . w w w 

— w w •—• — — o <J —-w 

Hej, ma vi/tézek // bottal az / ebre . . . 

Majd e versszak harmadik sorában a rövid és hosszú szótagok hatását figyelhetjük meg: 
w w 

u w •—• u u — v u — u — w 
Ki lovon — ki gyalog // — ki, ha épen / mászva... 

hogy aztán az utolsó versszak ritmusának és hangfestésének erejével pompásan zárja le akusz
tikailag is a ballada e részletét: 

U W W W V 
— w u w o — u — -— 

Csörren az / ablak, // bezuhant az / ajtó, 
, _W_ JJ_ . _w_ 

Szép piros / bortól // iszamós a padló 
w w w 

u , v y 
Szép piros / vértől // sikamlós a / padló; 
\J IJ —- u u w u •— w — 
Odabent a / cseh, // odabent a / rabló! 605 



Többen írtak e ballada szépségeiről. Meggyőződésem, hogy ezek akkor derülnek ki csak igazán 
ha tartalomhoz simuló ritmikai és más akusztikai finomságait is számbavesszük. 

A szótagok időmértékének művészi alkalmazása gyakran párosul hanglejtési jelensé
gekkel. Szép példájául idézem a Rozgonyiné első versszakát: 

„Hová, hová, édes /érjem?" 
„Megyek a csatába: • 
Gűlambócon vár a török, 
Ne várjon hiába." —• 

„Megállj, megállj, édes férjem ! 
Ne menj még csaíába: 
Befordulok egy A:/csinyég 
Öltöző szobámba." — 

A gondolati (grammatikai) továbbá akusztikai (ritmikai és hanglejtési) egység és szimmetria 
klasszikus megvalósulásának lehetünk tanúi a felírt és elemzett versszaktan! 

A művészi hatás még egy ritmikai eszközét említjük meg, Arany nemegyszer él vele: 
á tompa és az éles ritmus artisztikus összekapcsolását, mely nemcsak magas fokú esztéti
kum létrehozója lehet, hanem a tartalmi kifejezés és nyomatékozás hathatós eszköze is. 
íme A vigasztaló első versszaka: 

Mi a tűzhely j rideg háznak, 
Mi a /eszek / kis madárnak, 
Mi a harmat j szomjú gyepre, 
Mi a balzsam j égő sebre; 
Mi a lámpa / sötét éjben,. 
Mi az árnyék / forró dé lben, . . . 
S mire nmes szó, / m'ncsen képzet: 
Az vagy nekem, óh A:ó7tészet! 

A tompa sorkezdéseket mindenütt éles ritmus folytatja a sorok második felében. A hangsúly
elosztásoknak megfelelő a sorok hanglejtése is. Ez a ritmikai és melodikai hullámzás mintegy 
előkészíti az éles sorkezdésű és ereszkedő hanglejtésű utolsó sort. így jut kifejezésre akusz
tikai eszközökkel is ennek a sornak a tartalmi súlya. 

A ritmikai vizsgálódásokat folytathatnánk, hisz az esztétikai és kifejező értékek kimerít
hetetlen kincsesbányája Arany költészete csak ebben az egy verselési rendszerben is. A fel
sorakoztatott problémák, az elemzett versek és versrészletek is elegendők annak megvilágí
tására, mi is volt Arany célja nemzeti formáink e magasrendű művészi kiképzésével. Első
sorban is az, ami fél évszázad múlva újra elhangzik egy nagy magyar író szájából. A pályája 
kezdetén álló, népdalgyűjtő útjáról visszatérő Móricz Zsigmond jut eszembe, ki folyóirata
inkat lapozva, s ott csupa jövevény, főképpen jambusi formájú verset találva, fájdalommal 
kiált fel: „Jó ízlésű költőink előtt üres kongásnak hallatszik a ritmusos vers, és — о tempóra ! 
— nem szeretjük lelküntől lelkedzett gyönyörű virágunkat."7 Hát ezért szállt síkra Arany is 
elméletben és költői gyakorlatban egyaránt: meg akarta mutatni", hogy népzenénkben gyö
kerező nemzeti versformáinkban olyan értékek rejlenek, amelyek nemcsak kisszerű döngi-
csélésre, dalihletek megszólaltatására, hanem bonyolultabb költőiség megvalósítására is alkal
masakká teszik őket. De mondja ki ezt saját maga: „De remélem, nincs messze az idő, hogy 
a nemzeti rhythmus magasabb nyelvű költészettel is megfér; különösen lyránk betölti hiva
tását, ismét összhangzásba jön nemzeti zenénkkel, s lészen idomban s tartalmilag, testestül, 
lelkestül magyar." (258). íme az a törekvés, amely történelmünk viszontagságos útján 
legjobbjainkat és legnagyobbjainkat mindig jellemezte: magyarság és európaiság, nem
zeti és egyetemes emberi összhangba hozatala, felemelkedés az európai műveltség legmaga
sabb szintjéig, de úgy, hogy a hazai talajba nyúló tápláló gyökerek se szakadjanak el. Ennek 
a magasztos törekvésnek a sok között egyik, de éppen nem jelentéktelen oldala Arany ver
selése. Mikor azonban nemzeti formáink magasrendű kiképzéséért munkálkodik, s azért, hogy 
újra elfoglalják méltó helyüket irodalmunkban, nem csupán a műveltségbeli elitre gondol, 

'Móricz Zsigmond ismeretlen írásai. Közzétette NAÖY PETEK, ItK Í362. 347. 1. és kk. 
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hanem a népre is, melynek egykor szintén el kell érnie erre a szintre, s ebben nagy szerep vár 
a neki megfelelő formában megszólaló irodalomra. Dolgozata utolsó lapján hangoztatja, hogy 
nincs okunk rosszallni azt a törekvést, „mely több-kevesebb tudattal működvén, a magyar 
rhytmusnak a költészetben is vissza akarja adni a nemzet kára nélkül el sem idegenítheti] 
jogait. Oly költemény, melynek teljes élvezése végett előbb még a hellén-római, vagy más ide
gen világba kell áthelyezkednie — bármely szépséggel bírjon különben — sohasem hathat 
igazán a nemzet egészére; mert a nagy többség épen azt, mi a verset verssé teszi, a rhythmust 
kénytelen nélkülözni, mi által a költemény zenei része rá nézve elveszett." (258.) Végül ne hagy
juk említés nélkül azt, amiről már szóltunk, de a két utóbbi idézetben is bent van: helyre 
akarta állítani a magyar költészet és zene egységét, ami a jövevény formák, különösen a jam
bus beáramlásával kétségtelenül megbomlott — bármily erőfeszítéseket végeztek is költőink 
ez utóbbi megmagyarosítására, nyelvünk alkatához való idomítására. Köztük Arany János is. 

Péczely László 

Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról 

Arany helyének kijelölése a világirodalom fejlődésfolyamatában sokrétű, bonyolult-
filológiai alapozású stúdiumokat igénylő feladat. E cikkben, mely az 1967-es nagykörösi 
Arany-napokon felolvasott dolgozat egy részlete (némi dokumentáló bővítéssel), e stúdiumok
hoz óhajtunk anyagot szolgáltatni, a Szépirodalmi Figyelő (SzF) s a Koszorú (K) világiro
dalmi tájékozódásának rajzával. Anyagföltáráson s gócoló rendbeállításon azonban ezúttal 
nem kívánunk túlmenni, s Arany világirodalmi helyére nem szándékozunk itt következte
téseket levonni. Részint azért nem, mert a költészet sugalmaiból számunkra adódókat már 
megkíséreltük összefogni, párhuzamba állítván irányát, magatartását, stilját elsősorban a 
„poetischer Realismus"-éval. (Kritika, 1967. 1. sz.); a kritikai írásokból adódókat summázni 
viszont csak más részletkutatások elvégzése után véljük tanácsosnak. Részint pedig azért 
nem, mert az Arany-napok felkért korreferense, másik előadója Barta János, akinek régebb
ről s kéziratban kitűnő német nyelvű tanulmánya van e tárgyról (melyet azonban az Arany
napokig nem volt alkalmunk ismerni), épp e tekintetben tette értelmező megállpításait. S eze
ket ugyancsak közli az ItK e száma. 

(Arany igénye a szerkesztésre) Arany szerkesztői tevékenységével, több kisebb cikk 
mellett, egy önálló, terjedelmesebb^ disszertáció foglalkozott. Sajnos, ez a munka a disszer-
tációs átlag szintje alatt maradt.1 így e tevékenységének legjobb összefoglalása ma is Voino-
vich életrajzának e pályaszakaszról szóló 60—70 lapja.2 Voinovich azonban — bármi kedvező 
legyen is tudósi kvalitásairól a véleményünk — eleve tévedéssel indult. Mint a „fahangú próza" 
esetében Riedl nyomán, ebben az esetben is hitelt adott Arany rejtőzködő, védekező, szerény 
nyilatkozatainak, s a szerkesztés mint Pestre költözhetésének s ottani „elélhetésének" kény
szerű, fáradságos, nyűgös föltétele, velejárója van ez életrajzi részletben beállítva. Ha azonban 
tüzetesen átvizsgáljuk Arany levelezését, különösen a Szilágyi Sándorral, a Gyulaival, a Sala
monnal, de kivált a Csengeryvel folytatottat, ha e levelezést összevetjük szerkesztő korában 
írt cikkeível, s ha szerkesztősködése és bukása utáni reflexióit számbavesszük, — világos, 
hogy Arany régtől készült e pillanatra. E cikk kereteihez mérten elég, ha e bizonyító anyag
ból csak a legjellemzőbbre, a Csengeryhez írt levelekre vetünk egy futó- pillantást. Elsőül, 
Csengeryhez írt levelében, maga vetette föl a szerkesztés gondolatát (1860. járt. 4.). S hozzá 
rögtön kész tervvel, elképzelésekkel állt elő a lapról. Csengery s köre örömmel fogadta s azon
nal s egyre jobban magáévá tette a gondolatot. Ekkor Arany kezdett ingadozni. A pszicho
lógiai tekintetben legnehezebben: a vágy, az igény kimondásán túlesett. A realizálás nehézsé
gei azonban egyszerre legyőzhetetlennek tűntek fel előtte. Mert a kiadóval, a vállalkozóval 
szemben a lehető legnagyobb szerkesztői szabadságot, s ennek érdekében, hanem is bőséges, 
de szilárd anyagi föltételeket szeretett volna biztosítani; s mivel a Csengery által közvetített 
ajánlatokban egyiket sem vélte megkapni, visszalépett. Csengery egy ideig igyekezett meg
győzni, hogy aggodalmai túlzottak, majd csalódottan tudomásul vette a visszalépést. „Bár
mennyire óhajtanálak egy szépirodalmi lap élén látni, el kell ismernem, hogy kételyed és szerte
len lelkiismeretességed nem szerkesztőnek való" (1860. febr. 27.) 

1 GELENCSÉR KÁROLY: Arany János folyóiratai. Bp. 1936. 
1 VOINOVICH GÉZA: Arany János életrajza, I — III . , Bp. 1948. 8. 3 - 6 5 . 
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