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Dávidházi Péter

AZ ELEVE ELRENDELÉS POÉTIKÁJA
Arany János eposzelméletéről

Életműve tanúsága szerint Aranyt költőként és kritikusként egyaránt vonzotta az 
eposz, egészen különös, szinte ellenállhatatlan erővel; feltűnő azonban, hogy e von
zásnak csak vonakodva engedett. Mint gondolatvilágának annyi más motívumát, az 
eposzra vonatkozó tételeit is átvett alapelemekből, de egy gyötrő személyes problé- 
mája jegyében fejlesztette tovább önálló elméletté, mely a normaképzés és normahasz
nálat kridkusi műveletei közben egyre árnyalódott, s mára kirajzolódik belőle sors, 
kompozíció és fantázia eposzi behatárolásának sajátos műfajeszménye. Ebben az esz
ményben áttételesen, de felismerhetően megnyilvánul, amit Arany öntudatlanul 
mindvégig keresett, nevezzük így: az eleve elrendelés poétikája.

„Sorsa Isten által már eleve el van határozva”: az eposzi hős
Aranyt mélyen megindította az eposzi hős magatartása. Tanulmányaiban, kritikáiban 
és leveleiben nemegyszer a személyes érintettség átfűtött hangján, áhítattal, szinte ra
jongva emeli a drámai hős fölé. A ZRÍNYI ÉS TASSÓ-ban az ILIÁSZ, az AENEIS, a NlBE- 
LUNG-ÉNEK, valamint a SZIGETI VESZEDELEM példáit vizsgálva elmélkedik a különb
ségről, mely abban áll, hogy „a tragikai hős bátor a sors ellen, míg leküzdhetőnek hiszi; az 
eposz hőse bátor, noha nem hiszi annak”. Isteni kinyilatkoztatás vagy szerzői előrejelzés 
(anticipatio) révén az eposz hőse is tudja, mi, olvasók is látjuk, hogy feje fölött már ott 
függ a damokleszi kard, mégis eltökélten harcol ellenségeivel, mint például Akhilleusz 
küzd Hektórral, hogy győzelme után könyörtelenül őt is utolérje a megjósolt végzet. 
„Mily rendítő nagyság ez a nyugodt elszánás, szemben a végzettel!” -  szakad föl Aranyból a 
bámulat; mennyivel több ez, fejtegeti, mint a drámai hős kitartása, mely csak addig 
tart, amíg meg nem bizonyosodik a fátum legyőzhetetlenségéről, s akkor tusája egy
szeriben puszta vergődéssé, a haldokló vonaglásává ernyed. A csüggesztő rezignáció- 
tól Arany megkülönbözteti tehát a heroikus rezignációt (hasonlóról korábban Köl
csey, később Németh László írt elismeréssel), mely éppen a végső kilátástalanságból 
tud erőt meríteni: „az eposz halálra jegyzett hőse már az első perctől megadja magát a sorsnak; 
de épen e megadás által tünteti ki nagyságát [..Ja  halál bizonyos tudata nem csüggeszti el, egy 
percig sem gátolja működését, de sőt növekszik erélye, a mint közelebb-közelebbjut az örvényhez ”, 
s legföljebb „a halál percében fogja el egy csodás rémület”, mely azonban „már inkább physi- 
kai, mint erkölcsi betudás alá esik”. Az eposzi hős azért bátrabb a drámainál, mert nincs 
egyedül: küldetését az égiek transzcendens és a néptömegek világi hatalmától kapta. 
Roppant tettei nem „az anyagi erőt dicsőíteni” hivatottak, hanem „a földiek sorsát intéző 
hatalom” szándékának végrehajtásaként nyerik el értelmüket; s nem a közösség elle
nében, hanem éppen annak képviseletében. „Az eposz tehát mindig a közös érdek kifejezője; 
hősei úgy tűnnek föl, mint ez érdek előharcosai, mint koruk választott emberi; megannyi Mózesek 
és Józsuek, hivatva népöket az ígéret földére vezetni, de magok is egy emberfölötti hatalom felhő- 
és tűzoszlopait követvén. Míg a dráma [...] hőse feltámad a »sokak« ellen, a folyam ellen úsz 
mintegy: az eposzi hős maga a folyam, mely a kisebb ereket, folyókat medrében egyesítve, a gond
viselés kimutatta lejtőn halad. ”
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Mindezt Arany nemcsak az eposzok esetleges jellemvonásaként, hanem lényegadó - 
ismérvükként tartja számon, s ha egy műben nem leli a műfaj e mellőzhetetlen krité
riumát, nem is fogadja el eposznak. A Nádasdy-jutalomra beérkezett egyik pályamű
ben (A h u n n o k  h a r c a i) hiába „a nem egyszer jól sikerült eposzi hang”, egészében még
sem „epopoeia”, ugyanis éppen ez a kettős felhatalmazás hiányzik belőle. „Hiányzik az 
emberek sorsát intéző fensőbb hatalom akaratjának látható kifejezése, -  érezhető, szemlélhető je
lensége ama fensőbb világrendnek, melyet, a tömegektől gyámolítva, betölt az eposzi -  s mely 
ellen, a tömeggel szemközt, feltámad és bukik a tragikai hős. ” Az utóbbi különbség rendkívül 
fontos lehetett Arany számára: többször kifejti, hogy a drámai hős fellázad egy (itt „fen
sőbb”, máskor csupán „létező” vagy „fennálló”) világrend ellen, s meg akarja akasztani 
kerekét, ezzel szemben az eposzi hős beteljesíti a (mindig hangsúlyozottan „fensőbb” 
eredetű) világrendet, mondhatnánk a világ elrendelt irányába törekszik. Ezzel az el
kötelezettségével s a cselekmény előre várható kibontakozásával összhangban áll, hogy 
az eposzban „az események uralkodnak a személyek felett” (a drámában ez fordítva van), s 
hogy az eposzi hős nemcsak állhatatos, hanem lelkileg állandó is, azaz jelleme nem 
változik, míg a drámai hősé előttünk fejlődik ki. Mindezek mellett Arany megköveteli, 
hogy az eposz hőse ne legyen a steril erényesség két lábon járó szobra, s inkább Ho
mérosz lobbanékony, mintsem Vergilius ridegen kegyes hősére emlékeztessen, hogy 
ne csak tisztelni, de szeretni is tudjuk.

Lenyűgöző jellemzés, valóságos himnusz az eposzi hőshöz, de ha jobban megfigyel
jük, önarckép és vágyálom egyszerre. Poétikai elméletekből és saját irodalom
történészi megfigyeléseiből Arany csupa olyan vonást rajzol ide, amelyet vagy ő is ma
gáénak érzett, vagy magáénak szeretett volna. Az eposzi hősnek nemcsak erőforrása 
kettős (egyrészt „ magánál nagyobb, emberi erőt felülmúló tetteket istenihatalommal, segítséggel 
hajt végre”, azaz nem pusztán önerejére támaszkodva, másrészt „a tömegektől gyámolítva ” 
cselekedhet), hanem átvittebb értelemben vett felhatalmazása is: vitathatatlan autori
tását e kétféle képviselet együtt szavatolja. Arany szemében az eposzi hősök isteni aka
rat és emberi szükséglet kiszolgálói egyszerre, „megannyi Mózesek és Józsuek, hivatva né
püket az ígéret földére vezetni, de magok is egy emberfölötti hatalom felhő- és túzoszlopait követ
vén”. Bár e hasonlatban az eposz hőseiről, nem pedig költőiről van szó, talán nem 
véletlenül ismerhetjük föl benne Petőfi költőeszményét A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI má
sodik versszakából, mely nyilván erősítette Arany nosztalgiáját a szerepben rejlő kettős 
szolgálat és kétszeres felhatalmazottság iránt: „Pusztában bujdosunk, mint hajdan/Népé
vel Mózes bujdosott, /  S követte, melyet isten külde /  Vezérül, a lángoszlopot. /  Újabb időkben 
isten ilyen /  Lángoszlopoknak rendelő/A költőket, hogy ők vezessék /A  népet Kánaán felé. ” Ami 
ugyanis a közösségtől kapható földi megbízatást illeti, Arany mindvégig vágyott rá, 
de csak bizakodóbb ifjúkori pillanataiban érezte magától értetődőnek, hogy költőként 
népét szólaltatja meg. Petőfinek küldött első leveléből gyakran idézik szép önmegha
tározását („S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék /  Ki törzsömnek élek, érette, általa; /  
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, /  otthonn leli magát ajakimon dala”), de ez a felhőtlen 
azonosságtudat, az első TOLDI fogantató lélektani helyzete, később mind visszahoz- 
hatatlanabb ősállapotként kerül tőle egyre távolabb. Ezzel párhuzamosan válik sóvár
gása tárgyává a hajdani epikusok viszonya a szájhagyományt alakító elődeikhez. Mint 
az eposzi hőst, a régi eposz szerzőjét is közös akarat megszemélyesítőjének, számtalan 
patak egyesítő folyamának látta, s mivel ő maga kívülről kapható önigazolásra szom- 
júhozott, számára ez a vágykép létfontosságú lehetett: a személyes bizonytalanság ér
zetének feloldását ígérhette. Aki önnön költői szerepének legitimációját illetően gya
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korta hiányzérzettel küszködött, aki lírikusként magára utáltán nem mindig tudott 
szilárdan hinni költői megszólalása hitelében, s aki elbeszélőként a ráhagyományozott 
mondái anyagtól várta az „epikai hitelt”, az nyilván irigykedve tekintett az eposzi hős 
széles tömegbázisára.

Ami az eposzi hős másik, transzcendens hatalomtól kapott autorizációját illeti, 
Arany személyes érintettsége legalább ennyire nyilvánvaló. Önvallomásaiban nem
egyszer azokat a fordulatokat használja, valószínűleg öntudatlanul, amelyekkel az 
eposzi hős égi meghatározottságáról értekezett, sőt megesik, hogy nagyon is tudatá
ban van a kínálkozó párhuzamnak. Éppen a számára talán legfontosabb vonatkozás
ban, szabad akarat és eleve elrendelés viszonyát illetően bukkanhatunk döntő szöveg
érintkezésekre. S hogy ezt a problémát mennyire a saját bőrén szenvedte meg, annak 
nyomai jól kivehetők: idevágó gondolatmeneteiben annyira beleéli magát az eposzi 
hős helyzetébe, hogy már csak sorsuk kötöttségének rokon élménye foglalkoztatja, s 
ennek leírásához olyan általánosító vagy kevert szókincset használ, mely láthatólag a 
közös nevezőt keresi, nem téve különbséget az antik görög és római epika végzetesz
méje, a kereszténység gondviseléshite és az isteni eleve elrendelés református meg
győződése között. Az eposz főhőséről a SzÉPTANI ELŐISMERETEK-ben azt írja, hogy 
„egy fensőbb, túlvilági hatalom befolyása alatt áll; tehát nem önállólag cselekszik”, a SzÉP
TANI JEGYZETEK-ben azt, hogy „nem működik teljesen szabad akarat szerint, hanemvalamely 
fensőbb, isteni akaratnak a végrehajtója”, s ahogy például Aeneas „isteni végzésből (fata) 
indul hazát keresni”, az eposzok főszereplői „többnyire végzetszerűek (fatális), kiknek sorsa 
Isten által már eleve el van határozva”-, a regény is főként abban különbözik az eposztól, 
hogy „hősei nem végzetszerűek, nem működnek isteni rendelésből, hanem önállóan, mint a 
drámában”. Ilyenkor Arany poétikai gondolkodásmódja olyan közeljár a református 
teológia alaptételéhez, hogy az már-már tudatos átvételt sejtet. Hasonlítsuk össze az 
eposzi hős iménti jellemzéseivel Kálvin saját szavait, mondhatni definícióját az eleve 
elrendelésről: „Eleve elrendelésnek hívjuk Istennek azt az örök elhatározását, mellyel önma
gában elhatározta, hogy mi legyen minden egyes ember sorsa. ”

Tudatos átvételről azonban már csak azért sem lehet szó, mert a szöveghasonlóság
ban van valami esetleges: legföljebb betű szerint, nem pedig jelentéseikben egyeznek 
meg, hiszen az eleve elrendelés teológiai fogalma elsősorban a halál utáni állapotra, 
az üdvözülés vagy kárhozat kiválasztottságára utal, Arany viszont tágabb és laicizáltabb 
értelemben gondolkozik az elrendelésről, mely az egész földi életutat magába foglalja, 
sőt elsősorban arra vonatkozik. Levelezésükből kiderül, hogy Arany és Tompa (aki 
pedig papi hivatásánál fogva nyilván pontosan tisztában volt felekezete egyik teológiai 
alapfogalmával) a mindennapi eseményekre átértelmezve használták a predestináció 
gondolatát. Amikor 1860 elején Tompa megtudja, hogy Arany fontolgatja a Pestre 
költözést, valósággal könyörögve kéri, hogy ne menjen e neki nem való helyre, ahol 
testi-lelki és hitbeli betegség várhat rá; igaz ugyan, fűzi hozzá, hogy „a boldogtalanság 
rád nézve -  s tán mindenkire nézve -  nem a helyben van ugyan: de sorsodban, tenmagadban: 
apraedestinatioban; és mégis ne menj Pestre”. Vagyis e tanácsban a predestináció világosan 
a mindennapi földi boldogságot vagy boldogtalanságot eldöntő isteni rendelést jelen
ti, egyelőre tekintet nélkül a halál utáni nagy kérdésre. Arany, mint tudjuk, nem fo
gadta meg a tanácsot, családostul felköltözött, s ki tudja, elhatározásához talán e levél 
transzcendens bölcselkedéséből is meríthette az erőt, Tompa lebeszélő szándéka 
ellenére.

Teológiai szakértelmet igényelne, s ezért illetékesebb szerzőre vár annak majdani
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elemzése, hogy a görög és római eposzok végzetfogalma, illetve a kálvini eleve elren
delés tétele között Arany eposzelméleti terminológiájának mekkora szakadékot kellett 
áthidalnia. A vallásszociológia mindenesetre arra figyelmeztet, hogy a görög végzet
fogalom (moira) csak távoli rokonságban áll a predestináció gondolatával, ugyanis az 
ember sorsának irracionális, személytelen és etikailag semleges elrendeltségét tételezi 
fel egy istenek fölötti hatalom által, s így szolgál a rendíthetetlen harci bátorság eszmei 
forrásaként, azaz mint elképzelés egy hadviselő kaszt lelki beállítódására vall, amely 
érzékeden azzal a racionalistább hittel szemben, miszerint egy etikai igényű, mégis 
pártatlan, bölcs és jóságos gondviseléshez folyamodhatunk. (Arany maga is sokat meg- 
érzett végzethit és halálmegvetés ilyen összefüggéséből, s mint láttuk, nem győzte bá
mulni az utolsó leheletéig küzdő eposzi hős elszántságát.) E kétféle világnézet áthida
lása egyébként nem kivételes Arany életművében, sőt talán sajátos ismertetőjegyeként 
tarthatjuk számon. HONNAN ÉS HOVÁ című versének gondolatvilágáról kimutatták, 
hogy helyenként érintkezik Kölcsey TÖREDÉKEK A VALLÁSRÓL című fejtegetésével, 
„mégis, döntő módon különbözik tőle a kereszténység és a görögség egybemosása, Krisztus vált- 
ságánák, a megváltásnak kiiktatása miatt", s a HARMINC Év múlva egyik versszakában is 
ilyesféle„ egybemosó célzatot” láthatunk érvényesülni. Noha minden ilyen esetben Arany 
személyes problémája vezet a különféle eredetű gondolatok egybefoglalásához, eposz
elméletében e művelet a műfaj korszerűsítését is szolgálja: az ókori eposz elavult hit
világát szerinte immár az új közönség keresztény vallási képzeteivel kell helyettesíteni. 
Itt tehát nem világnézeü tévelygésről, hanem poétikai programról van szó. Ha így 
tekintjük, akkor inkább azon csodálkozhatunk, az eposz megújításához milyen finom 
érzékkel választotta ki, hogy mit mire tanácsos változtatni: bármilyen távol essék 
ugyanis (vallástörténeti vagy szorosabban teológiai szempontból) a kálvini predesti
náció a görög végzetfogalomtól, a keresztény gondolatvilágból még mindig ez áll hoz
zá a lehető legközelebb.

A költő-kritikust a műfaj korszerűsítésének problémája sem elvont gondolati kísér
letként vagy személytelen elméletalkotás kedvéért foglalkoztatta, de az eposzi hős sor
sának végzetszerűsége, illetve elrendelése ennél is személyesebben érintette: a maga 
életének meghatározottságát vélte viszontlátni. Illesszük az eposzi hősről adott jellem
zései mellé egy levélbeli mentegetőzését, melyet Tompának küldött 1854-ben, miután 
tervezett látogatása elmaradt, s így Szemere Miklósnak is csalódást kellett okoznia. 
„Kérjed nevemben, bocsásson meg: én igazi eposzi hős lettem, ki szabad akaratból nem működik, 
s csak addig mehet, meddig egy fensőbb hatalom bocsátja. E fensőbb hatalom az én örök tépelő- 
désem, határozatlanságom stb., szóval betegségem.” Távolmaradását ugyanazzal az idegi 
eredetű, de végzetszerűnek érzett betegséggel magyarázza, amellyel erélye (máskor 
is fájlalt) elvesztését, önbizalma megrendülését, szellemi munkára képtelenné válását, 
s melynek tudatos, mégis tehetetlen átélésére van kárhoztatva: „a kárhozónak épen az 
a szerencsétlensége, hogy látja süllyedését, de nem bír erélylyel, magát az átok karjaiból kiküzdeni”. 
Az analógia lehetséges fény- és árnyoldalai közül tehát az utóbbiak kerülnek előtérbe; 
miközben Arany itt az epikus hősökéhez hasonlítja saját sorsának fensőbb megkötött
ségét, nem azt érzi magáénak, amit legjobban bámul bennük: enerválódásának tudata 
fájdalmas ellentétet sugall az eposzi hősök irigylésre méltó erélyével. Mintha az elren
delésnek inkább visszatartó, mintsem támogató hatalma tartaná fogva, később (1859) 
Szilágyi Istvánnak számol be a kiszolgáltatottság hasonló élményéről. „írtam én neked 
régebben a fatális szenvedő állapotról, mely engem minden tartósabb és behatóbb szellemi műkö
désben gátol. Ez még most sem múlt el, s el fog-e valahai isten tudja. ”
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Egy másik, talán öntudatlan szövegegyezésből még kínzóbb gyengeségérzetre kö
vetkeztethetünk: elszántságát és küzdőképességét a drámai hőséhez képest is kevesli. 
Hiszen szerinte a drámai hősnek van bátorsága kihívni a sorsot maga ellen, roppant 
erővel dacol is vele, s amikor felismeri, hogy nincs esélye fátumával szemben, lankadva 
is ellenkezni próbál, noha már „csak magát hálózza be vergődése által”, míg végül kileheli 
lelkét. Az eposzi hős fenséges végső küzdelméhez képest e vonaglás lehet szánalmas 
Arany szemében, ám a sors hálójában vergődő hősnek azért még mindig elég méltó
sága marad; ahogy kritikusunk más összefüggésben megjegyzi, az árral szembeúszó 
„tragikai egyéné” olyan szerep, mely csak akkor válhat komikussá, „ha a bukást nem nagy
szerű küzdelem előzte meg”, egyébként soha. De mit gondolhatott vajon arról, aki azért 
nem mer moccanni sem, nehogy még szorosabb gúzsba bonyolítsa magát? Pedig az 
önéletrajzi ihletésű ViSSZATEKINTÉS-ben (1852) éppen ezt érzi élete egyik alapszim
bólumának: „ Vágytam a függetlenségre, /Mégis hordám láncomat, /Nehogy a küzdés elvégre 
/  Súlyosbítsa sorsomat: /  Mint a vadnak, mely hálóit /  El ugyan nem tépheti, /  De magát, míg 
hánykolódik,/ Jobban behömpölygeti. ” Az óvatos életben maradás itt kétes értékűvé válik, 
sőt az önvallomást tevő számára alighanem a méltatlan gyöngeség szégyenbélyege: 
„Nem valék erős meghalni, /  Mikor halnom lehetett: /  Nem vagyok erős hurcolni /  E rámszakadt 
életet. ” Ez a vers hangulati mélypontja, s az irodalomtörténészek sokat vitatkoztak ar
ról, hogy utána a feloldó befejezés esztétikailag lehet-e hiteles; számunkra ezúttal in
kább az a kérdés, hogy megnyugtathatta-e az önvádtól gyötört költőt, aki (ismétlődő 
metaforaválasztásából sejthetően) e magatartást a drámai, sőt az eposzi hős mindenre 
elszánt sorsvállalásához mérte?

Szinte bizonyos, hogy nem, ami azért is mardoshatta Arany érzékeny lelkiismeretét, 
mert az eposzi hős helytállása kísérteties hasonlósággal emlékeztethette a szabad
ságharc leverése utáni magyar szellemi élet legféltettebb magatartáseszményére, me
lyet (korabeli önmeghatározás híján) az utóvédharc ethoszának nevezhetnénk. Az 
eposzi hős, mint Arany klasszikus megfogalmazásában idéztük, küzd sorsával, noha 
nem hiszi azt legyőzhetőnek; a kortársak által Deák Ferenctől eredeztetett erkölcsi 
parancs szerint a jó  ügyért vívott harcot akkor is folytatni kell, amikor a remény már 
szertefoszlott. Életre szóló lecke volt ez; aki fogékony volt rá, többé nem szabadulhatott 
tőle: meggyőződésként vérré vált. Abban a nagy ívű emlékbeszédben, melyet Csen- 
gery Antal mondott el mestere halálának első évfordulóján, 1877-ben, az Akadémia 
ünnepélyén, a szürke eminenciás egyetértőleg idézi föl mestere tanítását, miszerint 
„igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény”-, az agg Gyu
lai majd Deák születésének centenáriumán, 1904-ben, ugyanitt arra emlékezik, hogy 
a politikus már az 1830-as években „nem volt ment némi pesszimizmustól, de erősen meg 
volt győződve, hogy minden körülmények közi kötelességet kell teljesíteni, a hazafi kötelességét, a 
siker reménye nélkül is”. Az utóvédharc ethosza egyesíti a korszak több mentalitástörté
neti jellegzetességét: a passzív rezisztencia erkölcsiségét, a sztoikus érzület feltámadá
sát, a puszta siker értékmérővé tételének megtagadását és (ahogy akkoriban hívták:) 
a „bevégzett tények” bálványozásának megvetését, az anakronisztikussá váló kulturális 
formák értékeinek hűséges felmutatását, egyáltalán a vesztett vagy vesztésre álló (jobb 
sorsra érdemes) ügyek önzetlen felkarolását.

Kora legjobbjaival együtt Arany mindent megtett, hogy megfeleljen az utóvédharc 
ethoszának; olyan baráti közösségbe tartozott, melynek tagjai bátorító leveleikkel egy
másban tartották a lelket. Magatartáseszményük kis és nagy dolgokban egyaránt át
hatotta életüket: ez tette lehetővé mindennapi helytállásaikat, és ez határozta meg iro
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dalmi tárgyválasztásaikat és egész feladatvállalásukat. „Igyekezzél, nyugalomra. ” így buz
dítja Gyulait 1855 végén Csengery Antal, aki családi sorscsapásoktól sújtva maga is 
„dúlt kedéllyel”, de töreden lélekkel, fogát összeszorítva dolgozik. „Stoicizmusra van szük
ség e korban; sokat kell elviselni tudnunk.” Gyulai nem kevesebb eltökéltséggel tesz hitet 
Aranynak: „kétségbe kellene esnem, hanem nem teszem, azért sem teszem. Igaz hogy [...] a leg- 
nyomorúbb körülmények közt tengek, s még az a hév, az a lelkesülés is, mit egyetlen s örök kin
csemnek hittem, kezd elhagyogatni, azonban küzdők a míg lehet, s mikor már nem lehet, azért 
lesz lehetlen, mert nem fogok élni”. Maga Arany minden viszontagságai közepette iparko
dik „feltartani” fejét, s leveleiben alkalmanként Tompát istápolja a bajok ellenszeréül 
kikísérletezett testi-lelki receptjeivel. Esélytől független elkötelezettség és kitartás: 
Arany egy nemzedék közös alapértéke jegyében ösztökéli társait cselekvésre. Amikor 
saját borúlátásával küszködik, 1852 őszén, s a magyar költészet felvirágzását éppen 
reménytelennek ítéli, akkor is azzal szakítja félbe borongó jövendölését, hogy érdemes 
mindent megpróbálni. „No de bízzuk ezt a sors-intéző hatalmakra: mi tegyünk a mit tehetünk, 
s ha semmit sem tehetünk, akkor ne tegyünk semmit. Mégha az irodalom haldoklik is: mi vagyunk 
a vonagló tagok, mellyek mozgásuk által némi életre mutatnak: tehát csak mozogjunk! A nagy
hangú önjelölt költőzsenik fennhéjázásaira és az őt ért méltadanságokra is csak első 
reagálásként sugall téden beletörődést („én nem teszek ellene óvást [...] Az idő malma min
dent megőröl: őket is, minket is”), nyomban utána harcba szóhtja sorstársait: „Mindazáltal 
rosszúl teszszük mi, hogy míg azok ott mindent elkövetnek a közönség félrevezetésére, mi semmit 
sem cselekszünk. Dorong nekik és polémia!” Beidegződésük az utóvédé: küzdjünk, amíg 
lehet, a végkifejlettől függedenül.

Ugyanez nagyban: egyes műveik tematikáján és egész életfeladatuk kiválasztásán 
érződik az utóvédharc mindvégig vállalt ethosza, amelynek veszélyeivel maguk is tisz
tában voltak. Milyen rokonszenwel tűnődnek egy-egy művükben az elavulásra ítélt 
réginek veszendő értékein, s mégis milyen józan távolságtartással mutatják be az idő 
megállítására tett kísérleteket; mennyire rá tudnak hangolódni az elmúlás melankó
liájára, s mégis mennyire pontosan érzik a határt, ahol az ellene szegülés hősiesből 
groteszkbe fordul! A múlt értékeihez való ragaszkodás és a jelen idejű tenni akarás 
belső párbeszéde válik hallhatóvá Toldi és Lajos király vitájában a TOLDI ESTÉJE 
(1854) végén, s ez folytatódik ősi magyar erények és egyetemes korszerűsödés mélyen 
átélt és (már akkor is) megszenvedett dilemmájában, mely jellegzetes motívuma lesz 
több olyan regénynek, az EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁJÁ-tól (1857) az Új FÖL- 
DESÚR-ig (1862), amelyek a passzív rezisztencia élményvilágában fogantak. Gyulai re
gényének némiképp Don Quijote-i harcot vívó főhősét együttérzőn, tragikumától 
megrendültén, de iróniával is kezeli a narrátor, mert bár inkább az ő értékrendjével 
azonosul, mintsem a vele szemben álló idegen hatalom bürokratikus gépezetével, 
mégis helyteleníti, hogy az öreg nemes immár képtelen tudomásul venni a megvál
tozott világ új harcmodorát, elveszti a kapcsolatot saját korával, s még életében anak
ronizmussá válik. De vajon kritikusként nem e regény főhősére kezd majd hasonlítani 
maga Gyulai is, aki a kiegyezés után egyre merevebben kéri számon a századközépi 
normakészlet betű szerinti jelentését, nem tudván alkalmazkodni a megváltozott kö
rülményekhez? Mi több, van igazság abban a régi véleményben, miszerint Gyulai, 
akárcsak Kemény Zsigmond, erkölcsi kötelességtudata parancsára kevésbé hálás fel
adatot vállalt, mint amelyre tehetsége predesztinálta: Gyulai a magyar költészet érde
kében vált kritikussá, feláldozván ígéretesen induló regényírói pályafutását; Kemény 
regényírásnak szentelhető ideje jelentős részét politikára és publicisztikára fordította,
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ahogy regényei is a menthetetlen körülmények ellenében buzdítanak kitartásra, nem 
kínálván sem vigaszt, sem elégtételt. Ugyancsak kevésbé nehéz és népszerűtlen sze
repet választott magának Erdélyi János, aki a hazai közvélemény ellenállásával szem
ben kísérelte meg Hegel gondolatrendszerének megkésett átültetését és önálló iroda
lomkritikai alkalmazását, s akkor szállt síkra az eszmekifejező művészet (kissé már ar
chaikus) eszménye érdekében, amikor a magyar költészet átlagtermékeire szerinte a 
„kelmeiség”, tehát az öncélúan túltengő anyagiság nyomta rá bélyegét. S talán mind, 
annyiuknál hősiesebben vállalta az anakronizmus veszélyét Arany, aki az 1849 utáni 
hazai korízlés uralkodó líraiságával szemben és saját kételyei ellenére egyaránt kiállt 
az epikáért. Tudta, egy levelében (1866) meg is fogalmazta, milyen könnyen rámond
hatják életművére, „hogy az egész limlom kiment már a divatból -  túlszárnyalta az idő”. Mint 
a többiek, ő is eposzi hősként küzdött sorsával, noha nem hitte legyőzhetőnek azt; 
ahogy az utóvéd is legföljebb abban bízik, hogy ideig-óráig feltarthatja az előnyomu
lást, de annak visszaszorítását már nem reméli.

Az utóvédharc metaforája azonban egy bizonyos ponton túl érvényét veszti, mert 
Arany életműve, ahogy a többieké is, maradandó értékké vált, nem lépett át rajta az 
idő, sőt a régit átmentő igyekezet eredménye mára, paradox módon, nagyon is mo
dern jelleget öltött. Ha ebből most kritikusi munkásságára s azon belül az eposzi hős 
remény nélkül is bátor sorsküzdelmének magasztaló jellemzéseire szorítkozunk, ezek 
eszmeisége kétarcúan tekint múltba és jövőbe. A régiségből az ókori görög végzethiten 
kívül, melyre Arany utalni szokott, némiképp még a sztoicizmus egyik alaptételére 
emlékeztet, amely a szabadságharc leverése után a lelkierő eszmei forrásául szolgált. 
Ahogy Arany szerint az eposzi hős előbb lélekben elfogadja sorsát, s a végkifejlet te
kintetében mintegy megadja magát neki, hogy azután annál nyugodtabban küzdhes- 
sen, részben úgy tanít a Seneca által Kleanthésznek tulajdonított versezet, még legta
lányosabb sorával is („Ducunt volentemfata, nolentem trahunt”) arra, hogy a fátumot vé
gül is el kell fogadnunk, mert az egyetemes renddel úgyis hiába próbálnánk szembe
szegülni -  amiből a sztoikus filozófusok szerint sem a megfutamodó enervált gyámol
talansága következik, hanem a küzdő rendíthetetlen egykedvűsége. A reménytelen
ségben küzdő eposzi hős egyúttal kultúránk modern szimbólumai felé is mutat: elő
revetíti Camus majdani egzisztencializmusának magatartásbeli példaképét, a görög 
mitológiából átértelmezett Sziszüphoszt, aki abszurd elégtétellel, felsőbbrendűen hű
séges sorsvállalással, nyugodtan, sőt boldogan küzd újra meg újra a szikla felgörgeté- 
séért, holott ő is tudja: nincs esélye arra, hogy a hegyre fölérvén az ismét le ne zuhan
jon. Mint Arany szerint az eposzi hős, Camus Sziszüphosza is küzd a sorsával, noha 
nem hiszi legyőzhetőnek. (Másfelől talán ez sem a nyelvben készen álló szólásmondás 
véletlene, hogy egyik levelében Arany a szabadságharc „sziszifuszi” küzdelmeit emle
geti.) S az Arany értelmezte hősethosz újabb szellemi rokona az a magatartáseszmény 
is, amelyet Pilinszky János, éppen Camus SziSZÜPHOSZ MÍTOSZA című könyvével vi
tatkozván, az „engagement immobilé” fogalmába sűrített. Ez a „mozdulatlan elkötelezettség" 
a világ képtelenségét felismerő, de meg nem hátráló ember végsőkig elszánt teher
vállalása, ahogyan a mindenkori szegények „valósággal a vérükben és a húsukban, köz
vetlenül a tagjaikban hordozzák időtlen idők óta a világ rájuk eső, lényege szerint elviselhetetlen, 
fokról fokra megsemmisítő nehezét”. Pilinszky hangsúlyozottan evangéliumi világképe 
persze eltér Camus-étól, akinek Sziszüphosza az istenek elleni lázadás jelképe is, s 
mindkettejüké különbözik Aranyétól, a szóban forgó motívum rokonsága mégsem 
lényegtelen. Távolabbi hasonlóságot keresve akár Heidegger nevével is folytathat
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nánk a sort, a Sein zum Tode jegyében, de akkor az egyetlen érintkezési pont a mögötte 
rejlő gondolati különbségek már végeérhetetlen sorát fedné el előlünk. Mindenesetre 
annyi valószínű, hogy a biztos halál tudatával élő, sorsküzdelmét mégis vállaló, sőt azt 
mintegy újraválasztó ember lelki nagyságában valami hasonló nyűgözte le Arany Já
nost, mint ami az utána következő század egyik legfontosabb bölcseleti irányzatát.

„Az események egymásból folyó láncolata”: végzetszerűség az eposzi cselekményben 
Eposznál e szükségszerű kompozíciót a kritikus Arany olyan műfajpoétikai normákkal 
ellenőrzi (egymásból folyó események, hézagtalan okozatiság és lélektani indoklás, 
minden véletlen mozzanat kiszűrése, a felkeltett várakozás beteljesítése), amelyek 
együttesét a megkötöttség öntudatlan igényének áttételes kifejeződéseként értelmez
hetjük. Arany látszólag ártadan dolgot művel, hiszen közvetlenül csak egy műfaj ha
gyományos poétikai konvencióiról beszél, ám olyan makacs következetességgel válo
gatja ki ezekből a szükségszerűséget hangsúlyozó elemeket, hogy fejtegetéseiből egy 
minden ízében determinált világ látomása rajzolódik ki előttünk, kozmikus oksági 
lánc gúzsába kötve, melynek fokról fokra kibomló végzetszerűsége mintha egy ősha
talomra mutatna vissza, mely az egészet elrendelte. Már az eposzi cselekményszövés 
e félt vagy sóvárgott egyetemes kényszerpályának művészi leképezése. „így az ILIÁSZ 
meséje az események egymásból folyó láncolata. [...] Mindenik esemény a másiknak oka vagy 
következménye.”Álmok, jóslatok és más előrejelzések révén várjuk, ami be fog követ
kezni, s nem is csalatkozhatunk, hiszen bármiféle meglepetés méltaüan volna e műfaj 
fenségéhez. „Az eposz nem regény. Hiú várakozást, vagy ál félelmet gerjesztő eszközök nem 
illenek komoly méltóságához. Sokkal mélyebb, emberien meghatóbb a részvét, mely bennünk támad 
hősei iránt, ha ezek sorsát előre tudjuk, vagy sejtjük legalább.” Mint minden nagy epikus, 
Zrínyi is jól tette, hogy előre jelezte a tragikus végkifejletet, s nem hagyta, hogy olva
sója dőre reményekbe ringassa magát. Az elbeszélő nemhez tartozó kisebb költemé
nyek (románc, ballada) esetében Arany még elnézi a szerzőnek, hogy remény és bal
sejtelem közt hányja-vesse az olvasót, de a váratlan fordulat általi zavarkeltést itt sem 
helyesli, s végképp elítéli a vészharang kongatását, ha utóbb vaklármának bizonyul.

Nincs kibúvó: az és csakis az következhet be, amit előre vártunk. Eposzban a meg
lepetés még csodaszerű isteni beavatkozás formájában sem kívánatos. „Ha valaki el
lenvetné”, érvel Arany Dózsa Dániel hőskölteményének védelmében, „hogy a magyarok 
megjelenése oly kívülről jövő esemény, mely deus ex machina gyanánt vág a cselekvény folya
mába, azt ez épen most mondottak meggyőzhetik, hogy szükségkép így kelle az eposznak befejez
tetni. E befejezés [...] az olvasóra nem is váratlan: már az újonválasztott rabonbánnak meg van 
jósolva, s azután a Bamavitéz által mindig éber figyelmünkben tartatik”. (A kritikus egyéb
ként annyira vonzódik az eleve meghatározottság folyamatos oksági láncolatához, 
hogy a csodástól is idegenkedik, ha az élesen kiválik belőle; alighanem ezért is, nem 
csupán elavulása miatt helyettesítené a deus ex machinát modernebb költői eszközök
kel.) Az egyszer már felkeltett várakozást pedig a legapróbb mozzanatokban is ki kell 
elégíteni. Ezért minősül hibának, hogy a TRENCSÉNI CsÁK-ban Szász Károly indoko- 
ladanul emeli ki Rajcsányit és címerét a többi szereplő sorából. „Értenők, ha például a 
többire is címeréről kellene ráismernünk, vagy e hős a többit meghaladná: de e kiemelés itten 
várakozást költ, s alább semmi különös Rajcsányiban.” E hiba ellenpárja az előkészítetlen 
vagy túl későn indokolt, s ezért ok nélkülinek tetsző fejlemény. Minden eseményre 
előzménye megvilágításával előre fel kell hívni a figyelmet, mert ha „egészen vak esetnek 
látszik, semmi mélyebb benyomást nem tesz a lélekre. Ignoti nulla cupido: nem gerjeszt várakozást,
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a mi él van takarva”. A HUNNOK HARCAI című eposz szerzője mindkét zsákutcába be
téved: „vagy előkészítés nélkül fontos dolgokkal lep meg, vagy, miután előkészített, semmi neve
zetes nem következik belőle V életlenszerű eseményekből nem fejlődhetik jó  cselekmény, 
magyarázta diákjának, aki elbeszélő költeményét csupa ilyenből tákolta össze.

Bármilyen műről volt szó, az események okának, a tettek lélektani indokának és 
minden fejlemény cselekménybeli funkciójának érzékeltetését Arany tanárként, kri
tikusként és folyóirat-szerkesztőként egyaránt megkövetelte. De az eposzban szerinte 
olyan oksági láncolatra van szükség, mely megszakítatlan, s minden láncszeme ösz- 
szeillő ok és okozat egyszerre. (A hézagot, vagy mint ő írta, „hézakot” vagy „hízakot” 
saját epikus műveiben is bosszankodva vette észre, s ha még lehetett, megpróbálta 
„kifoldani”; s önkéntelenül az ő törekvését igazolta vissza Kemény Zsigmond, amikor 
a TOLDI indoklását és meseszövését azzal dicsérte, hogy semmi sem fölösleges benne, 
„a legkisebb tény is kiszámított, összefüggő, hat a bonyolításra vagy kifejlesztésre”, ugyanis szór
ványos és idomtalan nyersanyagát Arany „ kerek egésszé tudta átvarázsolni, melynek minden 
tagja szükséges ok vagy okozatként jelen meg”, s művéből „a legcsekélyebbnek látszó történetet 
sem lehet kihagyni anélkül, hogy a mese fejlődésében hézag ne támadjon, és a motívumok szer
kezete szét ne bomoljék”.) Ami kiválik e láncolatból, azt öncélúnak, sőt céltalannak minő
sítette: nem szolgálja az eseménysort, hasznavehetetlen, ezért nincs létjogosultsága. A 
„nil molitur inepte” horatiusi eszményét a lírában is érvényesnek tartotta, leginkább 
mégis az elbeszélő nemhez tartozó műveken kérte számon. Előfordult, hogy csak gon
dolt rá, de nem idézte. A verses epika kisebb darabjaiban helytelenítette, ha egy ese
mény „mit sem lendít már a cselekvényen”; regében kifogásolta, ha egy történésnek in
doklása hiányzik vagy cselekménybeli funkciója aránytalanul kevés, Vas Gereben A 
PÖRÖS ATYAFIAK című regényét bírálva föltette a kérdést: „De van-e szükség, a cselekvény 
odábbvitele tekintetéből, a mérnök halálára ? Mi célt akar ezáltal elérni a szerzel” Verses nagy
epikát bírálva gyakran szó szerint is hivatkozott a híres szentenciára. Egy eposzi pá
lyamű szerkezetéről ju t eszébe, „mennyire bölcs magasztalás a horatiusi: nil molitur inepte”, 
ugyanis egyes jeleneteivel szerzője várakozást kelt, majd cserbenhagyja az olvasót. Esz
ménye az eposz nagymestereinek mindenre kiterjedő céltudatossága: „a derekabb 
eposzírók -például vehetjük a mi Zrínyinket is -  nem rajzolnak jellemet hiába, azaz oly oldalról, 
mi a cselekvénnyel kapcsolatban nincs, nem »moliuntur inepte«, s ha valamely nevet csupán egy
szer hoznak is fe l [.. .] ebben bizonyos költői célzatosságot lelünk”. Ehhez képest marad alul 
Szász Károly, aki TRENCSÉNI CsÁK-jában „a cselekvény indokait, vagy újabb mozzanatait 
is nem egyszer oly röviden, múlólag, elszigetelten veti oda, hogy semmi érdeket nem gerjeszt a 
további fejlődésre”, vagy számos magyar epikus költő, akiknek kusza szövevényű műve
ikben hemzseg „a sok »inepte molitur«, mely semmi méltó eredményre nem visz”. S ugyanettől 
marad el Emil von Wittgenstein herceg, akinek eposzában ok és okozat gyakran nem 
áll arányban egymással, mert egy-egy esemény „kis eredménynek nagyon előtérbe állított 
indokolását képezi, s utóbb az »inepte molitur«lehangoló érzelmével hat az olvasóra ”, sőt olykor 
maga Tasso is, akinek egy jelenete sokkal több szereplőt mozgat meg, mint az I liász 
megfelelő epizódja, ezek a harcosok azonban „váratlan visszatértökkel korántsem érnek el 
oly eredményt, mely e nagy zajjal készült episodot igazolná, és szerzőt az »inepte molitur« vádja 
alól fölmentené”.

Ami az eposzi„?nííű/^aí” mindebből kirajzolódó eszményében leginkább szemünkbe 
tűnik, a láncszerűen egymásból következő események minden esetlegességet kizáró 
meghatározottsága, az Arany stílusirányzati vonzódásának is megfelel, de legalább 
ennyire követi egyéni világnézetének és érzelemvilágának alapvonásait: a megkötött
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ség utáni (ambivalens) vágyát és a megkötöttség (vonakodó) elfogadását. Stílusirány- 
zati tekintetben valószínű, hogy a minden pontján szükségszerű cselekményt a 
klasszicizáló költő-kritikus szorgalmazza; Arany epikus gyakorlatára és elméletére 
egyaránt kiterjeszthető az eredetileg képzőművészeti megfigyelés, miszerint a kom
pozíció minden véletlent kiiktató szükségszerűsége klasszicista sajátosság. Hogy egy 
romantikus eposzfelfogás mennyire eltérne Aranyétól, mégpedig éppen ebben a te
kintetben, azt August Wilhelm Schlegel idevágó gondolatai jelzik legvilágosabban: 
szerinte az eposzban sem szigorú egység, sem kitüntetett kezdet és vég nincsen; cse
lekménye nem ismer fő fejlődésvonalat, cél elérésére nem törekszik, minden pillanat
ban magáért látszik lenni, mindenütt egyforma szívesen elidőzik; a szerkezet körvo
nala és belső rendje annyira meghatározatlan, hogy az egész szétzilálása nélkül lehet 
a részeket áthelyezni, belőlük elvenni vagy újabbakat hozzájuk toldani. Goethe ellen
vetését, miszerint az eposznak, ha szoros drámai egységgel nem is, valamilyen egy
séggel mégiscsak rendelkeznie kell, különben megszűnne költemény lenni, Arany is 
bizonyosan aláírta volna. Eposzeszményét egyaránt jellemezte a részek viszonylagos 
önállósága és az egészet szolgáló (funkcionális) alárendeltsége, valamely epizód kike- 
rekedése és betagozódása, azaz minden cselekménymozzanat, leírás, sőt jelző szerke
zeti helyénvalósága és előzményeiből következő szükségszerűsége. Kritikáiban az epo
szi cselekménytől elvárt hézagmentes oksági láncolat mindent átható követelmény
ként fogalmazódik meg, s hol a determináció (valamiféle) világnézetének, hol az isteni 
eleve elrendelés teológiájának, hol a végzetszerű meghatározottság életérzésének köz
vetett (műfajpoétikai) megnyilvánulásaként értelmezhető. Ez az eposzi cselekmény
szövésre, egyáltalán az eposzi műalkatra vonatkozó norma mintha poétikai alakvál
tozata lenne a sztoikus végzetfogalom definíciójának: „FATUM (heimarmené; fatum): a 
tőlünk függetlenül létező dolgok és események kozmikus oksági lánca, a kozmosz aktív princípi
umának, a logosznak egyik aspektusa.” Ilyen érintkezési pont azonban más (meghatáro
zottságot hirdető) gondolatrendszerekkel is akad; a kritikus Arany eposzi cselekmény
eszménye éppúgy a közös nevezőt keresi az egymástól egyébként távoli determinációs 
világmagyarázatok között, mint az eposzi hősről adott jellemzései. Eposzelméletének 
egésze új oldalról igazolhatja a költészetéről folytatott régi vita egyik álláspontját, mely 
szerint „tudata legmélyén Arany nagyon is igényli a végzetszerű tragikus megkötöttséget” (Sőtér 
István), csakhogy ebben az igényben lélektanilag ellentmondásos elemek küzdöttek 
egymással, s a végzetszerűség homályos létélménye sem egyértelműsödött minden 
mást kizáró filozófiává, melynek pontos világnézeti hovatartozását eldönthetnénk.

„M int pap a textust”: az „eposzi hitel”
Az eposzi hitel szükségességének tanát, miszerint az eposznak írott vagy íratlan mon
dái hagyományra kell támaszkodnia, Arany hosszú éveken át érlelte magában. Eleinte 
saját alkotói módszereként tartotta számon, majd irodalomtörténeti példáin gondol
kodva mindinkább általánosította, s végül egyetemes poétikai tételként hirdette, össz
hangban irodalomszemléletének és kultúrafelfogásának egészével. Alkotóként már 
akkor végigszenvedte e problémát, amikor a TOLDI és a TOLDI e st é je  után meg akar
ta írni a trilógia közepét, de nem talált hozzá elegendő mondái anyagot. Hiába vigasz
talja 1848-ban Petőfi azzal, hogy ennek inkább örülnie kellene („Hogy a história nem 
szolgál adatokkal, ez nem haj, sőt még jó, mert szabadabban költhetsz”), Arany kételkedik ben
ne, hogy ez sikerülhet. „Költsék, azt mondod. Majd meglátom. Meglátom, tudok-e repülni az 
Ilosvai Péter diák szárnyai nélkül.” Nemsokára látnia kell, hogy tud, mégsem szívesen



Dávidházi Péter: Az eleve elrendelés poéükája •  1381

bízza rá magát e tudására. 1850 tavaszán ideje javát a középső rész megírására fordítja, 
1851 januárjában munkájához a hű Szilágyi Istvántól válogatott kor- és helytörténeti 
műveket kap, amelyeknek nem sok hasznát veszi, s elhatározza, hogy amit nem me
ríthet történelmi forrásokból, azt hozzáteremti „fejből”. Am 1851. április elejére hiába 
ju t el (Ilosvai szárnyai nélkül) az ötödik énekig, ismeretlen mondái anyag felbukka
násának hírére kész volna sutba dobni, amit addig írt, pedig hossza már meghaladta 
a TOLDl-ét. Az Új Magyar Museumot olvasván ugyanis felfigyelt Toldy Ferenc A ma
gyar TÖRTÉNETI KÖLTÉSZET ZRÍNYI ELŐTT című értekezésére, mely szerint Ilosvai 
1746-i kiadásából tizenöt versszak hiányzik, s Ilosvai amúgy sem merítette ki a Toldi- 
mondát. Azonnal levélben fordul Toldyhoz. „Minthogy én a Toldi mondának azon részé
ből, mi Ilosvaiban meg nincs, igen keveset ismerek, kénytelen valék jobbadán a puszta képzeletből 
merítni, s ezt Lajos korabeli történeti háttérre fektetni. De hasonlíthatatlanul többet érne, ha ma
gából a mondakörből vehetném az anyagot” -  magyarázza Toldynak, s arra kéri, másoltassa 
le neki a hiányzó versszakokat, sőt „teljes kiterjedésében” az egész mondát, hogy eposzá
nak tervét lehetőleg hozzáigazíthassa. Az elkészült énekekből szívesen küldött volna 
mutatványt az Új Magyar Museumba, mentegetőzik, „de most, mielőtt az egész Toldimondát 
bírnám, nem tudom, mi fog az eddigi építményből megmaradhatni s nem lesz-e egészen új tervre 
szükségem”. Toldy saját kezűleg lemásolja és postafordultával elküldi a szóban forgó 
versszakokat, bár szerinte azokban nincs új Arany számára, s egyúttal felajánlja, hogy 
leíratja még Dugonics András feldolgozását, valamint a saját idevágó fejtegetéseit. A 
költő megkönnyebbüléssel nyugtázza a küldeményt. „Ha a Toldi-mondából kevés van, 
vagy semmi nincs is fe l azonfelül, mit már ismerek, az engem, mint írót, nem aggaszt: de rösteUem 
volna valami fönlevőt, s felhasználhatót fel nem dolgozni. Úgy vagyok én a régi mondákkal, 
mint a pap a jeligével, szeretek, a hol csak lehet, rájok támaszkodni, s több hitelt, nyomatékot 
vélek áltatok művemnek adhatni. ”

Itt már felbukkan a „hitel” növelése, a mondái anyag bedolgozásának céljaként; a 
szó előtt nemsokára megjelenik az „eposzi" jelző is, s a két alkotórészt Arany szakkife
jezés képzésének szándékával társítja egymáshoz. 1854 elején Gyulainak arról panasz
kodván, hogy a hiányzó mondavilágot nem lehet utólag mesterségesen létrehozni, 
lehetséges szaknyelvi újításként fontolgatja e jelzős szerkezetet. „Nem tudom, benn van-e 
az aesthetica szótárában e terminus: »eposzi hitel«, de én annyira érzem ennek hatalmát, hogy 
történeti, vagy mondái alap nélkül nem vagyok képes alakítani; talán nincs inventióm, phantá- 
siám: elég az hozzá, hogy nekem, ha építni akarok, tégla kell és mész.” A TOLDl-trilógia kö
zéprésze ezért vesztegel, fűzi hozzá, „Ilosvai magamra hagyott, s én egyik légvárat a másik 
fölé rakom, de egyikkel sem vagyok megelégedve, mert nem bigyeszthetek mottót a szakaszok fölibe, 
mint pap a textust, mintha mondanám: »higyetek, ne nekem, hanem az írásnak; mert meg van 
írva anno ezs ez, hogy »bika rugaszkodik etc.«”. Újra meg újra megpróbálja tető alá hozni 
e középső részt (Daliás idők címmel), de mindhiába, s 1855 nyarán a befejezetlenség 
okát még mindig ugyanabban keresi. Hogy milyen lényegesnek érzi e problémát, az 
abból is sejthető, hogy átgondoltan összeállított és megfogalmazott önéletrajzi levelé
ben foglalkozik vele. „Legfőbb akadály, mi e tekintetben rám súlyosul, az, hogy a Toldi monda 
a más két darabban már szinte ki van merítve -  én pedig az eposzt mondára, a nép tudalmában 
is élő mondára szeretem alapítni, a légből kapott eposzok iránt ellenszenvvel viseltetem, hiányoz
ván azokból az, amit én eposzi hitelnek nevezek. Lefogom-e küzdhetni ezt az akadályt, még 
nem tudom.”

Csak látszólag egyszerű kérdés, hogy pontosan mit és miért érzett akadálynak. Né
hány idevágó nyilatkozatából hajlamosak lehetnénk arra gondolni, hogy az eposzi hi
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telhez szükséges mondái alap hiányát azért fájlalta, mert aggódott az eposz történeti, 
azaz végül is tapasztalati igazságáért, mely nélkül az csak merő költésre, tehát kohol
mányra épülhetne. Az e l v e s z e t t  ALKOTMÁNY elbeszélőjének mímelt panaszkodásá
ban, miszerint a mécsvilágnál félig látott arcot nem írhatja le teljesen („Hisz nem azért 
vagyok én költő, hogy rendre hazudjam, /  Mit soha nem láttam, sőt még említni se hallék”), he
lyesen ismerték fel az eposzi hitel tanának humoros paradoxonba rejtett csíráját, de 
ebből korai volna a költői hazugsággal szembeni erkölcsi vagy akár esztétikai aggályra 
következtetni. Hiszen a VOJTINA A r s  POÉTIKÁJA minden műfajra érvényesként hir
dette a „Költő hazudj, de rajt ne fogjanak ” elvét, hozzátéve, hogy a „morál”, illetve a „társas 
illem” tiltásai ellenére „a költőnek [...] szükség fMenteni”, hiszen „Minden hazugság, földön 
ami szép”, sőt a valóság itt rémkép, mely csak átköltve, vagyis „hazudva isteni”, s ami 
igazság ehhez mégis kell, az semmiképp sem a krónikák „rész szerint igaz” adataiban 
keresendő. (Egy költeményben előforduló állításokat, még ha tankölteményben sze
repelnek is, általában veszélyes közvetlenül a költő meggyőződésével azonosítani, a 
V ojTlN A  tételei azonban annyira egybevágnak Arany prózában kifejtett esztétikai el
veivel, hogy bízvást a sajátjainak tekinthetjük őket.) Ugyanígy tévútra vinne a ZRÍNYI 
ÉS TASSO kidolgozatlan részeihez készített vázlatos terv megfelelő pontja („ Történeti és 
költött részletek. Az igazság költői hatása. Eposzi hitel”), mely a maga szűkszavúságában eset
leg úgy is értelmezhető, hogy Arany a történeti igazság költői hatásában látta az eposzi 
hitel biztosítékát, szemben a csupán képzelt eseményekkel. De másról van szó: szerinte 
az eposzi hitel nem azon áll vagy bukik, hogy a cselekmény eseményei csakugyan meg
történtek-e vagy sem.

Ezen a ponton, mely a történeti hűségről folytatott korabeli vitákban is kijelöli 
Arany helyét, nem vagyunk találgatásokra utalva. Mert miközben a költő iroda
lomtörténészként tűnődött az eposzi hitel megvalósításának ókori mintapéldáin, vagy 
kritikusként töprengett megkövetelésének jogosságán, sikerült mindinkább körülha
tárolnia a maga teremtette fogalom jelentését. Főként ismeretelméleti vonatkozásban 
tisztázta, hogy az eposzi hitel nem követel forráskritikával ellenőrizhető dokumentu
mokat, nem igényli az általuk bizonyítható történelmi igazságot, hanem megelégszik 
a köztudatban élő hagyományos múltfelfogással, függetlenül annak tudományos 
megítélésétől. A hitelesség olyan eszménye ez, amely eltér a tapasztalati igazolhatóság 
pozitivista normájától. Különbségük Aranynak nem minden megfogalmazásából raj
zolódik ki elég világosan; még a T o l d i  sz e r e l m e  előszavában is „a hagyomány vagy 
história részéről” vár támaszt, s „mondái vagy történeti alap”-tói várja az eposzi (itt: „epikai”) 
hitelt, s e vagylagosság inkább egyesíti, mint szétválasztja a fogalmakat. De már (való
színűleg) legelső könyvkritikájában, egy töredékben maradt s majd csak posztumusz 
megjelent eposzbírálatban, mely Dózsa Dániel ZANDIRHÁM című „székel hősköltemény”- 
érői (1858) szólt, tisztán meghúzza a határt kétféle hitelesség között. „ Van ugyanis tör
téneti hitel, mely a tények valóságán épül, ezzel szemben megkülönböztetem az eposzi hitelt, mely 
nem törődik azzal, megtörtént-e a dolog, de igen, hogy él-e az a nemzet a nép tudatában, emlékei- 
s hitében, s az utóbbiakhoz, mennyiben a költői cél engedi, makacsul tapad. ” E szerint tehát az 
eposz hitele nem a benne elbeszélt dolgok történelmi hitelességétől függ, hanem csupán 
lélektanihihetőségétől, amihez elég, hogy a múlt ábrázolásában megfeleljen a megcélzott 
olvasói közösség hiedelemvilágának.

Ezzel Arany epikai szempontból itt ugyanúgy mellékesnek ítéli a hitelesség poziti
vista eszményét, mint NAIV EPOSZUNK című tanulmányában, ahol mintha ezt a gon
dolatmenetét folytatná. A korai magyar krónikások forráskritikai józanságát, „mellyel
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a történetileg valót a mesétől, költeménytől igyekeznek elválasztani”, tudományos szempont
ból elégtelennek és hiábavalónak nevezi. Nem ért egyet azokkal a történetírókkal, akik 
büszkék krónikás elődeik kétkedő anyagválogatására, ugyanis nagyrészt emiatt ve
szett oda a magyar mondavilág, s a krónikák adatainak történeti hitelessége mégis 
kétséges maradt. „Ha krónikásaink, mint közösen véljük, nagy részben népi énekekből merí
tettek: mivel biztosabb az átvett, mint a kihagyott részek hitelessége? Azért, hogy valószínű, amit 
felhasználtak, következik-e, hogy való is egyszersmind?” Az ismeretelméleti fogékonyságra 
valló szónoki kérdést pár oldallal később egyértelműen meg is válaszolja: amikor 
Anonymus és Kézai Simon semmi olyat nem vettek át a szájhagyományból, amit írott 
emlékekben nem találtak, vagy ami tapasztalataiknak ellentmondani látszott, akkor a 
magyar nemzeti jellem dicséretesen józan ítélőképességéről tettek tanúságot, eljárá
suk azonban „nem azért örvendetes, mintha így már krónikásaink adatait habozás nélkül elfo
gadhatnák: mert feltéve, hogy a hagyományból is merítettek, csupán a valószínűtlent, de nem 
egyszersmind a valótlant is, állt módjukban eltávoztatni”. Sőt, az eposzi hitel tanának 
Aranyra oly jellemző (nyugodtan mondhatjuk:) agnosztikus ismeretelméleti előfelte
véseivel alighanem az is összefügg, hogy ő más (kultúrtörténeti) szempontból is fájlalja 
a túl korán eluralkodott rideg forráskritikai mentalitást: szerinte az említett mitológiai 
veszteségen kívül további nagy áldozatokkal kellett megfizetni kétes előnyeiért. Egy
részt „e józanság hátrányos vala népköltészetünk emlékeire, hátrányosabb talán, mint maga a 
keresztyén vallás terjesztése: mert ez csak hitregénknek üzent hadat; míg a korai kritika dere ha
gyományos költészetünk virágait fonnyasztá el, midőn a történetből száműzni akar vala minden 
regeszerűt”, másrészt az „értelemnek ez idő előtti felülkerekedése a képzelmen, okozta [...], hogy 
írott költészetünk mindjárt eleve különvált a népiestől, lenézte, megtagadta ezt, s míg ezáltal az 
utóbbinak lassú hervadását, majdnem végenyészetét idézte elő, önmagát is megfosztotta az egyedül 
biztos alaptól, melyen a nemzeti költészet csarnoka emelkedhetik”, ez az alap azóta is fájdal
masan hiányzik, és nem tudni, nélküle az utódok létrehozhatnak-e „valamijóravalót” 
az epikában.

Az utóbbi aggodalmat s az eposzi hitel igényét hajlamosak lehetnénk (tévesen) azzal 
magyarázni, hogy Arany költőként nem volt megáldva elég erős képzelettel, e fogya
tékossága miatt szorult rá a közösségi mondavilágra, s a saját tehetetlenségének érze
téből fakadó kishitűséggel kovácsolt egyéni (alkati) szükségből általános (műfajelmé
leti) erényt. Erre a tévútra csábít, hogy bizonytalanabb pillanataiban maga Arany is 
képzelőereje gyöngeségére gyanakodott. Ez azonban csakugyan nem volt több, mint 
gyanú, s inkább önbizalmának, mintsem képzeletének alkalmankénti megfogyatko
zásaira vall. Mint láttuk, Petőfi buzdító szavaira azt válaszolta (1848 tavaszán), hogy 
majd meglátja, tud-e repülni (szabadon költeni) Ilosvai szárnyai (hivatkozási alapul ve
hető szövegrészei) nélkül, s Gyulainak meg (1854 elején) azzal magyarázta a mondái 
alap nélkülözhetetlenségét saját epikusi alkotómunkájához, hogy talán invenciója, 
fantáziája hiányzik. A T o l d i  sz e r e l m e  elkészülte után (1879) azonban maga is úgy 
véli, elsősorban nem a képesség esetleges hiánya hátráltatta a trilógia középső részé
nek kitalálásában, hanem elvi megfontolásból vonakodott nekifogni. „Monda nélkül 
pedig -  vagyis legkisebb támasz nélkül a hagyomány vagy história részéről -  egész epikai költe
ményt csak mintegy az ú  jamból szopni, ha tudtam volna is -  nem akartam. ” Ha tudta volna is: 
vagyis szerinte lehet, s tán valószínűbb, hogy nem tudta volna, de az sem lehetetlen, 
hogy igen. Legalább egyszer tudomására jutott, hogy más is kételkedett az ő fantáziá
jában. A Koszorú 1865-ben közölte a fiatalon elhunyt Zilahy Károly tanulmányát, mely
nek egyik megállapítása szerint „a teremtőképzelet túlnyomólag tanulmánnyal van helyette
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sítve [...] Lessing vagy Arany János művei egy részében és Egressy játékában”: a felsorolásból 
a hagyaték gondozója tapintatosan kitörölte Arany nevét, aki azonban szerkesztőként 
maga állította vissza az eredeti változatot.

Mindazonáltal egyéni képzelőerejének kétségbe vonása, akár magától származott, 
akár mástól, valószínűleg azért nem kínozta az egyébként öngyötrésig érzékeny költőt, 
mert ő az emberi képzelet teremtő képességét eleve korlátozottnak tartotta. Igaz, Dó
zsa Dániel hőskölteményét bírálva úgy gondolja, Homérosz képzeletéből nyilván kitelt 
volna, hogy „Odysseus vagy Agamemnon helyett más, szem nem látott, fü l nem hallott hőst” 
teremtsen, s Vergilius vagy Firdauszi is aligha azért gyűjtögették a hagyományból 
anyagukat, mert„phantasia nélküli szegény fuvolások ” lettek volna, akik „képzeletből alkotni 
mit sem tudtak a végeredmény szempontjából azonban ez szinte mindegy: ha „a phan
tasia próbaköve” az eposzi világ külső forrás nélküli megteremtése, akkor ő nem ismer 
„oly nagy epicust, ki ezt megoldotta volna”. Ennél egyértelműbben határolja körül az em
beri képzelet szűk játékterét a ZRÍNYI ÉS TASSÓ-ban. Itt kimondva-kimondatlanul vi
tába száll a romantikus felosztással (isteni teremtés analógiájára működő képzelet, il
letve a kész alkotórészeket újrakombináló fantázia), leszögezvén, hogy amit „teremtő 
képzelet” néven tisztelnek, az a szó szoros értelmében véve nem „teremt”, hiszen „nem 
hoz elő új képzeteket a semmiből”, hanem legföljebb „a megfigyelt régiekből rakja azokat ösz- 
sze”, tehát „alkot”. Ezért határozottan kétségbe vonja, mégpedig „a legnagyobb elmék pél
dáján, hogy a tehetség, emberi viszonyokat, tapasztalás segítsége nélkül, mintegy eleve (a priori), 
tetszés szerint combinálni, bárkinek is nagy mértékben adatott volna”. Arany tehát eleve nem 
hitt a képzelet mindenható erejében, s amikor kevesellte önnön fantáziáját, csak vi
szonylagos hiányérzetről számolt be -  ami semmiképp sem lehetett elégséges indítéka 
az eposzi hitel tanának.

Már csak azért sem, mert saját költészetében nyoma sincs a képzelet hiányára valló 
erőlködésnek. Éppen ellenkezőleg: állandó fegyelmezésének vagyunk tanúi, a kriti
káiban hangoztatott földi plaszticitás és racionális követhetőség eszménye jegyében, 
ami alól olykor elementáris fékezhetetlenséggel kiszabadul. Találóan jegyezte meg ró
la Németh László, hogy az önellenőrzés megbénulásának pillanataiban mintha maga 
sem tudná, milyen önkéntelen tudatmélyi felfedezéssel ju t legszebb, logikával alig 
megfogható, már-már szürrealista képeinek birtokába (a széles völgy mint a had óriás 
nyoma, az álmában beszélgető vihar, a törött nádszálon ülő kaján hit, az út nélkül 
bolyongó magányos lábnyom), s ugyanez vonatkozik nyelvi képzeletének váratlan le
leményeire. Ilyen képeit talán csakugyan a félöntudat homályában, nagyrészt akarat
lanul s mindenképpen saját elvei ellenére álmodta meg, hiszen kritikusként az ehhez 
hasonlókat akkor is nehezményezte mások verseiben, ha azok netán valódi tapasz
talatból vétettek. Megdicsérte Szász Károly Az ÚR háza című költeményének elején a 
templom esti csöndjét, mely „meghatja a képzeletet, s felkölti az egészhez kellő ünnepélyes 
hangot”, de nyomban kifogásolta azt a mozzanatát, ahol a költő „a templom hajóját, az 
esti borongásban, hajolva könyörgő remetének nézi”, mert ha ez egyszer így látszott is, az 
ilyesféle élmény túl szokatlan, természetességét „senkisem hinné el”, ugyanis a művészi 
(akár festői) megjelenítés nyomán a közönség nem tudná felidézni magában. „Megle
het, sőt merném mondani, bizonyos, hogy Szász ez esetben a boltozatot oly világításban látta, hogy 
épen könyörgő remete hasonlatát gerjesztő fö l képzeletében; de e való, oly kivételes, hogy más, ki 
nem látta, nem bírja utánképzelni. "Arany saját költői képalkotása, szerencsére, nincs min
dig tekintettel arra, hogy az olvasó mit tud könnyen átlátni. Verseinek képanyaga alig
ha igazolja a véleményt, miszerint csak akusztikai érzéke volt fejlett, vizuális képzelete
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szegényes, s elmarad nyugati kortársai vagy itthon Vörösmarty képteremtő fantáziá
jától. Vizuális képzelet sokféle van, nemcsak romantikus; Aranyé rendkívül gazdag, 
de másfajta. . y

Már Szerb Antal megfigyelte, hogy Aranynak a mindennapok televényéhez vonzó
dó fantáziája általában ellentétes irányba húzott, mint Vörösmarty „derealizáló” kép
zelete. Egy későbbi esettanulmány költői látomásaik létrejöttében fedezett fel további 
finom különbséget: míg Vörösmartyé mintegy eleve és közvetlenül vízió,'mely való
szerű látványnak elképzelhetetlen volna, Aranyé önmagában látványként hatna, s a 
költőnek még (különböző eszközökkel) látomássá kell ádényegítenie (Vajda András). 
Ha van értelme viszonyítani a „naiv”, illetve a. „szentimentális” költői alkatok, meglehe
tősen elnagyolt schilleri felosztásához, melyet a szellemtörténeti irányzat korában so
kan használtak, akkor Arany képzeletére mindvégig inkább az előbbihez tartozó köl
tők bensőségesen érzéki, pontos és konkrét, vegyülékes és valószerű plaszticitása jel
lemző, mintsem az utóbbiak merészen fantasztikus kifejező látomásainak testetlen és 
nemes árnyékszerűsége, bár pályája során más vonatkozásokban a naivtól a szenti
mentális felé közeledik. Kritikáiban hangoztatott elve szerint a költőnek csak annyit 
szabad bemutatnia a testből, amennyi a lélek érzékeltetéséhez nélkülözhetetlen; en
nek fényében szinte önellentmondásnak tűnik, s ezért még jelentősebb adat, hogy Az 
e l v e s z e t t  a l k o t m á n y  (1845) egy vörösmartys jelenetét irodalmi mintájával össze
hasonlítva kimutatták: Arany képzelete a szenvedély testi megnyilvánulásait eseten
ként (ha az adott helyen művészi indokot talál hozzá) sokkal részletezőbb anyagsze
rűséggel látja és láttatja, mint Vörösmartyé. Nyilván nem téveszthető össze a Jókaiéval 
sem, melyről A SZEGÉNY GAZDAGOK kritikájában érezhető fenntartásokkal írta, hogy 
szertelenül nagyít, a rendkívülit keresi, s „örömest jár jóval felül a valóság színvonalán”. 
A képzelet ilyen típusaihoz képest Aranyé visszafogottnak látszhat, de ha arra gondo
lunk, hogy a létező fantasztikusabb, mint a lehetséges vagy akár mint a lehetetlen, 
akkor a valószerű elképzelése nem csekélység. Sőt, olyan tett, amely hasonló ahhoz, 
amit Pilinszky János joggal tisztelt meg „a képzelet odaadása”, sőt a „passzív teremtés” 
metaforákkal (sokkal többre becsülvén a felelőtlenül szabad csapongásnál, mely a 
képzelet gyermekbetegsége). Arany kritikusként tudatosan ilyenné kívánta nevelni a 
mások képzeletét, sőt költőként a magáét is, melytől ez a hajlam egyébként sem volt 
idegen. Márpedig éppen ez a képzeletfajta az, amelyik leginkább képes lett volna 
mintegy a maga erejéből megteremteni az epikai hitelt, azaz kitalálni mindazt, ami 
egykor lehetett, sőt aminek egykor bizonyosan lennie kellett -  ám Arany mégsem ha
gyatkozott rá.

Vajon miért nem? Ha képzelete megvolt a hiteles felidézéshez, akkor miért ragasz
kodott oly konokul az örökölt hagyomány hitelesítő beépítéséhez? Alighanem több 
(összefüggő) okból, melyek közül egyik sem mellőzhető, de nem is abszolutizálható; 
egyaránt ösztönözhette lélektani indíték (a belső biztonság vágya), erkölcsi megfon
tolás (a közösség szolgálatának igyekezete), esztétikai meggyőződés (az irodalom klasz- 
szicizáló felfogása), és közvetve, talán mindezeket áthatva világnézeti elkötelezettség 
(a meglévő teremtett világrend végső elfogadásának, a kapott dolgok vállalásának 
ethosza). Akár az epikai hitel elméletének kifejlett egészét vizsgáljuk, akár legapróbb 
alkotói megnyilvánulásait, Arany idevágó szövegei ellenállnak az egysíkú értelmezés
nek. Régen felfigyeltek a TOLDI első énekének idézőjeles szavára („Azt hinné az ember: 
éló tilalomfa, /  Ütve »általútnál« egy csekély halomba”), mely egy korábbi fogalmazványból 
még hiányzott („Ütve keresztútnál egy csekély halomba”), s melyet Ilosvai megfelelő he
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lyéről („Ott egy általúton hogy őmégyen vala”) Arany utólag emelt át művébe. Mint csepp- 
ben a tenger, e látszólag jelentéktelen adat fölvetheti mindazokat a kérdéseket, ame
lyekkel az eposzi hitel kifejtett teóriája szembesít bennünket. Akinek volt képzelete és 
láttató ereje ahhoz, hogy a petrencerúddal utat mutató Miklóst oly emlékezetesen 
megjelenítse, az miért érezte szükségesnek, hogy e stilárisan nem sok többlettel ke
csegtető szót beemelje szövegébe? S miért tartotta fontosnak, hogy idézőjelbe is tegye? 
Lelke megnyugtatására? A közösségi hagyomány egy (mégoly elenyésző) töredékének 
átmentése érdekében? Annak jelzéséül, hogy műve egy régi költői szöveg klasszicista 
értelemben vett imitatiója, újjáalakított változata akar lenni? Vagy az örökül kapott 
világ elfogadásának és alapulvételének többszörösen közvetett s itt épp csak rezdülés- 
nyi gesztusaként?

Egyik sem lehetetlen, s mindegyik feltételezés túlmutat önmagán, mégpedig vallá
sos irányban. Ami az elsőt illeti: az egyéni képzelet termékeinek legitimálására alig
hanem ugyanaz a szorongás késztethette, mint amelyik határkereső kritikusi beállító
dására. Talán azért várt kívülről igazolást, mert alkatilag gyenge vagy korán meg
gyengült önérvényesítési ösztöne nem adhatott neki olyan természetes önbizalmat, 
hogy mindig és magától értetődően jogosnak érezhette volna szelleme önálló meg
nyilvánulásait. Idézet beemelésével vagy akár nem szó szerinti utalással egyrészt va
lami már meglevőbe fogódzunk, ami a járt út viszonylagos biztonságát kínálja a meg
szédítő szabadság töretlen földje helyett, másrészt valamilyen rajtunk kívüli tekintély
re hivatkozunk, ami a felelősség terhét is leveszi váltunkról, vagy legalábbis csökkenti. 
Ezért és ennyiben feltétlenül igaz, hogy az eposzi hitel elvének „lelki eredete [...] Arany 
finitizmusa: nem akarja magát az alkotó fantázia végtelen lehetőségeire bízni, keresi az üdvös 
korlátot, amelyen belül védve és otthon érezheti magát” (Szerb Antal); kérdés azonban, hogy 
nála csakugyan a „magyarfinitizmus” beidegződése lép-e működésbe, tehát Arany an
nak a feltételezett nemzeti jellemnek alaptípusa-e, amely (egyik teoretikusa, Prohász- 
ka Lajos szerint) „finitisztikus” beállítódásával „a szűkös, a biztos, az állandó felé húz, és 
tetté csak ott válik, ahol a maga létének jó elhatárolásában, úgyszólván körülsáncolásában nyil
vánulhat”. Másféle lelki alkatokat is látván a nagy magyar írók közt, az eposzi hitel belső 
igényében egyénibb jellemvonást sejthetünk, mely Aranynak nemcsak magyarságával 
függ össze. Legalább annyi köze lehet klasszicizáló határkereséséhez; föltehetőleg 
szándékolatlan, mégis sokatmondó egybeesés, hogy a finitizmus műszóként űgyanazt 
a főnevet rejti magában, amelyet az Arany kritikusi gondolkodásában oly fontos ho
ratiusi szabály: sunt certi denique fines. S az eposzi hitel tanának lélektani indítékai 
talán ennél is szorosabban kötődnek Arany református neveltetéséhez és gondolko
dásmódjának vallási mintáihoz.

Nem lehet véletlen, hogy két ízben is ugyanazzal a vallási hasonlattal szemléltette, 
miért volt szüksége az eposzi hitelre. Úgy van ő a régi mondákkal, magyarázta Toldy- 
nak, „mint a pap a jeligével”, azért szeret rájuk támaszkodni, hogy ezáltal több hitelt és 
nyomatékot adjon művének; mondái alap híján, s különösen írott emlék nélkül, fej
tegette Gyulainak, nem illeszthet „mottót" az egyes énekek fölé, „mint pap a textust”, 
mellyel azt sugallná, „higyetek, ne nekem, hanem az írásnak; mert meg van írva anno ez s ez, 
hogy »bika rugaszkodik etc.«”. A helyzet vallási analógiájából nyilvánvaló, hogy a „meg 
van írva” itt sokkal többet jelent, mint az írott betű mindenkori elhitető erejét a naiv 
lélek számára. Az „anno ez s ez”, valamint a „bika rugaszkodik” önmagában csak az 
összehasonlítás világi felére utal, tehát a történetileg datálható mondái feldolgozás 
mottóul átvett részletére, de a pap textusával szoros párhuzamba állítva, s e párhuzam
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szellemében (tipográfiai eszközzel is) kiemelve a felszólítás kulcsszavának szakrális je 
lentését (ne nekem, az „írásnak” higgyetek), Arany képzettársítása világosan utal az 
egész hitelesítési eljárás tudatos vallási ősmintájára: az Írás, a Biblia, az isteni kinyi
latkoztatás általi szentesítésre. Pusztán e két levélrészletből arra azonban nem követ
keztethetnénk, hogy ezt az analógiát s lehetséges implikációit Arany milyen határig 
tartotta érvényesnek. Vajon számára csak addig terjedt a párhuzam, hogy a művet, 
illetve a prédikációt befogadó közösség megnyerésének lélektanilag hasonló eszköze 
a (mondái, illetve bibliai) jeligére hivatkozás, vagy azon túl is, például a választott jelige 
értelmezési szabadságának eseüeges korlátáit illetően?

Hogy a prédikáló pap (Arany szerint) mit tehet a jeligével s mit nem, hogy tehát 
pontosabban mit foglalt magába az eposzi hitel elméletének e fontos hasonlata, azt 
nem dönthetjük el anélkül, hogy ki ne pillantsunk a kritikus saját költészetének bibliai 
idézeteire. Szörényi László észrevette, hogy az Arany költeményeiben gyakran felbuk
kanó bibliai idézetek vagy utalások rendre átértelmeződnek, ugyanis „kivétel nélkül 
összeszeruültek a vers testével, új mondandójukat csak az új szövegösszefüggésben nyerték el”. 
Valóban jó  példa erre a vallásosságának jellemzéséhez legtöbbet vizsgált FIAMNAK, 
mely „gyökeresen kiforgatta [...Ja Szent Páltól való idézetet — »Bujdosunk e földi téreken« -  
eredeti értelméből”. Amikor a bibliai helyén (ZSIDÓKHOZ ÍROTT LEVÉL, 11. 13-16.) pél
dának állított ősatyák Isten hívó szavára elhagyták földi hazájukat a mennyeiért, akkor 
valami önértékében is jobbat választottak, ezzel szemben Arany költeménye a jobb ha
za reményét „csupán vigasznak” szánja az elveszített itteniért, már inkább nemzeti, mint 
vallási végkicsengéssel: „a jelige értékrendje, amelyen belül érvényét elnyeri, megváltozott, el
lenkezőjérefordult”. Szempontunkból sokatmondó adalék ehhez, hogy e versben Arany 
szent igének nevezi és gondosan idézőjelbe teszi a„Bujdosunk e földi téreken” sort, kiemel
vén ezáltal transzcendens eredetét és szövegszerű sérthetetlenségét, ez azonban nem 
akadályozza meg abban, hogy költeményében új jelentést adjon neki. Talán ehhez 
hasonló átértelmezések miatt is bírálták költészetét azzal, hogy a vallási eszméket az 
esztétikum nyersanyagává alacsonyítva építette be műveibe. E kifogás szemrehányó 
megfogalmazása egyrészt illetéktelen, másrészt irodalomelméletileg átgondolatlan 
(hiszen valamennyire szükségszerű, hogy egy költeményben bármely idézet jelentése 
módosuljon), de problémánk szempontjából jellemző tünet: a dogmatikai tisztaság 
éber őrei megbotránkozhatnak azon, ahogy Arany verseiben a bibliai igék ádénye- 
gülnek.

A probléma általános hermeneutikai kényszerpályáira s talán az epikai hitel eleve 
adott korlátáira mutat, hogy az ő megbotránkozásukat nem is lehetne elkerülni. Arany 
egyik kritikájában például hiába bizonyulna feddhetetlennek az Isten irgalmáról szóló 
bibliai idézet („0 nem akarja, hogy a bűnös elvesszen, hanem, hogy megtérjen és éljen”) értel
mezése, s hiába egyezik meg Arany egykori hittankönyvének tételével, ha egyszer az 
ÍRÁS-ra hivatkozó kritikus ezt változatlan formában, de végül is esztétikai követel
ményként veszi igénybe. „Ezt az ÍRÁS mondja, de az aesthetika is hasonlót követel. Ha egyszer 
a bűnös (=tragikai egyén) lelkében megtörött, azontúl élete vagy halála közönyös dolog. ” A kri
tikusi és költői gyakorlat érintkezéseinek egyik jele, hogy ez a motívum fel-felbukkan 
Arany saját költészetében; az ÁGNES ASSZONY-t akár e kimondatlan jeligéről szóló köl
tői példázatként is értelmezhetjük, de a textusi jelentés megint (többszörösen) áttéte
leződik, ezzel kiterjed, s olyan kölcsönös megfeleléseket hoz létre, hogy végül e balla
dában sem tudnánk egymástól szétválasztani vagy akár megkülönböztetni a szövegen 
átderengő hittételt, az esztétikai rendező elvet s a lélektani folyamat érzékeltetésének
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kívánalmait. A jelentés szétsugárzása persze nemcsak a bibliai idézetekkel esik meg; 
a kritikus prózájában az ókori auktoroktól idézett szentenciák is hiába maradnak oly
kor közel eredeti szövegkörnyezetükben kapott jelentésükhöz, az új problémára való 
alkalmazás óhatatlanul kimozdítja őket egykori érvényességi körükből. Arany jól tud
ta, hogy nem történhet ez másként az epikus költő által felhasznált mondái szájha
gyomány vagy írott szövegrészlet esetében sem: az epikai hitelre csak törekedni kell, 
mégpedig annyira, hogy a jelentés folyamatossága ne szakadjon meg, de ehhez nincs 
szükség, szerencsére, sem a történeti, sem a filológiai hűség teljes megvalósítására. 
Epikusként Arany maga sem tapad szolgaian az átvett töredékhez, mely képzeletét 
legalább annyira megihleti, mint amennyire korlátozza, de azért sosem puszta ürügy 
a költéshez. Láthatólag többet megőriz a választott örökségből, mint például Németh 
László, akinek az epikai hitelhez (saját bevallása szerint) „az emlékezet adja az alibit, a 
képzelet pedig a látomást”. Mind az epikai hitel elméletében, mind pedig gyakorló epi
kusként Arany elfogadás és megújítás tapintatos arányát kereste, kifinomult beleér- 
zéssel, hogy lehetőleg összhangban maradjon annak a közösségnek a tudatával, ame
lyet képviselni és szolgálni akart.

Elfogadás és megújítás kölcsönhatásában az epikai hitel tana, mint Arany számos 
egyéb kritikusi és költői megnyilvánulása, végül mégis az elfogadásnak ad nagyobb 
szerepet. E nagyságrendi különbség lélektani indítékait visszavezethetjük az ő mély s 
közvetve mindent átható meggyőződésére, miszerint az eleve elrendelést vállalni kell, 
legalábbis kiindulásként meg kell nyugodni benne, s bármihez fogjunk, az adottat kell 
alapul vennünk. E meggyőződése gondolat és érzület lehetett egyaránt, olyan magától 
értetődő, közvetlen megfogalmazást nem is igénylő előfeltevés, mely második termé
szetévé váltan irányította önkéntelen beidegződéseit, s más-más, de azonosítható alak
ban társult kritikai fejtegetéseinek változatos témáihoz. Szerinte az eposzi hős, mint 
láttuk, azért is küzdhet utolsó leheletéig elrendelt sorsául, mert a lelke mélyén elfo
gadta azt, s nem hiszi legyőzhetőnek. A népies költő szerinte nem próbál a semmiből 
új nyelvet teremteni, hanem a meglévő nyelvhasználat közös kincséből választ, ezzel 
korlátokat fogad el, melyek közt mégis addig tisztítja és nemesíti az adottat, míg az új 
alkotássá válik. A képzeletnek szerinte ugyanígy nem arra kell törekednie, amire úgy
sem volna képes, tehát hogy légből kapott lényeket találjon ki, hanem el kell fogadnia 
az adott földi világ véges formakészletét, hogy azután ezekből alkosson új, szép, plasz
tikus és valószerű költői univerzumot. Arany ilyen gondolatainak sorába tartozik az 
eposzi hitel tana is: az eposz költőjének el kell fogadnia valamit a hagyományból, hogy 
továbbfejleszthesse, vagyis az adott építőanyag felhasználásával és a közösség adottsá
gait figyelembe véve kell építkeznie, ahogy a papnak az ÍRÁS-ból kell vennie a textust, 
bárhogyan alkalmazza is azután. Az epikai hitel elmélete ennyiben ugyanannak része, 
aminek az eposzi hősé, sőt aminek (közvetve és tágabb értelemben) talán Arany egész 
költői és kritikusi életműve: az eleve elrendelés poétikájának.

(Részlet a szerző H unyt mesterünk. Arany J ános kritikusi öröksége címúmonográfiájából, mely 
megjelenés előtt áll az Argumentum Kiadónál.)


