
S Z I L I J Ó Z S E F 

Numen adest. A „mondhatatlan" Arany szövegeiben 

„Egy csak a fönségben és a terjedetben 
És mivel mindenik oly megfoghatadan." 

(Arany: Dante) 

, A szók származásában több philosophia és 
poézis fekszik, mint az istenek genealógiájában." 

Deáky Zsigmond (Akadémiai Értesítő, I860) 

A Nyugat óta az, hogy, Arany, a nyelv művésze", mást jelent, 
mint amit korábban jelentett - Erdélyitől vagy Gyulaitól 
Riedl Frigyesig, sőt Horváth Jánosig. Abban az első fázisban 
az elismerés a magyar nyelv fő céhmesterének szólt. 
Csodálták szókincsének gazdagságát, és személyében a 
nyelv törvénytudóját tisztelték. Arany költői művei mint 
paro/e-jelenségek a langue olyan megjelenítésének számí-
tottak, mint egy tévedhetetlen bíró jogalkalmazása. Ha 
Erdélyi, Riedl vagy más szóvá tett valami hibát vagy eltérést, 
ez az Arany-ideál volt mérlegelésük alapja. Amikor Németh 
László Erdélyi János egykori szemrehányásaival szemben 
védelmére kelt Az Alföld népéhez hajnal-metaforájának, 
nemcsak a metafora vagy a költői szabadság definícióját 
illetően volt új az érvelése: nyelvfelfogása különbözött 
radikálisan Erdélyiétől. 

A két nyelvfelfogás közötti határ nagyjából ott húzódik, 
ahol manapság a posztstrukturalista nyelvelmélet von de-
markációs vonalat saját felfogása és a saussure-i nyelvelmé-
let közé.1 A korábbi nézet szerint a köznyelvivé még nem 
kövük eleven metafora a langue normatívájához képest 
écart, azaz eltérés, deviáció. Ennek felel meg az a felfogás, 
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hogy a költészetnek nemcsak meg van engedve: egyenesen 
kötelező számára az ilyen deviancia. Ennek azonban az az 
ára, hogy a „költői nyelvet" ugyancsak normatívan kell 
értelmezni, így ez is valamiféle langue. Ezért volt arra 
szükség, hogy Erdélyi János vádjával szemben Németh 
László ne azt bizonygassa, hogy nincs képzavar, illetve hogy 
nem éri sérelem - Erdélyi szavával - „a kép egységét".2 

Kénytelen volt magát a „képzavar" jelenséget újraértelmez-
ni: „Megvádolták képzavarral; csakhogy az ő »képzavara« 
nem két egymást ütő kép közt támad, hanem egy-egy 
képnek az aljába húzódik; olyan zavar ez, mint amely a 
forgóba tekintőt fogja el".3 A „forgóba tekintő" (akár Arany is 
élhetett volna ezzel a fordulattal) az örvény vonzására, a 
vonzás okozta szédülésre utal. Németh László így magya-
rázza ezt: ,Arany legszebb képeiben a szellem ellenőrző 
rétegeinek pillanatnyi bénulását érzem a mélyben lefolyó 
felfedezéssel szemben. Benne is, mint Shakespeare-ben, 
van egy jó adag szürrealizmus".4 

A kritikai megközelítésnek ezek a fázisai, amelyek egy-
szersmind a történeti poétika fázisai, bizonyos tipológiai 
absztrakcióval értendők. így Aranyt nemcsak mint alkotót, 
hanem mint kritikust és irodalomtudóst is (gondoljunk 
Zrínyi-tanulmányára) az utóbbi fázishoz kell számítanunk. 
Már Babits is így látta (1910-ben) Aranyt, a kritikust: 
„rájövünk lassan, hogy őt, kit az ortodoxok ismertek esztéti-
kai vezérükül, egyáltalán nem lehet elmaradott kritikusnak 
tartani. Ez a nyárspolgár-költő, amint gyakorlatában meg-
előzte a legmodernebb naturalista és l'art pour l'artos 
irányokat, úgy elméletében többszörösen megelőzte 
Tainet, először módszerben, alkalmazva a milieu- és race-el-
méletet írói arcképeiben és Zrínyi és Tassoban; azután az 
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eszményítés elméletében, megírva a Vojtinát hat évvel a 
Taíne híres előadásai előtt de l'Idéal dans l'Art (1867), 
amelyekben nincs több, mintaVojtinában".5 Arany poétikai, 
kritikai, irodalomtudósi alkotásai a ma legmodernebbnek 
számító kritikai irányok követelményeivel mérve is messze-
menően pozitív, a maguk korában föl sem ismert, máig 
előremutató vívmányokat képviselnek.6 

Bőségét és mélységét tekintve azonban Arany lírájának 
teremtő metafora-kincse szorosan körülhatárolt. Szegedy-
Maszák Mihály ebből a tényből messzemenő következtetést 
vonhatott le Arany világirodalmi helyét illetően.7 Maga 
Németh László is csak néhány versre tud rámutatni: „ . . .az 
ötvenes évek versei, Arany legszebb lírája: Dante, a Visszate-
kintés, Az elhagyott lak. . ,"8 A balladákat „állapot-líraként" 
értékeli: .Amilyen távoli a tárgy, olyan mély, őszinte az 
állapot. Ágnes asszony, V. László, Bor vitéz nem a tárgyukért 
nagyszerűek, hanem a hangulatukért, s elhagyod a történe-
tet, még mindig megmarad a léleknek az a gyötrő homálya, 
melynek, mint az Elhagyott lak-ban látjuk, egy lakatlan ház 
leírása is elég, hogy a ballada hangulatát árassza".9 Mint 
látjuk, ezekben az utalásokban sem a metaforák jellege esik 
latba. 

Szerb Antal Németh Lászlóra hivatkozva említi Arany 
költészetének monumentalitását, átívelését a „szentséges", a 
transzcendens" világába. Vagyis azt, amit Arany kora, de még 
Riedl sem vett észre, annyira kötődött „plaszticitásához", „a 
kis dolgok művészéhez", ilyen értelmű „realizmusához": 
„Ez a józan kor nem vette észre, aminthogy Vörösmartyban 
sem vette észre, hogy numen adest. Talán, ha észrevette 
volna, ijedten riadt volna vissza bálványától. Elgyönyörköd-
tek a templom faragott díszein, tarka kerítésén, józanul 
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impozáns porticusán, de nem léptek be a szentélybe. Most, 
amikor világmegrázkódtatások után újra kifejlett az ember-
ben a »numinózus«, az isten-szerű iránt való érzék, szent 
borzalommal érezzük újra nagy költőinkben a kimondhatat-
lan jelenlétét".10 

Van-e valami közös a képek „aljába húzódó" képzavar-
szédület és a „numinózus" között? 

Azt hiszem, a „numinózus" jelenléte a költészet régiójá-
ban is csak kegyként, kegyelmi állapotként fogható fel. 
Megérzékítésének poétikai feltételei azonban megragadha-
tók. Nem egyszerűen a nyelvi eszközökre és eljárásokra 
mint lajstromozható „absztrakt formákra" gondolok. Első 
látásra úgy tetszik, csak ilyenekről van szó. Eufóniáról, 
amely prozódiai és egyéb hangtani összetevőkkel, ritmus-
sal, rímmel, alliterációval stb. definiálható. Szóképekről, 
amelyek (a katakrézis is) régen ismert, megnevezett, megin-
dokolt stilisztikai és retorikai absztrakt formák. Vannak „a 
költői nyelv mondattanának" is absztrakt formái - ilyenek a 
sokat emlegetett (és nemcsak a magyar versre jellemző) 
„közölés" és a további, nyelvenként meghatározható parale-
lizmus- és inverziótípusok. S ha van a költői nyelvnek 
szövegtana, vannak a „szövegegészeknek" megfelelő abszt-
rakt formák is - a műfaji formák. Ha ezeken a szinteken 
felfedezzük a katakrézisszerűt (a lehetetlen, képtelen hang-
záskép-, szókép-, mondat- vagy műegészállítást), akkor talán 
közelebb jutunk a numinózust érzékítő poétikai eszközök 
megismeréséhez. 

Lehet, hogy ehhez hit is kell? Vagy lehetséges hit nélkül 
kegyelmi állapot? 

Nézzük a hihetőbb eseteket - a hangzás-, szókép- és 
versmondatállítás szintjén. 
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Szöveg alatti díszítés és szövegszerűség 
(szubliminális melizmatika és anagrammatika) 

A metafora-kérdés Arany költészetében nem szűkül pusztán 
a szóképek körére. A katakrézis mint metafora nem 
deviancia, hanem a norma — ez Arany költői nyelvhaszná-
latának metaforája. De csak metafora: nem egyedi vagy 
fajlagos tényállást, hanem mezőhatást fejez ki. A nehézkedés 
állandó irányát, azt a gravitációs rendet, amelyben a normá-
lis az eksztatikus. Már a fonemikus-literális szinten is ez a 
helyzet: itt is a mondhatatlan küzd szólásjogáért. Nem 
mindig igazán keményen, nem mindig következetes és 
hangos drámai egyoldalúsággal, sőt többnyire rejtetten, a 
köznyelvi és közköltészeti normának tett állandó engedmé-
nyekkel álcázva. Vagy fordítva? Mégis inkább a korabeli 
költőiségnorma langue-javolt az alap, s -лт\„écart" lehetett, 
szintén belőle válik ki s beléje simul vissza? A költő szellemi 
életrajzának írója is így érzékeli ezt a jelenséget az Őszikék-
ről szólva: ,A puritánul egyszerűre szabott strófák között 
egyre nagyobb a mesteri ravaszsággal és bonyolultsággal 
megszerkesztettek száma; a rímelés merészsége a végső 
határig feszül (ragadt ám - szakadtán; rézkürt - készül; cifra 
dandy - Küss die Händi), de mindig zavartalan összhangban 
van a legegyszerűbb ragrímeléssel".11 Keresztury Dezső 
fogalmazása sejteti a másik oldal jelenlétét, az átbillenés 
lehetőségét: ,Дгапупак ezeken a versein is »humorának 
aranyfényeit«, »a könnyedség bűvöletét« szokás észrevenni. 
Valóban elbűvölő bennük a kifejezés rebbenékeny köny-
nyedsége. Számára a költői kifejezés szerves, elhanyagolat-
lan része volt a ritmus, a rím, a kép, a hétköznapi használat-
tól eltérő vagy afelé stilizált nyelv, a költői szófűzés: 

7 0 8 



A „MONDHATATLAN" ARANY SZÖVEGEIBEN 

prózaverset írni eszébe se jutott."12 Vagyis tartotta magát a 
poétikai langue (egy bizonyos langue) követelményeihez. 
Mindezt azonban Keresztury csak mintegy bevezetésül 
szánja a következő, szimbolikus „de"-vel kezdődő tétel elé. 
A rímekre vonatkozó megjegyzés ugyanis így folytatódik: „a 
képek rajza, színe világos, mégis elmosódó, tele impresszio-
nista képzettársításokkal (felhők szeme rebben; néz a 
visszás csillagokba; a tánc csak úgy lézeng) s a tűnékenység, 
mulandóság olyan tömény sejtelmével, mely szándéktalanul 
is mindenben csak valami mélyebb jelentés hasonlatát 
látja".13 Egyfelől a „numinózusság", másfelől „a tűnékeny-
ség, mulandóság ... tömény sejtelme", a „mélyebb jelentés 
hasonlata" (mégpedig: „mindenben") - mintha ugyanazt 
próbálnák különböző utakon megközelíteni. Méginkább 
ezt húzzák alá Keresztury Dezső következő mondatai: 
„Mindezt még fölerősíti a ritmus már említett célszerű 
vegyítettsége, oldottsága, szabad szabályossága, a pergetett 
szótagok, a korijambikus lábak, a daktilikus, anapesztikus 
lejtés föltűnése: mindig valamilyen költői varázslat szolgála-
tában. E lírai versek legtöbbje rögtönzésként hat - van 
persze ilyen is köztük - , de az igazi »nagy« verseken 
érezhető s elemezve ki is mutatható, hogy olyan zártra vagy 
nyitottra érett kompozíciók, amelyek sokáig készültek ab-
ban a zimankós lelki télben, s amire megfogalmazódtak, 
nemcsak az emlékek, érzések, gondolatok zsúfolt sokrétű-
sége, de a szerkezetet, a mondanivalót valamilyen hozzáillő, 
feszes alakkal egybeforrasztó »belső forma« szerves egy-
sége és tagoltsága is készen állott. Az Epilógus, a Tölgyek 
alatt, meg a Tamburás öreg tír, hogy csak a legfénylőbbeket 
említsem, jó példa erre".14 

Példái mutatják, hogy ha a konklúzióival egyet értek is, 
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versválasztás dolgában más Keresztury kiindulása, mint az 
enyém. Abban azonban tökéletesen igaza van, hogy Arany 
legbonyolultabb szerkezetű költeményei is rögtönzésnek 
hatnak. Az Arany-féle „ördöglakatok" is úgy készültek, hogy 
a fonemikus melosz rangrejtve van jelen bennük. Nemcsak 
hogy észrevétlenül, hanem szinte észrevehetetlenül. Holott 
szinte túlcsordul, a teljes telítettség határán van az olyan 
versekben, mint a Nem kell dér..., a Haja, haja, hagyma-
haja, a Csalfa sugár vagy az Ex tenehris. Mégis hajlandók 
.vagyunk az első kettőt, sőt a harmadikat is könnyed, 
népdalfogantatású dalnak, a vakságról szólót pedig nemcsak 
mértéke-lejtése, de cicomátlannak tetsző aforisztikus épít-
kezése miatt is a Vanitatum vanitas rokonának tartani. 
Annyira tökéletes ez a rejtőzködés, hogy eltelt egy évszázad, 
mire ezeknek a verseknek olyan szerkezeti sajátosságai 
vonták magukra a figyelmet, amilyeneket a langue-szemlé-
letű poétika nem tudott érzékelni. Ezek nem a templom 
„faragott díszei", „tarka kerítése" sorába tartoznak. Csak 
addig foghatók fel ilyenekként, amíg az alliterációkat, belső 
rímeket, kakofonikus hangtorlaszokat, ostinatoszerű, beszé-
des, anagrammaszámba vehető fonemikus alakzatokat 
kénytelenek vagyunk többé-kevésbé öncélú játék termékei-
nek, a „költészet nyelvére" mint langue-ra általában jel-
lemző redundanciának, a költő céhmesteri tudását dicsérő 
„harmóniai találékonyság" dúsgazdag, de amúgy heterogén 
képződményeinek tartani. Más a helyzet, amikor ezeket az 
ékítményeket valamilyen teljes alakzat együtthatóiként lát-
juk - különösen, ha nem valamilyen formális egész csak 
formális összetevőiként, hanem a szöveg önállóan jelentés-
termő nyelvjátékká változtatásához szükséges egész ele-
meiként. Ugyanakkor ezek az elemek külön-külön mérle-
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gelve a képzavar állapotához hasonló jelenségeket produ-
kálnak. Ugyanis szétválik bennük a „kvázi langue" jellegű 
díszítő funkció képzete a puszta jelenlététől. A tudni akaró 
elme nem tudhatja meg, amit mindenáron tudni akar, amit 
mindenáron tudnia kell: mennyire „szándékos", „funkcio-
nális", „lényegi" ez vagy az a „jelenlét"? Eljuthat olyan 
határvidékekig, ahol teljes a bizonytalanság, illetve a bizo-
nyosság, hogy nincsen semmi „funkcionális" vagy „szándé-
kos" egy-egy fonemikus alakzat meglétében. Arany versei-
ben nem túl nag\' esélye van annak, hogy szándékoltak 
bennük az oly anagrammák, mint a „Ma hatvankét eszten-
de/e £шпак" Jean-ja, s az „Ilonátok" névvel a pentametert 
megelőző hexameterben épp azonos helyzetbe került szó 
(„omlani") jól rejtett (vagy nem rejtett?) „Ilonam"-ja (Eg}> 
ara sírkövére). Ha nem véletlen az ilyen, akkor is redundáns 
jelentést ad a szöveg mint műalkotás jelentésjátékához. Csak 
fölös ékítmény, mint prózán a hexameter, hisz nem tudhat-
juk: szándékolt és funkcionális, vagy csak a véletlen műve, az 
hozta magával. A bizonytalanság akkora, hogy a jelenség 
puszta jelenvalósága is kétséges. Pontosabban: csak az 
esztétikai vagy poétikai jelenlét kétséges, egyéb - például 
fizikai - tekintetben nem kételkedhetünk: ott van az a betű-
vagy hangegyüttes, amely azonban egy adott konvenciónak 
megfelelően a költői nyelv mint langue szabályai szerint 
nem számít. 

Az anagramma redundáns a szövegnek ahhoz a jelentéster-
mészetéhez képest, hogy „irodalmi műalkotás". Maga is 
határeset. Még a „közönséges" nyelvi szövegekben is az: 
csak egy másik kóddal értelmezhető. Ha elutasítjuk, hogy 
részes lehet az irodalmi műalkotásban mint műalkotás-
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ban, valószínűleg ugyanarra a saussure-i „írásellenes" állás-
pontra helyezkedünk, mint amelyre Derrida céloz Saus-
sure-nek „a betű zsarnokságára" vonatkozó kijelentését 
taglalva: „Ez a zsarnokság alapvetően a test uralma a lélek 
fölött; a szenvedély a lélek passzivitása és betegsége, a 
morális perverzió patologikus. Az írás reciprok hatása a 
beszédre »helytelen«, mondja Saussure, »ez tulajdonkép-
pen patologikus eset«. A természetes viszonyok megfordí-
tása okozta volna tehát a betűkép perverz kultuszát: a 
bálványimádás bűne ez, »a betű babonája«, mondja Saus-
sure az Anagrammákban, és nehezére esik bizonyítania, 
hog)' létezik »egy minden írást megelőző fonéma«. A 
mesterkéltség perverziója szörnyeket nemz".15 

A „betű babonája" igen régi időktől kezdve kísért az 
irodalomban. ,A betűkép perverz kultusza" föllelhető a 
Görög Antológia képverseiben. Az anagrammatikus alkotás 
példájaként elemzi az Aeneist V. N. Toporov Az anagram-
matikus struktúra elemzéséhez című tanulmányában.16 Az 
eposz tárgyjelölő első hét sorában így fordulnak elő (Topo-
rov nyomán) a Rómára utaló betűk (vagy fonémák): 

Arma viruraque cano, Troiae qui primus ab oris 
Italiam fato profugus Laviniaque venit 
Li tora, múltúra ille et terris iactaais et alto 
Vi superara saevae memorem Iunonis ob iram, 
Multa quoque et bello passus, dum conderet urb&n 
Inferretque deos Latio, genus unde Latinum 
Albanique patres atque altae moenia Romae. 

(A kiemelések Toporov nyomán.) Persze az „Italiam", 
„Laviniaque", „litora", „multum", „ille", „alto", illetve odébb: 
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„Latio", „Latinum", majd „Albanique ... atque altae" /, t, a, i 
hangjai vagy betűi is hasonlóképpen beszédesek, nem 
szólva az olyan jelentéktelenebb belső alliterációkról és 
hang-betű-játékokról, mint a következő, jórészt szimmetri-
kus alakzatok: 

wirumque - qui primus 
hàvini'àque — venix. 
Htom - ille et ten-is 
deos Lxitio - genus un<r/e Latinum 
Albanique patres atque altze 

Idézzük föl melléjük a Sejtelem (1882) harmadik sorának 
szimmetrikus hang-betű-játékát: 

Betakarít régi rakott csűrébe 

ahol is (az а—о különbség elhanyagolható lévén) jóformán 
csak a cs és az ü nem ismételt elem, de retroaktív hatással a 
cs-t bevonja a betű-hang-játékba a verset záró rímszó, a 
„cserébe". (S persze az ű-t is.) Csak nagyon erőszakoltan 
lehet anagrammát kimutatni. Annyira körülményes egy 
,Arany"-t összehozni a két utolsó sorból, hogy ahhoz képest 
a Melyik talál? „maradó nyugodtan" vagy a. Nem kell dér... 
„nyugalomra" szavaiba rejtett (mint kriptán a címer: meg-
fordított) Aranya (ráadásul a végső nyugalomra intő sza-
vakba szőve) teljességgel szándékos névrejtegetésnek tet-
szik. Az a benyomásom, hogy Vergilius is, Arany is a szavak 
asszociatív felgyülemlésének, gyülekezésének esett áldoza-
tul: a versbeszéd melosza alakul és alakít így — az ilyen 
nyelvérzékű, a szóhangzatoktól így ösztökélt költőtípusnál 
szinte magától. Nem kell hozzá anagramma-képző szándék, 
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bár ha tudatosodik ez a lehetőség - Vergilius esetében ez 
történhetett - a költő bizonyára még inkább „rájátszik" a 
költésfolyamat e „véletlen" adományára. 

Arany mintha ezt a képességét még vissza is fogná, mintha 
túlzottnak érezné s olykor el is hárítaná ezt az adományt. 
Általában azonban klasszicista stílusérzékkel bánik vele. 
Ritkák az olyan kilengései, mint a „hulla a hulla" ami egy 
pillanatig ugyanolyan olcsó, könnyen kapott belső rímnek 
tetszik, mint az „álla halála". De egyik is, másik is olcsóságá-
val, kántorpoézisbe illő együgyű ékeskedésével erős kont-
rasztként emeli ki az utána következő hatalmas képeket. 
Gondoljuk meg: a dalnokok eddig tényszerű leírást nyújtot-
tak az ostromról, legfeljebb a „Minden tüzes ördög népet, 
falat ont" és a „Mint bástya, feszült meg romlott torony alján" 
vált szónoki metaforává, illetve hasonlattá. Eddig a lapidáris 
közlésből támadtak ilyen csattanós fordulatok: 

Jézusa kezében kész a kegyelem: 
Egyenest oda fog folyamodni. 

A szűkszavú, pontos fogalmazást nem cifrázzák, csak kieme-
lik „díszei", a háromszoros all iterációival, a kétszeres/-fel, 
nem szólva a két magánhangzóval kezdődő szónak a k 
hangokkal összecsengő keménységéről, a „kéz" és „kész", a 
„kegyelem" és egyenest", az „ oda fog" és ,/olyamoc/-" (illetve 
o-a-o) psszecsengéseiről. (Emlékezzünk vissza az 1855-56 
tájékán írt Szondi című töredék dísztelenebb szavaira: 

„Kegyelem az istennél van: 
Folyamodom elébe!" 
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A „Szügyeikben tőrt keze forgat" vagy a „Kelevéze ragyog 
vala balján" ismét a lapidáris láttató közlés diadala, s ez 
folytatódik egy hasonlattal összeszőve a tájat az első versszak 
hatalmas távlatú tájképe után újólag felvillantó képpel: 

Kő módra befolyván a hegy menedékét . . . 

Ezt készítette elő a játékos, blaszfémikus önálló tagmondat, 
a „hulla a hulla". Hangzatpárja, az „álla halála" pedig az 
egész vers legsugárzóbb képét előkészítve válik annak 
szerves részévé; a birtokviszony, valamint az állítmány igéje 
és határozója egybeforrottsága folytán el sem választható 
tőle: 

Ő álla halála vérmosta fokán. . . 

A hangzók szintjén fejlődnek viszonyok: a „Kő" hull, folyik, 
de „ő" áll; a párosan összecsengő „álla halála" és „-mosta 
fokán" mély hangjai közül, középről élesen kirí e-jével a 
„vér". Ez persze „több", mint amit művészileg kiterveltnek 
kellene éreznünk vagy annak érezhetnénk. Véletlen? Lehet, 
de nagyon illő mindaz, amit az ilyen véletlenek hoznak. Az 
apoteózis hangzatilag, nyelvileg, poétikailag teljes. Pedig 
nem is tudni, hogyan lehet a halálnak „foka", s ha lehet, ez 
vajon szirtfok, bástyafok, a magasba emelkedés lajtorjafoka, 
vagy magának a halálnak van egy ilyen vérmosta fokozata. 
Ez mindenesetre a magasság foka, magasabban a hegynél -
epifánia. A versben olyan magaslat, hogy több róla nem is 
mondható, ezért petárdaként fröccsen szét az eddig össze-
fogott gondolaterő hamvába hulló gondolattörmelékké: 

Diadallal várta be végét. 
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S ezt - a „hulla a hulla", „álla halála" szubliminális (torz és 
elfulladó) „AHah"-kiáltásait, illetve a „diadallal" hallaliját -
már csak a bibliai átkok követhetik. 

Ez nem az egész vers, ez csak vers a versben, épp csak 
belehallgathatunk a közepébe és a végébe, de a költő 
gondoskodott róla, hogy „saját szavainál" pontosabbak, 
hitelesebbek, „költőibbek" legyenek a megidézettek. (A 
különböző „költői nyelvek" ütköztetésének metafizikájáról 
szól Szörényi László: „a politikai allegória hirtelen ars 
poétikává lényegül át, amely ti. azt állítja, hogy különböző 
költői nyelvek léteznek, amelyek különböző politikai és 
kulturális nyelvrendszerekhez, szisztémákhoz kötődnek. 
Adott esetben fölcserélhetők, illetve átjátszhatok egymásba. 
Azonban az a szint, amelyen ez a csere megvalósítható, az 
árulás szintje".17) S eközben mintha „a két árva fiú" költői 
ihletődésének története is lejátszódnék előttünk, egészen 
odáig, hogy rá kell jönnünk, mi készteti őket arra, hogy 
önmagukban gyönge szójátékokat így folytassanak s vigye-
nek át magasabb térre, ahonnan nincs visszaút és nem 
érvényes semmilyen magyarázkodás. Ezt a fonemikus jelen-
létet és ennek poétikai átlényegülését itt már csak együtt 
lehet érzékelni. 

Van ezekben a />ból, /-bői és magánhangzókból álló 
szavakban valami mesterkélt lebegés, csak hangzás, jelenté-
sen túliság, amikor ilyen töményen, ennyire egy sorban, 
ennyire erőszakosan hangzásbeli mivoltukat hangsúlyoz-
zák. Gondoljunk Kosztolányi Ilona című versére, melyben 
egy ponton túl már az „illala" is úgy veendő, ugyanolyan 
jelentéses és jelentős szóként, mint az „Ilona". Itt, az 
Arany-versben, látszólag fordított az irány. Mintha előbb 
volna a nyelvzenétől ittas költés-lelís dadogása, dallammá 
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szellemülése, hogy vele a „zaumnij" (értelmen túli) elragad-
tatás létesülhessen, s így legalizálódjék a „halála vérmosta 
foka", ez az Erdélyi János módján elemezve alighanem 
képzavarral küszködő kép. Amiről persze nem árt megje-
gyeznünk, hogy szinte csak válaszol a verset nyitó kép („Rá 
visszasüt a nap, ádáz tusa napja") furcsa zavarára: „nap" = 
időtartam, időpont, égitest? S ráadásul nagyon hasonlít arra 
a metaforatípusra, amelyet Northrop Frye A kritika anató-
miájában kiemel. ,A birtokos esetben álló absztrakt főnevet 
követő jelző és konkrét főnév (shakespeare-i példa: »death's 
dateless night«) tizenkilencedik századi kedvenc".18 

Arra, hogy hogyan jön létre ez a testetlen, zsongító, 
szinte-szinte öntörvényű, önmagát jelző-jelentő hangzatsor, 
nézzünk egy egyszerűbb példát. Az Alkalmi vers (1853) 
következő négy sorában a „Minket ne" kivételével minden 
szó egymást visszhangozza: 

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 

A „zenebona" és a „huzavona" ikerszók önmagukkal, egy-
mással és a „babona" szóval csengenek össze. A „vesszen" és 
a „vissza-" is rokonhangzású, s az előbbi az „epesszen" rím 
hívószava. A maga módján a „visszavonás" is visszhangozza 
az első három szót, miközben belső ríme a „levonás". Szinte 
folytatják a „zenebona, babona, huzavona" sort, mintha 
bennük rejlene egy *visszavona, *levona alak. Ez a fonemi-
kus telítettség aligha a véletlen műve. Nagyon is sokrétű az 
elemek közötti együttműködés, s úgy tetszik, a hangtani 
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erők egyszersmind jelentéstani szervező erők is. A költő 
nyelvérzéke mintegy' akaratlanul így nyitja meg a forrásokat, 
tudattalanul egy ilyen szerveződés medrébe sodorja a 
nyelvi anyagot, sőt valahol egy még mélyebb, még rejtettebb 
zugában a tudattalan érzéknek (mely azért, íme, eszes 
érzék) eleve egy ilyen rendeződés érdekében szűri, szelek-
tálja. 

Az akaratlan összerendeződés jelei ott is feltűnnek, ahol 
egyéb szándéknak, célnak nincs jele. Például a Mária! 
bűneid meg vannak bocsátva első két sorának végén a 
„szelid nőt" és a „szemöldi" - az egyik mintha a másikból 
lenne véve. (Ezek nem rímhelyzetben álló szavak.) Alliterá-
ció sem igen található ebben a hangzástechnikáját tekintve 
eléggé puritán versben. Legfeljebb a „Macska itt marad 
háznál" kivétel; vagy a harmadik versszak elején a 

Védangyalkint á\\i fölötte 
S míg tehette, védelmezte 

sorokban az általam kiemelt szavak rímszerű összecsengé-
se. Pedig a „szelid nőt" és a „szemöldi" között elindulhatott 
volna valamilyen „jelentéses" játék. Az m hangok így is 
„megümgetik" a második sort, valamelyest az utolsó előttit 
is. Talán a címben szintén figyelemfelkeltő a két m. Két b is 
alliterál. Ha Arany rászánta volna magát a játékra, írhatta 
volna így a második sort: 

* A morálnak mord szemöldi 

avagy az utolsó két sort így: 

* Macska ott marad a háznál: 
Mórikál és egeret les. 
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Ha Arany így írta volna, tűnődhetnénk, nincs-e valamilyen 
különös hangsúly vagy üzenet elrejtve a 

Mán a, morál, *morá, Láttam ily nőt esni porba, E/kisérte 
а nyomorba, vo/t már, Hozzáromlott, Macska ott marad a 
házn ál, * mórikál 

szavak anagrammáiba. - De hát: nem így írta! Nem is írhatta. 
A „mord" a „kemény"-hez képest lágy, almanach-lírás „ma-
szatolás" lett volna, a „mórikál" pedig meg sem közelítette 
volna az „új gazdát nyal" kemény, egyértelmű ítéletét. - De 
hát én nem a verset akarom átírni. Csak azt szeretném 
illusztrálni, hogy ha a „morál" szó rejtegetésére egy-két 
szócserével felhívjuk a figyelmet, ebben az értelemben 
válnak jelentésessé azok a szavak és sorok is, amelyekbe 
különben csak nehézkesen lehetne belemagyarázni ilyen 
szándékot. Pedig maga a jelenség „ott van": öt olyan hely 
van, ahol előfordulnak, közel egymáshoz vagy egy verssorba 
szétszórva, a „morál" betűi. S gondoljunk Voinovich Géza 
jegyzetére: „Volt egy másik kézirata is, azon Szívmorál a 
címe, hasonmása a HV. [Hátrahagyott Versek] kötetében."19 

Hasonlóan funkciótlan anagrammatikus jelenlétre gondol-
hattunk a Kortársam R. A halálán „r" és „a" kapcsolatai 
láttán. 

Van verspélda, melyről már-már biztosan állíthatjuk, hogy 
igazolható a funkció jelenléte — akkor is ha a vers maga nem 
tart rá igényt, illetve ha nem valószínűsíthető a költői 
szándék. A Tetemre hívás elején feltűnően sok ölő hang van 
(főleg hosszú ,,<5"-k): „sötét erdó'ben", „Benó't", „tőr", „előtt", 
„erőszak", „ölte" és „őt". Ilyen sűrűségben többé nem 
halmozódik ennyi (8) ő. A kilencedik versszakban úgy 
található hat belőlük, hogy a , Jöjjön", Jő" alakban megismét-
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lődik és a „-könny-" is kétszer fordul elő. Mindez lehet 
véletlen. Az is, hogy az első versszakban elfoglalt hangsúlyos 
helyzete után a „tőr" újra már csak abban a versszakban 
jelenik meg (a tizenegyedikben), amelyikben Kund Abigél, 
s ebben a versszakban az ö és ő hangok száma (7) egy híján 
eléri az első versszakban találhatókét. A „tőr" szó újólagos 
feltűntét szinte előkészíti a „tört" szó (ez is a sebhez 
tartozik!) az előző versszak végén, mely utóbb, javítás 
folytán került ide. (Az első változat: „Marad aludt vér seben 
a folt".) S vajon véletlen-e, hogy amikor szeretője a helyszí-
nen szembesül s a rímben „azonosul" a tőrrel, egy egész 
sorra szétszórt rím jelzi a „szétszórtságot" vagy szétszóródá-
sát (esze vesztését) és juttat különös vonzerőt a „tőr'-nek: 

Jöjjön utolszor szép szeretője 

Jő; szeme villan s tapad a tőrre. 

Az aláhúzás - utólagos javításként - Aranytól származik. A 
tizenharmadik versszaktól a tőr és Abigél párosa következik, 
így az utolsó előtti három versszak mindegyikében előfor-
dul a „tőr" szó. A szembesítésnek, a gyilkosság vádjának a 
következménye a „Döbbenet" s benne a „Benő" név anag-
rammája, ami megismétlődik a „lebüvölten" szóban is 
(korábbi variánsok erre: „kövülten", majd „büvölten"). 
Magányos „ő" (illetve a „Benő"-re rímeltethető és létet 
tagadó „nem: ő") készíti elő a tizennegyedik versszak 
negyedik sorában az ötödik sor „tőr" szavát, egyszersmind 
ellentétpárjaként a lány vallomásában elhangzó „én"-eknek 
és „nem"-eknek. (A „Döbbenet" stb. világossá teszi, hogy 
Abigél nem volt jelen az öngyilkosság elkövetésénél. Kulcs-
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szó. Arany is ekként idézi, amikor a költeményt levélben 
magyarázza Erdélyi Mikes Rózának.20) 

A nyelv hangtani véletlenei ötvöződnek dramaturgiai és 
versszerkezeti döntésekkel. Ismét azt sejthetjük, hogy Arany 
ihletének (vagy általában a költő ihletének) van egy erőtel-
jes hangtani, a ritmust és a hangzás lineáris progresszióját 
szervező összetevője. Ez nemcsak rímeket készít vagy hív 
elő. Nemcsak alliterációkat szór szét és sokszoroz. Az 
előhívottakon kívül fölös számban termel, illetve tart ké-
szenlétben rímeket, alliterációkat és egyéb hangtani figurá-
kat. Olykor akkora bőségben, hogy a versszerzőnek nem 
föltalálásuk, hanem megrendszabályozásuk vagy visszaszo-
rításuk okoz gondot. Gond ez már csak azért is, mert 
előfordulhat, hogy a gondolat menetét túlságosan magához 
igazítja ez a hangilag motivált szövegkifejlés. A bő szó- és 
szólamkincsű szónokkal szintén előfordulhat, hogy elra-
gadja a nyelvi önkiélés, hogy egy hatásos frázis vagy szófűzés 
kedvéért föláldozza gondolatának pontos kifejtését. Arany 
posztromantikus tudattal uralkodott a nyelvén. Ihletettségé-
nek típusa az amorf anyagtolulást a kristályosodás első 
jeleitől kezdve tudat alatt rendezte, szabályozta. Eközben 
nagyjából körülhatárolta, elosztotta, megfelelő pályákra 
állította a szelekcióhoz szükséges tartományt, s elébe állí-
totta a hangtani alakzatok körének, ritmusának, előre- és 
visszaható kapcsolódásainak mércéit. 

A Tetemrehívás egyik-másik fennmaradt javítása bepillan-
tást nyújt a költői nyelvérzék működésének állomásaiba, 
ezen a ponton már a tudatos kontroll beavatkozásaiba. 
Mindnyájan érezzük vagy értjük, hogy ez a két sor a 
tértávlatot kinetikai, akusztikai és pszichológiai mimézissel 
egyesíti: 
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Fojtva teremről rejti teremre 
Halk zokogását asszonyi bú. 

Voinovich négy kéziratról tudott. Az elsőben, a ceruzával 
írottban ez a két sor még így állt: 

Búgva teremről (rejti) (hordja) nyögi teremre 
Halk zokogását asszonyi bú. 

A „Búgva" és a „bú" alighanem egymást segítették felszínre. 
A „rejti" talán a „teremről.. .teremre" t, r, e hangok kakofóni-
ájából termett elő. Mintha ezt a kakofóniát próbálta volna 
csökkenteni a költő a „hordja" vagy a „nyögi" igékkel. 
Ezektől azonban a kép átvált szokványos (a poétái langue -
nak megfelelő „költői"-be s csak az „auditív képzeletre" 
(ahogyan T. S. Eliot érti) apellál. A búgó, nyögő, zokogó bú 
némiképpen szentimentális szótorlódása az affekció szint-
jén okoz nem illő „kakofóniát". Ráadásul a „búgva" - talán 
rímkényszert is feltételezhetünk - megismétlődik a tizedik 
versszakban: 

Anyja reárogy, öleli búgva. 

Arany tehát elhagyja a „Búgva" szót a negyedik versszakból. 
A mestervonás azonban a „Fojtva" szóból értelmileg követ-
kező „rejti", amely ráadásul-elnagyoltan, kancsal r ímként -
még meg is ismétli a „fojtva" hangalakját. Nyert vele a 
versgondolat, a dianoia: az állítmánynak a „teremről terem-
re" szópárba ékelődése, valamint a „fojtva" implicit alanyá-
nak mondatvégre távolodása a végtelen teremsoron át folyó 
menekülés-rejtőzés kinetikus képét egyesíti a bánat elfojtá-
sának, elrejtésének megindító képével. Ez minden búgás-
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nál, nyögésnél elevenebben érzékelteti az olyan bánat 
elfojthatatlan kínját, amely elől nem lehet elmenekülni. 

A hangtani figurázás spontán bősége persze, mint már 
utaltam rá, fölszínre tör ott is, ahol minden szemantikai 
indokolás erőltetett volna: 

Kastélyába vitette föl atyja 

Ki se terítteti meg se mosatja. 

A „meg se" „g"-je zöngétlen réshang fs) előtt k-nak ejtendő. 
A „kastély" palatalizált /-'je megfelel (a t után különöskép-
pen) a palatalizált /-nek, illetve a beléje olvadóy'-nek. Hogy 
egy ilyen „t + T"—,,t + j"—t""sor mennyire beleilleszkedik 
Arany fonemikus képzeletvilágába, arra példa a „kastély" 
szóhoz kapcsolódó rímsor a Hoc erat in votis című töredék-
ben. A rímet: „kastély", „kakastéj", „havas tél". Az utolsó két 
szótag tökéletesen megegyezik, ha a j, /," / hangokat egyazon 
fonéma különböző tájnyelvi kiejtéseként „értjük", persze 
nem feledkezve meg arról, hogy ezek a hangok önálló 
fonémákként is funkcionálnak. A három rímszó mondhatni 
tudatosan szemlélteti az „ly" három különböző, de egyaránt 
lehetséges kiejtésmódját. Vagy véletlen ez a sor? Akkor 
Arany végtelenül kifinomult tudatalatti nyelvérzékének tu-
dós habitusát dicséri. 

Néha az a gyanúnk, Arany játssza az értetlent, amikor a 
nyelv anagrammatikus-fonemikus mélyszintjein jelen levő 
jelentésjelenségekről lehetne szó költeményeiben. Nyilván 
tudta, s nemcsak a kötelező olvasmányként olvasó diáksereg 
fedezte fel a Tetemre hívás 30. és 67. sorában az erotikus, 
blaszfémikus mozaikot. Az utóbbi sort kétszer is átjavította. 
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Az összesen 28 verssort érintő javítások mutatják, hogy 
Arany skrupulózusan átvizsgálta a költemény szövegét, 
semmi sem kerülhette el a figyelmét, amire kényes lehetett. 
Tegyük hozzá: Moller Ede negédes műelemzését végig 
széljegyzetelte, s Erdélyi Mikes Róza asszonynak a kérdései-
re levélben válaszolt. Megnyugtatta, hogy az „állata" nem 
sajtóhiba, és megmagyarázta, mit jelent, hogy „Vissza! neki". 

Szeme-föle hajlamos is volt rá, hogy egy-egy szöveget a 
betűk és hangok pőre linearitásáig bontson le, s akár 
akaratlanul is újra artikuláljon. Példa erre A szövegmoly 
című „tréfa", mely Lehr Albert módszerére célozva Kisfa-
ludy Mohácsának 35- sorát („Ősi szabadságért harcolt bár 
férfikarokkal" tagolja különböző ízületekre, megfelelő „tu-
dós" értelmezésben: 

ős i szabadságért harcolt, bár férfi, karókkal 
ő , ki szabadságért harcolt, bár férfi, karókkal 
ő , ki szabadságért harcolt, bár férfika, rokkal 
Ő, ki szabad Ságbért harcolt stb. 
Ősi szabadságért harcolt, bár férfikar, okkal21 

A spontán melikus alkotás példája lehet a Tetemre hívás-
ban még az olyan összecsengés is, mint amilyen a harmadik 
versszak első és harmadik sorának elején az „Állata " és a 
„Hátha az" szavaké. S közben az „a/abárdos". Még az 
olyanok is, mint a „visongás" és a „senki" az utolsó előtti 
versszak utolsó két sorában, valamiképp fonemikusan „tud-
nak egymásról". Ehhez hasonló módon emlékeztetnek 
egymásra Abigél vallomásában az „unszola", „szóval" és 
„nosza" hangzói. S talán még a költemény első mondatában 
a „Halva talál-" szótagjai és a második versszak végén a 
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„ravatalán" hasonló hangzása is emlékeztet a holttest ha-
sonló helyzetére az erdei és a palotai környezetben. 

Riedl Frigyes Arany nyelvi virtuozitását dicsérve megjegyzi: 
,Aranyon is megesik, hogy mintegy saját virtuozitásától 
elragadva, oly nyelvalakokat gondol ki, melyek már mester-
kéltek, nem magyarosak",22 s erre két példát hoz fel. Az egyik 
a Buda halálából való: 

Tisztessége vagyon, de magát alázza 
Hódoló mosolynak arcát lepi máza. 

(A mosolynak csak a máza ez, emlékeztetve a „mézes-má-
zos" kifejezésre is.) 

A másik a Télben madárfogó kispásztora: 

Karimás kalappal 
A juhőrző gyermek meglopni akarja. 

A kiemelés Riedltől. Az első esetben az inverziót a sormet-
szet kényszeríti ki, s az alliterációval kétszeresen megerősí-
tett rím (magát .. . mosolynak ... máza; a/ázza ... /epi), sőt 
a „magát"-„arcát" párhuzam is, menti, igazolja. Az erőltetett-
ség, ami a versben közölt színleléssel együttjár, együttjár itt 
az alakzatok felismerésével: a „mosolynak", egy pillanatig 
úgy tetszik, az „arcát" s nem a „máza" a birtoka. Ha nem 
vesszük figyelembe a „jelentésküszöb alatti nyelvöltögetést" 
(tisztessége vagyonnyi érték; „lómosoly", „lepimázza"), ak-
kor is jelentős teljesítmény az önerőszakkal keresztülvitt 
színlelés nyelvi mimézise. Petőfi némileg hasonló helyzetet 
fest kakofonikus eszközökkel a Lehel vezérben-. 

7 2 5 



SZILI JÓZSEF 

Noha neki nem kell az én barátságom, 
Odatolakodom és reátukmálom. 

A másik példa esetében számomra nem világos, mi is az, 
amit Riedl kifogásol. A sorok hanganyagának összeszövött-
sége rendkívül erőteljes. „Kar-", „kai-" „-pal", ,,-kar-" rímel 
szavak elején, közepén, végén, s a „kalappal" ,,-lap-"-jára a 
„meglopni" „lop-"-ja válaszol. A lopás ka/«/>pal történik, s 
ezek a szavak szinte súgják: úgy, hogy a pásztorgyerek 
válappant\a a kalapot a madárra vagy a madár fészkére. 
Mindkét esetben valószínű, hogy az inverzió nem a költő 
elsődleges elhatározásából ered: rím- és ritmuskényszer 
következménye. A költő azonban vállalja, élni tud vele, sőt 
fölös hangzati ékítményeikkel szándékoltságukat szinte 
kihívóvá teszi. Persze a „teremről rejti teremre" sem „ma-
gyaros". A költő nem a langue kodifikált törvényeit illuszt-
rálja: maga is törvényalkotó. A kodifikált törvény szem-
szögéből nézve erőszakot követ el a nyelven. Vagy legalább-
is kérdésessé teszi a köznapi nyelvhasználat sémáit, holt 
metaforáinak az elevenjére tapint, a szórendet megboly-
gatva nyugtalanítóan átrendezi. Arany ezt rendszerint azzal a 
látszattal vagy látszatteremtéssel hitelesíti, mintha a nyelv 
őstermészete nyilatkoznék s ő e szellemi szellő aeolhárfája 
volna. 

A melikus alkotás lehetőségei szabad lehetőségek. Csak-
úgy, mint az egyéb nyelvi figurák felhasználásának alkalmai 
vagy lehetőségei. Megismétlődésükre nézve annyi megkö-
tés sincs, mint a versmérték, a rímképlet vagy a strófaképlet 
esetében. Más szóval: használatát nem lehet semmilyen 
„absztrakt forma" képletébe foglalni. Más kérdés az, hogy 
bizonyos verskultúrákban ilyen összetevők is alkalmasak 
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versképző funkcióra. Az alliterációk szabályos rendszere 
határozta meg az óangol verselést: a Beowidfoan négy 
hangsúlyos szótagra épülő verssorban az első három hang-
súlyos szótag kezdő mással- vagy magánhangzója csengett 
össze. Arany lényegében ugyanezt az elvet alkalmazta 
Kapisztrán című töredékében: 

jSorulának buzgó szívvel 
boldogasszony zsámolyához, 
Te-Deumot, 7éged-istent 
Tart az ősz Hunyadi János. 

(2. versszak) 

Ez a rend azonban Arany versében nem feltétlen. A versso-
rok mértékét nem ez határozza meg. Fölös ékítmény: az 1. 
és a 6-8. versszakban egyáltalán nem érvényesül. Semmit 
sem számít, hiszen nincs versformát képző funkciója. 

Northrop Frye szerint az igazi vers-meloszt nem lágy 
zenei hangzatok jellemzik, hanem inkább a kakofonikus 
diszharmóniák legyőzése. ,Az ilyen kifejezések: »lágy zenei 
áradás« vagy »nyers, zeneietlen dikció« - a zenei szó 
szentimentális használatához tartoznak, s talán annak kö-
szönhetők, hogy a mindennapi nyelvben a »harmónia« - a 
zenétől függetlenül - stabil, állandó viszonyokat fejez ki. 
A harmóniának ebben a figuratív értelmében a zene egyálta-
lán nem harmóniák egymásutánja kell hogy legyen, hanem 
a diszharmóniáknak kell úgy követniük egymást, hogy 
harmóniában oldódjanak fel végül. A zenében ugyanis az 
egyetlen szilárd, állandó »harmónia« nem lehet más, mint a 
végső feloldódás az alaphang akkordjában. Valószínű, hogy 
a nyers, darabos, disszonáns költemény mutatja fel a költé-
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szetben (föltéve, hogy a költőnek megvan a kellő technikai 
készsége) a zene feszültségét s hangsúlyosan sodró lendüle-
tét. Amikor a magán- és mássalhangzók gondos kiegyensú-
lyozásával és a hangok álomszerűen érzéki áradásával 
találkozunk, valószínűleg nem zenei költővel van dolgunk. 
Pope, Keats és Tennyson zeneieden."23 

Riedl Az elveszett alkotmányról szólva utal Vörösmarty 
verdiktjére: „Nyelve és verselése olyan, mintha már az 
irodalom vaskorában élnénk", majd így folytatja: ,Arany 
hexametereiben itt valóban nincs meg az a zengzetes 
fejedelmi ömlés, nincs meg a költői emelkedett kifejezések 
ihlete, mint a Zalán futása-ban. Nyelvében helyenkint van 
valami darabos, száraz és érdes. Ezt Vörösmarty nagyon 
erősen érezte, de nem méltányolta azt, amiben a parodizáló 
Arany őt felülmúlta: a nyelvkincs és különösen a szólások 
gazdagságában. Talán nem is jelent meg magyar költői mű, 
melyben oly sokféle szóanyag volna felkincselve, mint itt. 
Igaz azonban, hogy ez a sok szó nincs mindig költői szférába 
emelve. Mintha nem bírná a szerző a hexametersorból, 
mint valami szűk nyakú korsóból kibugyogó szóáradatot 
megfékezni. Ilyen szóerupció például a vihar leírása, mely-
nek szóhalmazában azonban némi parodisztikus vonás van: 

Brr! dörögés-morogás, recsegés-ropogás morajával, 
Nagy zuhogás, robogás, locsogás, fecsegés, kopogás közt 
Zajg villám, zivatar bérc, szikladarab, koros erdő, 
Záporeső, rohamár, terepély posvány, zuham és jég."24 

Frye ezt a példát nyilvánvalóan a zenei vers, a bájolóból 
lett lírai melosz sikerült mintapéldányának tartotta volna. 
Ilyen versekkel illusztrálja tételét: 

7 2 8 



A „MONDHATATLAN" ARANY SZÖVEGEIBEN 

Mauch mutton, byt buttoun, peilit gluttoun, air to Hilhous; 
Rank beggar, ostir dregar, foule fleggar in the flet; 
Chittirlilling ruch rilling, like schilling in the milhous; 
Baird rehator, theif of natour, fals tratour, feyindis gett. 

(Dunbar: Flyting with Kennedy) 

That long tyme blew a full tymorous blaste, 
Like to the Boriall wyndes, whan they blowe, 
That towres and tounes and trees downe cast, 
Drove clouds together like dryftes of snowe. 

(Skelton: The Garland ofLaurell)25 

Frye szerint a lírát nem az „ismétlődés", hanem a „társítás" 
asszociatív ritmusa jellemzi. Magyarázatul a Szeget szeggel 
Claudiójának szavait idézi: 

Ay, but to die, and go we know not where 

[Mészöly Dezső fordításában: 

De meghalni! Ki tudja, hova menni?...] 

A következőket fűzi hozzá: „Halljuk természetesen a metri-
kus ritmust: ötös jambus négy ütemű versként olvasva. 
Halljuk a szemantikai, illetve a prózaritmust, s halljuk azt is, 
amit a dekórum ritmusának nevezhetünk - a halállal 
szembenéző ember rettenetének nyelvi megjelenítését. De 
ha nagyon figyelmesen hallgatjuk a sort, kihallhatunk belőle 
még egy további ritmust, egy jóserejű, töprengő, szabályta-
lan, kiszámíthatatlan és lényegileg diszkontinuus ritmust, 
mely a hangalakzat egybeeséseiből támad: 
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Ay: 
But to die . . . 

and go 
we know 

not where . . . 
[Megközelítőleg: 

Haj! 
Hát csak halj -

s ellejts, 
ne sejtsd 

hová.. .] 

Ahogyan a szemantikai ritmus a próza, a metrikus pedig az 
epika indíttatásában, úgy ez a rejtett értelmű ritmus a líra 
indíttatásában játszik alapvető szerepet. A próza kiindulása 
rendes körülmények között a tudatos észben találja meg a 
maga központját: az értekező szerző tudatosan ír, és az 
irodalmi próza írója egy tudatos folyamatot imitál. Averses 
epikában a versmérték megválasztása megszabja a retorikai 
szervezés formáját: a költőben kifejlődik egy tudattalan 
szokáskészség arra, hogy ebben a mértékben gondolkod-
jon, s ezáltal egyéb irányokban felszabadul — történetek 
elmondására, eszmék előadására, vagy a dekórum által 
megkívánt mindenféle módosítás elvégzésére. Önmagában 
mintha egyik sem merítené ki egészen a tipikusan költői 
teremtést, amely asszociatív retorikai folyamat, nagyrészt a 
tudatküszöb alatt megy végbe, mint paronomáziák, hang-
kapcsolatok, ambiguus értelemkapcsolatok és emlékkép-
kötődések örvénylése, ami nagyon hasonlít az álmodásra. 
Ebből emelkedik ki a hang és értelem kifejezetten lírai 
egysége. Mint az álmodás, a verbális asszociáció is alá van 
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vetve egy cenzornak, amelyet (vagy akit) nevezhetünk 
»plauzibilitás-elvnek«. Ez azt a követelményt fejezi ki, hogy 
az álomnak olyan formát kell öltenie, amelyet elfogadhat a 
költő és az olvasó éber tudata, kellőképpen illeszkedik a 
kijelentő típusú nyelv jel-jelentés egységéhez, s ily módon 
közvetíthető, és el is juthat ehhez a tudathoz. Az asszociatív 
ritmus azonban mintha megtartaná kapcsolatát az álmodás-
sal, ahogyan a dráma is megtartja kapcsolatát a rítussal."26 

Frye elgondolása értelmében közel járunk Arany lírai 
vénájának lényegileg lírai karakteréhez, midőn a hangalak-
zatokhoz kapcsolódó, sőt belőlük kifejlődő verbális asszoci-
ációkig hatolunk. Amikor is a hangalak nemcsak akármilyen, 
pusztán hangalakjával asszociálódó rímet hív elő, hanem 
mintegy értelmez is, s egyszersmind értelmet ad a pusztán a 
hangalakkal asszociált szónak vagy szavaknak, vagyis értel-
met teremt egy olyan összefüggés számára, amelynek koráb-
ban, e nélkül az asszociáció nélkül, nem volt értelme. Ez 
nem „hangfestés" vagy „hangutánzás", nem is rímtechnikai 
kérdés, s a ritmusok, rímek absztrakciós célú elemzésében 
(verstani elemzésekben) legfeljebb illusztrációként, érde-
kes példaként, határesetként, nemegyszer a költői licencia 
megnyilvánulásaként játszik szerepet. Az olyan funkcionális 
elemzések, mint Fónagy Iván elemzései, felhívták a Figyel-
met a hangtani alakzatok értelemteremtő lehetőségeire. A 
verselemzésekben ilyen jellegű megfigyelések mindig is 
előfordultak. De talán nem abban a mélységben, mint 
amilyenben célszerűnek látszik erőltetése az Arany-líra 
esetében. Igaz, a példák elszórtan vannak jelen. Mint Frye is 
megjegyzi, ez „lényegileg diszkontinuus ritmus". S olykor 
ilyen egyszerű és természetes: 
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Szív, örömtől elszokott szív, 
Multak gyászos özvegye! 
Meghervadtál, meghajoltál -
Az vagy-é még, aki voltál, 
Árva szívem, az vagy-e? 

Az „özvegye" és „az vagy-e" az első pillanatban csak érdekes 
rím. Ha visszaidézzük a mondat elejét, akkor vesszük észre, 
hogy a gondolat ötlete is belőle származik, s szinte nem is 
tartalmaz mást, mint amit a rímelő szavak. 

A Toldi szerelmében bukkanunk rá a következő anagram-
maszerű jelenségekre: 

Toldi névjeleként: 

Menj, kapus, e to/lat sisakomról vidd el 
(VI., 52.) 

Tar Lőrinc gyanútlanságában: 

Toldi bosszúj -ától sok ide ig nem tan-, 
Jő há/ le vidáman, még dúdol is egy dalt. 

(VI., 63.) 

Piroska Toldira gondol, de 

Nem tudja, hogy amit szerelemből vétett, 
Az fordult fejére, mint alacsony bűn-tett, 
Átkát hogy az egyház mennyire megtoldta. -
Szegény Toldi Miklós, hol lehet azo/ta? 

(VIII., 35.) 
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Piroska levele a királyhoz 

Kegyelemből Toldi lovago/ felo/<ija, 
- Ne legyen hős kardján alacsony bűn foltja. 

CX., 109.) 

örzse neve: 
Az nap, egész estig, titkát meg is őrzé, 
Szeretni Piroskát Örzse alig győzé; 

(V., 22.) 

Ő, kicsi néptörzsök s fejedelem lyánya 
(V, 23.) 

Maga ült az elsőn s Örzsike mélázva, 
Feketében, mint már leendő apáca; 

Ősz érsek utána, mint képe királynak 
(XII., 89.) 

Nem kell feltétlenül szándékolt anagrammákra gyanakodni. 
Annál inkább arra, hogy a melosztermő nyelvérzék műkö-
dik, mint itt is: 

Múlatja panasszal a bosznai bán-lány 
(VIII., 33.) 

Sem nem rím, sem nem anagramma, sem nem alliteráció. 
Csak ugyanazokra a hangokra szűkül a hangképzés köre -
mint ahogyan a bánlány panaszának is mindig ugyanazok a 
motívumai. 

De még ennyi imitativ vonást sem kell feltételeznünk. 
Élvezhetjük ugyanúgy, ahogyan egy rímet vagy alliterációt. 
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Toldi nevével kapcsolatban is: 

Napot így munkában, éjet imádságban 
Tölte szegény Toldi, nagy alacsonyságban 

(VIII., 43.) 

Toldi Miklós gyilkos-, sírfosztoga/óra 
(VIII., 47.) 

I Iallja egy bokron túl említeni Toldit 
(VIII., 52.) 

Hát nem te futál meg, hogy aho/ jő Toldi? 
(VIII. 54.) 

Kik Magyarországon a sírt kirabolták, 
S a király legelső vitézére tolták. 

(VIII., 59.) 

S amikor Piroska levelében Örzse dolgára tér, még mindig 
ott incseleg a magáénak egy töredéke rímhívó szóba rejtve: 

Jól van; de utána még valam/t toldok 
(X., 110.) 

A „vidor" Piroskára utal, s Toldi Miklós neve kimondva s 
kimondatlan visszhangzik a király gondolatában: 

Ez a vidor élet!... mzkor elgondolta, 
Érte nemcsak Toldit - magát is okolva 

(XII., 5.) 

Ahogyan Anikó gondolataiban is, rímbe keveredve, elnyújt-
va, de szinte rímként kimondva ott van: „Toldi" - miközben 
két „Miklós" is kitelik a maradék betűből: 
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s ím maga felszó/г? 
Megvinni kegyelme első hírmonc/ózY 

(XII., 8.) 

Sokkal korábban Toldi szerelmes gondolatait idéző sor 
fonta magába kimondva s kimondatlanul Piroska nevét: 

Száll oda, száll vissza; borítja Piroskát, 
Lepi bokrosán, mint raj a virágos fát 

(IV., 94.) 

S ez a „virágos fa" hasonlat kettősen Piroska emlékét idézi 
fel, amikor lakodalmán 

Anikó, fehérben mint egy virágos fa, 
Ott forog a vánkost feltartja magosra 

(XII., 109.) 

Ez a kép ugyanis már a Daliás időkben is előfordult: 

Azután egyedül lejte szép Piroska 
Földig hófehérben, mint egy virágos fa 

Végül a király szavában egy „M" s egy ékezet híjával 
benne lappang (s épp a „lakolál is" szavakban!) mind a 
Miklós, mind aMikola: 

Vétkeztél, fiú, de lakolál is hétszer 
(XII., 62.) 

Hogy Aranyt epikus költőként érdekelhették az anagramma-
szerű nyelvi játékok, azt nemcsak levelezése, humorizáló 
versei tanúsítják, hanem a Toldi szerelmé be foglalt jóslathoz 
(XII., 30.) fűzött jegyzete is: „Maritabitur A L. I. O. (alio). E 
baljóslatot ki használja fel, ha nem a népköltő? AJ. " 
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Kinesztézis-esztétika 

A dinamikus szóérzékiségnek legmegkapóbb példái Arany 
költészetében a látványokat, fényjelenségeket, térbeliséget, 
távlatokat, tér- és mozgásérzékelést nemcsak közlő, hanem 
nyelvileg imitáló, átélésre kényszerítő kifejezések. A Kei-
ft isz Irán harmadik versszakának templomi képe ilyen telita-
lálat: ellenállhatlan erővel közli, festi, kelti a mozgásérzetet: 

Minden oszlop olyan zászlós, 
Mintha mennybe szállna szárnyon; 
Diadalmi dicsérettől 
Dagadnak a bolthajtások. 

Közrejátszik ebben még a fals asszonánc is - ahogy „melléje 
megy" a hangzás a vártnak. 

Klasszikus példa: 

Maradozó csattogással 
Fehér sulyka messze villog. 

Mint Négyesy László írta: „Érezzük a látásérzet után elkésve 
érkezett hallásérzetből a távolságot, melyből a holdvilágnál 
sulykoló nő munkáját figyeljük."27 Riedl Frigyes a Családi 
kör „éji bogaráról" jegyzi meg, milyen pontos fázisidőzítés-
nek köszönhető a kép szuggesztív ereje: „Ez a hármas fázis a 
falnak repülés, a koppanás és elnémulás (mely speciális 
vonás) az élet színét adja a puszta leírásnak."28 Mindjárt egy 
másik állatképpel folytatja (könyvének ebben a fejezetében 
Arany „állatait" szedi össze): „Milyen élénk természeti 
érzék, mily üdeség van a fürj eme leírásában: 

7 3 6 



A „MONDHATATLAN" ARANY SZÖVEGEIBEN 

Habzik a zöld vetés, ha szellő ingatja, 
Messze futhat benne fürjek pitypalattyja."29 

Az első lopás (1853) e képe nem a fürjek miatt került a 
versbe. Úgyszólván helye sincs ott, szinte csak toldalék. 
Funkciója: érzékeltetni a gazda gyönyörködését a zsendülő 
vetésben. Elliptikus technikával, magyarázkodás nélkül. A 
kép önmagáért beszél. A vetés nem folyadék, de „habzik", 
ami találóbb, elevenebb, mint a szokványos „hullámzik". 
Zavarba ejtő, mi hit, a fürj-e, vagy valóban csak a „pitypalatty-
ja" - de ettől a kis bizonytalanságtól mozgásba lendül az 
egész látvány- és hangkompozíció. Akárha a vetést nézve 
érzékelnénk a hangforrás irányának változásából, hogy a 
fürjek gyorsan messzire futnak a vetés közt. Persze a 
„Messze futhat" jelentheti egyszerűen a hang szabad terjedé-
sét. De függ-e ez a „ha szellő ingatja" feltételtől? Nyilvánvaló, 
hogy nem. A bizonytalanság mégis „helyszíni". 

Kinetikus képet érzékel Riedl а Buda halálában -. „Stílusá-
nak rövidségére, a sok kínálkozó közül csak egy példát: 
Attiláék a Mátrának tartanak, hogy ott vadásszanak. 

Buda ezt látja, mint a vak a rózsát: 
Színére nem öivend, érzi a szúrósát, 
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog. 
Haladnak azonban; túl nőnek az ormok. 

Lehetne-e azt, hogy mindinkább közelednek a mátrai 
magas hegyekhez, megérzékítve rövidebben kifejezni, mint 
ezzel: nőnek az onnok?"i0 Megjegyzem, Petőfi a távolodást 
festi majdnem ugyanilyen módon A hevesi rónán című 
költeményében: 
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Hátrább vonul mindegyre 
és halványul a Mátra. 

A közeledést, illetve távolodást áttételesen („nőnek", illetve 
„hátrább vonúl", „halványéi") érzékelhető műfogás lélekta-
ni: a tudott helyett az észleled tényt közli. 

Arany a Katalinban magát az érzéki csalódást teszi 
elbeszélés tárgyává, midőn Katalin a Vágra pillant. 

Nyugotra ő, a part keletre, 
Szaladnak egymástól sietve. 
A torony is indul, halad 
Katalin lábai alatt, 
Mint gyors hajó, mely keleti 
Boldog sziget felé repül. . . 

Azonban im! hab loccsanása 
Hallatszik a túlpart felől: 
Megszűnik а futása, 
Szilárd torony lesz, mint előbb. 

Arany körültekintően, aláhúzással is, a rím elrontásával is 
(felől-előbb) jelzi a leírás intencióját. A Katalinban az 
érzéki elemek érzékletes, az egyén benyomására alapozott 
közvetítése az ábrázolás domináns tényezője, s ebben, mint 
a 3. fejezetben láttuk, a tájélménynek, s általában a látvány 
élményének jut döntő szerep. A sebes távozást a környezet 
megváltozása érzékelteti: 
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A szél suhog, száguld a mén, 
Megették a harc elmarad, 
Hegyekbe mélyed el az ú t . . . 

A látvány, a környezet látszólagos mozgása érzékelteti a 
haladást: 

»El, el...!« a mén gyorsan halad, 
Futnak visszafelé a fák, -
Mellette versenyez a Vág... 

A „visszafelé futás" érzékelése („Mérföldek azonban vissza-
felé futnak, Tornyai, kastélyi eleven faluknak" - Toldi 
szerelme, III, 12. vsz.) a megszokott élmények közé tartozik. 
Árnyaltabb az a megfigyelés, hogy a nagyon távoli tárgyak 
„velünk futnak". így a Katalinban is: 

Nézd: hogy marad a föld megettünk, 
Nem üldöz senki, csak magok 
Futnak velünk a csillagok... 

A mozgásélmény a látványban ölt testet. A „velünk futás" 
Petőfinek is feltűnt, de ő az érzéki élmény kiemelése helyett 
az (itt öncélúnak tetsző) allegorizálást részesíti előnyben: 

A nap is velünk szalad, 
Mint egy őrült, aki véli, 
Hogy őt, összevissza tépni, 
Űzi egy ördögcsapat; 

(Vasúton) 
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A térérzék jelen van a paraszti élet apróra átélt munkafo-
lyamatainak a rajzában is: 

Néha a gyökeret, amint széjjelszalad, 
Kergetvén kapája, messze, a föld alatt. 

(Az első lopás) 

A „kergetvén" kifejezi, hogy valósággal valamiféle vadász-
ösztön készti a gyökeret kikapáló embert arra, hogy mind 
messzebb, mind mélyebben kövesse a gyökér útját a 
talajban. „Hévvel", ahogyan a Bolond Istók hasonlatában: 

Bányász a költő: hányszor kergeti 
Mély föld alatt vakon a vak eret! 
Bizvást elindul, hévvel követi 

(I., 124.) 

Riedl sok más példájában is a térérzékeltetés élménye 
dominál. Esetenként ő maga is felhívja rá a figyelmet: „Ha 
valami jelenetet leír, olyan részleteket mond el, mit csak az 
szokott, aki jelen volt. Midőn Veselényi felkapaszkodik egy 
zivataros este a várra, egy hosszú falsikátort lát maga előtt: 
»Nem nyílt abból ajtó sem jobbra, se' balra, szája egyenesen 
szolgált az udvarra, most az is sötét volt, de ha villant az ég, 
fénye innen és túl egybetalálkozék.« (111. sz.) Minő hű 
megfigyelése egy futólagos impressziónak!"31 

Ugyan nem Veselényi, hanem Solymosi látja maga előtt a 
sikátort, de Riedl jól érzékeli a nyelvi eszközökkel leírt 
helyzet tökéletes átélhetőségét, s ennek kulcsát: a személyes 
jelenlét szuggesztióját. Nem érdektelen, hogy ezek a képek 
az „elmondásban" válnak érzékivé, lineáris közlés építi fel 
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a „helyszínt", s amikor minden együtt van hozzá, akkor 
következik a varázsgesztus, a poétikai, térbeli egvbevillanás. 

Riedl a megfigyelés pontosságát ünnepelte, s nem ele-
mezte tovább ezt a felismerését. Idéz a Toldiból is példát 
arra, hog\' Arany milyen jó megfigyelő: „Miklós némán 
hallgatja a vén szolga beszédét, míg végre nag)' meleg 
könnycsepp ült szemére: 

S mintha törlené csak arca verítékét, 
Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét: 
Végig a kisnjján a könny földre csordult... 

Arany pontosan feljegyzi, minő úton követi a lecsúszó 
könnycsepp a nehézkedés törvényét."32 

Az elmondás linearitása, amennyire a nyelvi közlés linea-
ritása engedi, követi a leírt események lineáris egymásra 
következését. Arany még félmondataiban is vérbeli elbeszé-
lő: a könny „hívatlan vendége" Toldinak. S ezzel a gesztussal 
nemcsak az átfogóbb történetfolyamat szerves epizódja lesz 
ez a mozzanat, de - ha csak mikroszkopikus méretekben is 
- lélektani jellemábrázoló erőt is sugároz. A funkcionális 
kiegészítésnek - díszítésnek - ez a módja lép nála, törvény-
szerűen, az allegorizálás helyébe. 

A történetmondás az iménti másik példát is kettős ese-
mény színhelyévé avatja. Solymosi érkezése az egyik. De a 
sikátorból nyíló udvar ekkorra már egy sötét cselszövés 
színterévé vált, Veselényi elfogatásáé. (Ennek zaját az öreg 
lentről hallotta, ezért indult fölfele a kötélhágcsón.) 

Az első lopás gyökérkikapálásába is belevitt valamit Arany 
abból, hogy a valóságban is így adódik: vele jár a vadászszen-
vedély, a nyomkövetés izgalma. Tipikusan narratív jellegű 
képalkotás ez. Szükség is van hozzá egy bizonyos terjede-
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lemre, amíg minden eleme lineáris elmondással a helyére 
kerül. S ekkor egyszerre áramként fut rajta végig, oda s 
vissza, a megjelenítő erő, felvillan és hat. Energiáit szinte a 
zsigereinkben érezzük. Olyannyira jelenlétteremtő, mintha 
szubjektumunk azonosulna a műbeli szubjektummal, akár 
a hős, akár a narrátor képezi e jelenlét virtuális kereteit. 
Vagyis egy pillanatig a lírai költeményre jellemző, az általa 
és egyszersmind az önmaga számára teremtett szituációt 
imitálja. 

Riedl a megfigyelés pontosságát hangsúlyozza, és szinte 
csakis azt. Noha könyvében tárgykörönként foglalkozik az 
ilyen megfigyelésekkel (,Arany állatai" stb.), az nem derül ki 
ezekből a tárgykörökből, hogy a megfigyeléseknek van egy 
közös sajátos jellegük: tárgyuknál fogva is különösek. Tulaj-
donképpen egy ponton Riedl ezt az egész különösséget 
megvilágítja: akkor, amikor rámutat Arany lélektani elemző-
készségére. „Vörösmartynál is még egységesek az érzelmek, 
még nincsenek lélektani szálakra fejtve."33 Ez a „lélektani 
szálakra fejtés" e pontos megfigyelések lényege. A pontos 
megfigyelés alapján alkotott Aranv-képeknek csak egy része 
olyan, mint a lopakodó macskát festő. Más részük nemcsak 
telitalálat, de különleges, szokatlan tárgyat talál telibe. 
Mindenekelőtt valamilyen finom lélektani élményt - olyan 
élményt (s mindegy, hogy elképzelt vagy valóságos), mint a 
sikátor két végén egyazon pillanatban felragyogó villámfény 
élménye. Ez még az olyan olvasóban is a déjà vu érzését 
kelti, aki ilyen látványnak még sohasem volt tanúja. Hason-
lóak ehhez azok az Arany által megjelenített fénytünemé-
nyek is, amelyekre szintén Riedl hívja fel a figyelmet: 

„Aranynak egyáltalán finom érzéke volt a percnyi tünemé-
nyek iránt. Pl. Budaszállás leírásánál: »Fáklya/wtó fénye éjjel 
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is ott jár még, s bukdosik egymásba sok fekete árnyék« 
(Buda halála V.). Ildikó kíséretét így írja le: »De arany és kő 
ragyog ottan drága, lovakon a szerszám futosó világa; széjjel 
az árnyékba, fénye lövell tűzként, s vissza, ha nap ránéz, 
meri nézni büszkén.« Midőn Nagy Lajos tréfamódra elfog-
lalja Prágát: »Ablak alatt száguld a csata vad ménje, Ütközik a 
szembe láncsa fu tó fénye, « (Toldi szerelme IV. 59.) Ami itt le 
van írva, azt csak egy-egy másodpercig lehet látni."34 

Megfigyelhető ezekben a képekben is a történetmondás 
- a futó fény és a bukdosás, a nap tekintetére büszkén 
visszavillanó szemek epikai, sőt etikai ütköztetése, s benne 
a drámaiság mozzanata. 

Hogy Arany maga milyen szívesen dolgozta fel a f u t ó fény 
élményét, kitűnik abból is, hogy van ennek költészetében 
még egy változata: 

Halvány arcát egy röpke láng 
Futá el, percnyi lob gyanánt, 
Mikép sötét ablak alatt 
Ha lámpa gyorsan elhalad, 
Egy percre átgyűl az üveg, 
Aztán megint sötét, hideg. 

(Édita, V. rész) 

(A kép Petőfinél is megtalálható - a Téli esték ben, de nincs 
ennyire az impresszióra kihegyezve: „Egy-egy látogató 
megy csak hazafelé, Lámpája megvillan az ablakok alatt, S 
fényét a sötétség hirtelen elnyelé, Eltűnik a lámpa, a benn 
levők pedig Buzgón találgatják: vajon ki ment el itt?") 
Az olyan esetekben, mint a fenti, a hasonlat izgalmasabb, 
mint a hasonlított - már-már olyan önálló, mint egy 
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metafora. Igaz, messzebb is megy, mint ami a hasonlat tiszte: 
az „átgyúl" után a „sötét, hideg", sőt az „üveg" is metafora-
ként értendő. 

Riedl és mások előszeretettel, de többnyire poétikai 
indokolás nélkül sorakoztatják fel az elbeszélő költemé-
nyeknek azokat a képeit, amelyek időjárási jelenségeket 
festenek: 

Felhők szeme rebben (A tölték alatt) 

Azután a villám szeme itt-ott rebben 
{Tolcliszerelme, III. 45.) 

Vonaglik a felhők idege, a villám, 
S a megszelelt zápor ködlik aláhullván 

(Toldiszerelme, X., 17.) 

E képek ereje az igék („rebben", „vonaglik", „megszelel") 
szokatlan átvitelében, metaforikus használatában rejlik. 
Biológiai mozgás utal fizikai történésre, illetve a termény, 
például a gabona, szelelése (a szem elválasztása a pelyvától) 
a szó szoros értelmében esik egybe az esőszemek „megsze-
lelésével", noha a kifejezés az emberi munkaműveletre 
alkalmazva került forgalomba, csak ekként használták. 
Arany a megszemélyesítés, illetve egy-egy ige szokatlan 
(tulajdonképpen betű szerint nem helyénvaló, a maga 
köznyelvi szemantikai kontextusán kívüli) alkalmazásával 
újra meg újra metaforát vegyít hasonlatba, hasonlatot meta-
forába. íme egy hasonlat a Murány ostroma szárazvillámos 
éjszakájából: 

Olykor, ha a felhők lángseb módra nyilván 
Szemvakító fénnyel lecsapott a villám... 
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A hasonlat a „lángseb módra", de a „lángseb"-ben metafora-
ként rejtezik a „láng", betű szerint értelmezhetetlenül (lehet 
láng égette seb, s lángként égő seb egyaránt). Az is meg-
figyelhető, hogyan álcázza Arany köznyelvinek, egyszerű-
nek, megszokottnak a szokatlan képet: a második sor már 
csak az előző négy szótól nyer különös fényt. 

Már Riedl leírta Aranynak azt a gyakori fogását, hogy „új 
fényt, új színt ad [...] a halványra kopott metaforáknak".35 Az 
ő példáit lazább, összetettebb típusúakkal folytathatjuk. 
Például a köpönyegforgató szélirányos igazodása automati-
kus, szenvedőleges művelet az ő „kifordításában": 

Köpenyegét most is ez a szél forgatja 
(Toldiszerelme, VIII., 70.) 

A „kínnal" („kínosan", „kínos pontossággal", „megkínoz-
va"?) is kifordul, s a gaztett megszemélyesítéséből valóság-
gal egy új népi szólás-mondásra futja: 

S leleményes kínnal öleti sorjába' 
Mind', ki a gaztettnek keze volt vagy lába 

(VIII., 80.) 

A „fölvet a víz" kifejezés egy más kontextusba, más fajsúlyú 
elemre vonatkoztatva jelenik meg és szinte közvetlenül az 
introceptív érzékelésünkkel közli a levegőbe emelkedés 
ennek megfelelő élményét: 

Nem érzitek-é a körülfolyó léget, 
Mint emel, mint éleszt, mint ragad magával? 
Fölvet az ár; a föld egyre alább mélyed... 

(A rodostói temető) 

7 4 5 



SZILI JÓZSEF 

A szellemcsapat repülése, ami a szubjektív érzést illeti (mint 
Rákóczi idézett szavaiban) ugyanolyan dinamikai törvények 
révén megy végbe, mint az álombeli repülések általában. 
Gaston Bachelard szerint „az álombeli repülés sohasem 
szárnyas repülés".36 Szárnyak nélkül repült Attila is álmában: 

De borult az álom, s én egyedül, távol, 
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol, 
Szárny nélkül, magosan a levegőt szeltem, 
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem. 

(Bucla halála IX.) 

Ellentmondásosabb az álombeli repülés képe az М о т — 
való repülésjelenetében: 

Illatoz a pázsit, madárének hallik, 
Könnyű lépteimtől még a fû se hajlik, 
Lepke módon szállok virágról-virágra: 
Kimagyarázhatatlan keblem boldogsága! 

Testem étherré vált. Repülni akarok, 
Lebbenő szárnyaim a két könnyű karok, 
S mint füttyös pacsirta, vígan, örömégve 
Fúrom fel magamat a kékellő égbe 

A „könnyű léptek" szárny nélküli repülést ígérnek. A „lepke 
módon" szálldogálás után következik a könnyűségérzet 
jelzése: „Testem étherré vált." Bachelard szól a kimondha-
tatlan boldogság élményéről („l'impression de bonheur 
ineffable"), a könnyűség érzését pedig kifejezetten egy 
„könnyűségösztön"-re („instinct de légèreté"37) vezeti visz-
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sza. Arany lepke- és madárhasonlatait, illetve utalását a 
lebbenő szárnyakra, „racionalizálásnak" tartaná.38 Minden-
esetre leszögezi, hogy a karoknak lehet valamilyen lendítő, 
egyensúlyozó szerepük, de nincs olyan álombeli repülés, 
amely angyalábrázolások módjára vállból kinövő szárnyak-
kal történik. Bachelard logikus eljárással bizonyítja be 
Jean-Paul poétikus álomleírásáról, amelyben szárnyas repü-
lés fordul elő, hogy nem valóságos álom rajza; az érzékileg 
átélhetetlen absztrakciók s az egyszerre ható, de egymást 
kizáró dinamikus erők leírásai jelzik ezt. így az Álom - való 
kettőssége (a szárnyakat fölöslegessé tevő könnyűségérzet 
és a szárnyak lebbenése) ugyanilyen ellentmondást képvi-
sel. Csakhogy a „lepke módon" felfogható valóban csak a 
könnyed libegés hasonlatának, s a „lebbenő szárnyaim a két 
könnyű karok" valóban érthető betű szerint úgy, hogy nem 
szárnyak nőttek a karok helyén, hanem a puszta karmozgás 
lendíti légi útján lebbenő szárnyként. (S figyeljünk fel arra a 
ritmuskényszerből fakadó finomságra, hogy a „két" szám-
névvel szokatlan többesszám mintegy a karok önálló, külön-
külön létezését, illetve mozgását sugallja, és a nyelvhaszná-
lat költői szabadságával egyfajta érzéki elengedettséget, 
könnyűséget, érzéki lezserséget sejtet.) 

Ez a kétféleképp lehetséges magyarázat azonban nem 
olyan természetesen rejlik benne ezekben a verssorokban, 
hogy poétikai többletet nyújthatna. Az utóbbi, ha betű 
szerinti is ez az értelem, erőltetett magyarázkodásnak 
tetszik. Eléggé nyilvánvaló, hogy a hasonlatokkal együtt a 
Bachelard által említett racionalizálás kerül bele a szövegbe. 
A pacsirta-hasonlat szinte önmagáért él, nem az álom 
tüzetes ábrázolásához tartozik. Ha elfogadjuk Bachelard 
számos irodalmi példával alátámasztott elméletét (amit 
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nem nehéz megtennünk, ha magunk is az általa leírt módon 
röpdösünk álmainkban), akkor akár egy ilyen példa nyo-
mán is feltételezhetünk valami furcsa különbséget Arany 
mint lírikus és mint epikus költő alkotói magatartásában. 

Azok a képek, amelyek a meglepő szituációk átélését a 
nyelvi képzelet erejével sugallják, szuggerálják, többnyire 
Arany elbeszélő költeményeiben fordulnak elő. Lírai versei-
ben főként elbeszélő passzusokba szorulnak, maguk is 
elbeszélő mozzanatokként elevenednek meg. S minél sze-
mélyesebb a lírai vers hangvétele, annál inkább ki van téve a 
személyesség megnyilvánulását szabályozó költészeti kon-
venciók hatásának. A lepke- és pacsirtahasonlatoknak, il-
letve más esetekben a csónak-sajka stb. motívumok uralmá-
nak. Az elbeszélő versben a narrátor kötelező objektivitása a 
legfőbb konvenció. Ezen belül Arany az érzékletes történet-
mondást és tárgyleírást szinte-szinte szükségtelenül nag}' 
szuggesztív erejű közvetlen élményátvitellel kombinálta. 
Szuggesztív közvetlen élményátvitel - ezen van a hangsúly. 
Mint már föntebb utaltam rá, a szituáció ezáltal lírai: az 
ekként látás egészen egy általános, bárki által, de csak 
konkrét egyediségében átélhető első személyhez kötött 
látás. A költő déjà vu-je csak ig}7 az enyém, a tied, az övé. 
Mindegyikünké csak akkor, ha mindegyikünk azt mondhatja 
róla: az enyém. így fedezzük fel Arany szövegében újra meg 
újra magunknak (és csak magunknak) ezeket az Arany által 
felfedezett átélni való mozzanatokat. 

Arany tehát mint megfigyelő még az álombeli realitást 
illetően is hiteles tanúnak tűnik: 
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Mindig marad - ha a fejére áll is -
őnála valami vaskos, reális. 

(BolondIstók, II., 119.) 

S valóban különös jelentőséget tulajdoníthatunk annak, 
hogy megfoghatatlan jelenségeket próbál és tud nagy hallu-
cinatív erővel érzékeltetni. Néha a képiség egyetlen ige 
jelentésében összpontosul: 

Száz jut eg>' magyarra, még talán több jutna, 
Ha egyhez olyan sok hozzáférni tudna 

(Losonczi István) 

Ehhez hasonló dinamikus térbeliséget sugall egyszerre 
több irányú mozgással ez a négy sor, mégpedig úgy, hogy a 
megelevenedő képet a „kévét kötni" kifejezés emeli sugalla-
tossá: 

Körül-körül, mint a jó csikós szokása, 
Tereli tömegbe Toldi karikása, 
S míg ő üti szélről, ha ki mozdúl, képen: 
Kötözi, mint a kévét, a többi középen. 

(Toldiszerelme, XI., 33 ) 

A közeledők mozgását is beleérti a képbe: 

Szép ruhás leventék őrzik a nagy sátort, 
Visszarántják egymást, úgy adnak sikátort. 

(Csaba trilógia, I. rész, 2. ének) 

Térbeli mozgás- és hangzáskép együttese, a hasonlattal 
megkettőzve: 

Ropogó éljen-bői közeiedék utca, 
Mint mikor égzengés nagy szekerét húzza. 

(XII., 57.) 
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Van ehhez hasonló - mozgást, térérzékeltetést metaforába 
öltő - kép a Daliás időkben - ott Piroskáról: 

Suhog a ruhája, párta-pántlikája: 
Hosszú sor mosolygás húzódik utána. 

A „közeiedék utca" önmagában merész, térbeliséget és 
mozgást sokértelműen sugalló, láttató kép: „utca" nyílik a 
király és kísérete előtt és körül a tömegben, mégpedig úgy 
nyílik-csukódik, amerre és ahogyan közelednek. Igen, de az 
„utca" éljenzésbőX áll vagy afelől bontakozik ki, közeledik. 
Hogy időnk se legyen e kép hangos képtelenségénél 
lecövekelni, a „ropogó" jelzőnek megfelelő hasonlat 
„helyre teszi", képileg analizálva értelmezi a képzavart. A 
népképzeletben az égzengéshez, előre vetülő, elhúzódó 
visszhangjaihoz guruló, gördülő, zötyögő, kongó mozgás és 
hangzáskép társul „gurigatja már odafönn Szent Péter a 
hordókat" típusú szólásokkal kifejezve. A mennydörgés 
moraja a Válság idején című költeményében „begörgi a 
csendes vidéket". De van a fentihez fogható (égzengés ~ 
szekérdübörgés) kép a Murány ostromában: 

Messze, a látkörnek nyúgati legalján, 
Vad vihar szágulda, szekéren nyargalván, 
Rezgett a föld háta lassú morajától, 
Szikrát hányt a felleg lova patkójától. 

Itt valósággal „elbeszéli" Arany a megszemélyesített termé-
szeti képet, „pontos", tételről tételre „igaz" analógiákkal 
indokolva a részletekben is. A Toldi szerelme jelenlétében 
csak a jelenlevők impresszióját eleveníti meg, a részletek 
nemhogy nem válnak ki igazolás végett, inkább még egybe-
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villantásuk, egymásba dolgozásuk, egymáson át láttatásuk a 
nyelvi elrendezés feladata. Nem azért, hogy ködös vagy 
homályos legyen az összbenyomás (noha van ebben az 
egészben egy szédítő, zsongító, szemfényvesztő elem is), 
hanem azért, hogy ne az összetevők váljanak szét elemeikre, 
hanem csakis együttesen, csak ebben az itteni egységben 
hassanak. 

Ebben a sugallatosságban szerepe van annak is, hogy ezek 
afféle „utángondolós" képek: bonyolultak, elliptikusak, töb-
bet és mást mondanak, mint ami első hallásra, első olvasásra 
felsejlik belőlük. De téved, aki azt hiszi, hogy a belső láttatás, 
érzékeltetés nyelvi útja mindenki által gond nélkül, akadály-
talanul járható út. Ellenkezőleg, minduntalan nyelvi szaka-
dékok kényszerítenek teljes készenlétre. Igaz, Arany még 
ebben is „rejtőzködő": amit Keresztury Dezső arról mond, 
hogy bravúros rímei megférnek a legszimplább ragrímek-
kel,41 átvitt értelemben legmerészebb képeire is áll. Leg-
alábbis sikerül úgy tennie, úgy ölteni egymásba a szót, 
mintha nem történt volna semmi kilengés, semmi különle-
ges, csak a történet egy-egy mozzanata lett érzékibben 
festett, személyesebben átélhető. 

Egy-egy ilyen térbeliséget, dinamikát sugárzó kép egy-
szersmind bonyolult gondolati tartalmat, tapasztalatot is 
magába foglalhat; bonyolultabbat, mint amilyent a puszta 
megszemélyesítés nyújt: 

Nem szorul a város tetemes falakra, 
Nagy henye kövekből nincs együvé rakva; 
Az erőnek szolgál kirepítő fészkűi, 
Nem a pulyaságnak biztos menedékül. 

(Buda halála, I.) 
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Riedl szóvá is teszi: „Arany ezzel Priscus megjegyzését, 
miszerint a hunok a fakerítést díszítik, de meg nem erősítik, 
egy általános jellemző vonássá szélesbítette."39 Tegyük 
hozzá, hogy a „kirepítő" jelző dinamizmusa erősebb, erő-
szakosabb, mint az a funkció, ami a puha, meleg madárfé-
szek és a fiókák kirepülésének kapcsolatához tudatunkban 
tipikusan társul. Egy kőhajító gép lövedékének a fészke 
lehet az, ami megfelel „az erő kirepítő fészke" kép tartalmá-
nak. (Eközben a trópus nyelvi alakzatán kívül eső szó is az 
elvont gondolat szemléltetésének válhatik eszközévé, de 
szinte csak igényünk, tetszésünk szerint: gondoljunk a 
kövek „henye" jelzőjére, melynek kapcsolatát a „pulyaság 
biztos menedékével" nem kötelező észrevennünk.) 

Megfigyelhető, hogy Arany képei, hasonlatai igen gyakran 
hivatkoznak a személyes érzékelés benyomásaira. Nemegy-
szer „eksztatikus" élményekre, amelyek éppenséggel a lelki 
jelenségek „szálakra fejtésének" (Riedl) az útjába esnek. 
Legegyszerűbbek azok az esetek, amikor közönséges bi-
zonytalanságérzetről van szó. Például a tűzhányó közelében 
a rengésektől hullámzó föld kérgén 

Nem biztos a láb, hogy rajta egyet lépjen, 
Mint mikor a gyermek „hajlókázik" jégen. 

(Toldiszerelme, XII., 26.) 

Nem a kép, hanem az „érzés" volt a főszereplő a jóval 
korábban (1857-ben) írt lírai vers, A lejtőn végén: 

Mint ki éjjel vízbe gázol 
S minden lépést óva tesz. 

Persze a hajló jég képe (a rajta járás szubjektív élményétől 
elkülönülve) az erő képzetét is sugallhatja, mint a Keveháza 
e soraiban 
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Ennyi sok nép amerre lép, 
Hajlik a part, miként a jég. 

Az eksztatikus élménykör szuggesztív erejének titka a 
statikus erő jelenlétének sejtetése. Ilyen a Hamletben a 
Horatio szavaival leírt „borzadályos sziklacsúcs", mely „Ten-
gerbe bókol, talpánál kiebb" (Arany fordítása). Vagy a Lear 
királyban Gloster leírása: „Egy szirt van ott, Melynek magas 
tetője rémesen Függ a szomszéd mélység fölött". Ugyan-
ilyen eksztatikus képpel vezeti be Arany a harmadik „sza-
kasz" elején a Murány ostroma viharos éjszakáját: 

Nyúgaton ellenben halkal emelkedtek 
Óriás sziklái sötét fellegeknek, 
Tarajos tetőik messze kihajIának, 
Mintha minden percben földre szakadnának. 

Ez azonban csak elmondása, lineáris leírása a helyzetnek. 
Az eksztatikus élmény megérzékenyítésének erőteljesebb 
eszköze, az olyan nyelvi lelemény, mint a „vet véget a 
térnek" a Toldi szerelmének ezekben a soraiban: 

Míg a hegyi párkány legszélire érnek 
Hol meredek kőszál vet véget a térnek 

(IX., 92.) 

Más esetben a leírás is elegendő, mert a kinesztéziás 
élményt ellenállhatatlanná teszi az érzéki csalódás felidé-
zése (s ez itt mellesleg az olyan szobrok eksztatikus 
statikájára is emlékeztet, mint amilyen Bernini műve, a 
Szent Teréz eksztázisa): 
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A hölgy pedig fordül vele, 
De ügy lép, mintha lengene 
S lábak helyett a hosszú öltöny 
Redői tartanák a földön. 

(Öldöklő angyal) 

A tükörrel vetített fény hiperbolikus mozgása is alkalmas 
hasonlat a kinesztéziás élmény felidézésére a Csaba trilógia 
I. énekének egyik töredékében: 

Előtte a menyasszony, miként a napsugár, 
Mint tükörrel vetett fény, - táncot libegve jár 

Kinesztéziás élmény rejlik a „lépés" és „ugrás" azonossá 
tevésében: .Átlépi az árkot csak kicsi ugrással" (Toldi 
szerelme, XII. 102.). A nyelvi lelemény („maga-fogta szél-
ben" és az ugyancsak utánagondolást igénylő meghökkentő 
rím, a szokatlan „egyszélben" kifejezés, melynek jelentése 
csak a verssorból világlik ki) teret, mozgást, tömeglátványt 
teremt: 

Lendül a sok zászló maga-fogta szélben 
Majd egymás után, majd ezer is egyszélben. 

(Toldi szerelme, VII., 61.) 

A képi és nyelvi leleménynek ez az egysége a mondhatatlan 
és a felfoghatatlan határán épül fel. Ugyancsak a felfoghatat-
lan határán jön létre az a más dimenziójú kinesztéziás hatás, 
amelynek egyszerű magyarázata, hogy az ágyúdörgéstől 
nem hallatszik az egyébként hangos harangszó: 

Lobogók lobogtak száz diadal-íven, 
Száz harang némult el az ágyúdörgésbe' 
(Stanzák »Mátyás dalünnepe « eposzi kísérletből) 
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Ugyanebben a „kísérletben" a képtelenség is megtörténik 
egy ilyen ugyancsak utángondolós kinesztéziás képben: „S 
diadal dagasztá a kürtök szárúit", amely a KapisztránbóX 
ismert műfogásra („dagadtak a bolthajtások") emlékeztet. 

Nem merítettem ki Arany kinesztéziás képeinek sorát, 
folytathatnám például olyan alfajokkal, mint amilyen a 
térbeli mozgás vagy akadályoztatás összekötése egy lélek-
tani jelenség „szálakra fejtésével". Néhány példa a Toldi 
szerelméből-. „Úgy csillapult vére lefelé azonban, Mint az 
örök csepp húll nagy üres barlangban" (III., 63-), „Szabad 
levegőjét méri tág tüdővel" (V. 52.), „S mikor a szép asszony, 
poharát elvéve, Márt nevető rózsát aranyos fényébe" (V., 98. 
- Lásd erről Riedl észrevételeit!), „Csak az ámulatnak mult el 
az a perce, Míg tépett fonalát köti az ész össze" (XI., 42.), „így 
az egész bosszúm véres buborék volt, Elpattana: most már 
helye - csak egy vér folt!" (XII., 83. - Figyeljük meg, betű 
szerint mennyire „benne van" a vére s buborék vo//"-ban a 
maradék „vérfolt"!), „Se', hogy szóhoz jutni nem bírtak a 
szótul, Mint szűk edényszájon viz ha igen tódul" (XII., 94.). 

Már utaltam rá, mennyire a lírai közvetlen személyességet 
és bensőséget jelenítik meg előfeltételükként is ezek a 
kinesztéziás hasonlatok és metaforák. Már csak azért is, mert 
közvetve vagy közvetlenül proprioceptív helyzetérzékelé-
sünkkel függnek össze, a közvetlen, belső átélhetőséggel. 
Megfigyelhető rendkívüli sűrítettségük és telítettségük, 
amely nemegyszer a nyelvi kifejezés, a mondhatóság hatá-
rait súrolja, illetve túl is lép rajtuk. Ezek valóban „mazsolák" 
a narratív szövegekben, de célom nem egyszerűen e 
szövegek Riedl módján való „kimazsolázása". Ki akarom 
mondani az általa még kimondhatatlant: ez ugyanaz a képi, 
nyelvi telítettség, amelyre a 20. század elején például Ezra 

7 5 5 



SZILI JÓZSEF 

Poundék imagista modernségüket alapozták. Pound (Poet-
ry, 1912): „»Kép« az, ami egy intellektuális és érzelmi 
komplexumot egyetlen időbeli pillanatban prezentál" [ . . . ] 
„Egy ilyen »komplexum« pillanatnyi prezentálásának hirte-
len szabadulásérzet a következménye, az az érzés, hogy 
szabadok vagyunk az idő és tér korlátaitól; az az érzés, hogy 
hirtelen megnövekedünk, ahogyan ezt az érzést a legna-
gyobb műalkotások jelenlétében átéljük. - Jobb egy élet 
alatt egyetlen Képet alkotni, mint terjedelmes köteteket."40 

Aranynak ezek az imaginista villanásai a „mot juste", a 
pontos szóhasználat, a tárgyias érzéki megjelenítés iskola-
példái, legtöbbjük a kontextusból kiemelve is önálló egész 
- teljességet sugall töredék voltában is. 

Ez nem azt jelenti, hogy az „összekötő szöveg" hozzájuk 
képest sivatagi táj. A különbség mégis szembeötlő. Aligha-
nem nagyobb, mint a nagy Shakespeare-drámák képei és 
összekötő szövegei közötti. Ami feledteti ezt a különbséget, 
az az összekötő szövegek egyéb irányú változatossága, 
mindig a pontos fogalmazás, a „mot juste" határain belül. A 
különbség akkor válik feltűnővé, amikor elhagyja az „objek-
tív korrelátum" területét, amikor retorikába csap át. Például 
az Öldöklő angyal IV. része gyönyörűen jeleníti meg a teljes 
terem táncforgatagát, s ehhez képest külsőleges az a retori-
kus áradozás, amivel folytatja: „De vajmiképp írhassam én 
le, Oh nemzetem, szép táncodat" stb., stb. Látszólag ez itt a 
„líraiság", holott . . . 

Az imaginista-modernista líraiság lehetősége természete-
sen idegen volt a kor költészettudatától. Aranyétól is. A 
kritikusétól, a teoretikusétól feltétlenül, de nem a költő 
költészetérzékétől. Hogy alkotóként rendkívüli önálló érté-
ket tulajdonított egy-egy ilyen képgondolatnak, kitetszik 
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abból, hogy visszatér hozzá, önálló egységként elmozdítja a 
helyéről és újabb, más szövegösszefüggésben alkalmazza. 
Ilyen például a Riedl által méltatott „rózsát márta belé", 
illetve „márt nevető rózsát" (Daliás idők, illetve Toldi 
szerelme), vagy a vész, illetve a vihar, amely mintegy 
„álmában beszél" (Öldöklő angyal V. rész, illetve Válság 
idején), „a hajnal öve" (Az Alföld népéhez, illetve Toldi 
szerelme, VII. 1.), „virágos fa" (Daliás idők, Toldi szerelme, 
IV., 94, XII. 109.), „fáklya", illetve „láncsa futó fénye" (Buda 
halála, V., Toldi szerelme, IV., 59., „Felhők", illetve „villám 
szeme ... rebben" (A tölg)'ek alatt, illetve Toldi szeretne 
III., 45), az éhen haltak szájában kizöldellő gabona (Az 
Aljöld népéhez, Toldi szerelme, VI., Győri Jakab történeté-
ben a 23. vsz. után), „hol testi részök sár-elemre oszlott S a 
feltámadásra magukat kiforrják?", illetve a „mártir-tetem 
Magát kiforrja csendes földi rögben" (Névnapigondolatok, 
illetve.Magányban), mely bibliás gondolatokhoz (1 Kor. 15, 
36) Zrínyi Peroratiójáig visszazengve társul a Névnapi 
gondolatokban „a szélvész rengeteg folyói" felidézése. 
Ezek már-már „rögképeszmék", mint az „óhajtva félt legyő-
zetés" (Édua, IV.) és „Az édesebb legyőzetés" (Katalin, 3.) 
gondolatképe is. 

S ha igaz is, hogy értetlenül ír Zrínyi merész kinesztéziás 
inverziójáról42 („Földre megtompítván esék maga vasát" -
aki már látott lapos szögben lecsapódó gerelyt vergődni, 
táncolni a földön, érzi, miért e törésig feszített alinearitás), 
igaz az is, amit Dávidházi Péter ezzel kapcsolatban zárójel-
ben megjegyez: ,A költő-kritikus feltárásra érdemes belső 
viszonyaira vet fényt, hogy mesteri inverziókban gazdag 
saját költészetében Arany olykor mintha maga is túlmerész-
kednék e kritikusként meghúzott határokon".43 Sőt ugyan-
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ilyen típusú kinesztéziás inverziókkal él maga is: „Szedi-e 
magát, vagy soha, e nép össze?" (Toldi szerelme IX., 70.) 
„ . . .s hogy lássa: Képpel az ott fekvőt gördíti rúgása" (XII., 
15). 

Természetesen nem egy 19- századi imagistát kell látnunk 
Aranyban, hanem egy olyan költőt, akit Pound, ha ismert 
volna, belefoglalhatott volna a Homérosszal, Szapphóval 
kezdődő névsoraiba, melyekből rendre kihagyta „azokat a 
szerzőket, akiktől semmit sem tanulhatunk a szavak »telíté-
sének« új vagy hatásosabb módjáról".44 Kihagyta többek 
között általában a francia és az angol klasszicistákat, hiszen 
„mindnyájuk dolgait a segédzónába kell utasítani: a korszak-
érdekű, történeti értékű múzeumi kacat közé".45 Tetszik, 
nem tetszik, Pound oda küldte volna Arany almanach-lírás 
sóhajtásait is. De talán az Egy metróállomáson mellé vagy 
fölé helyezte volna az ilyen teljes látványt, jelenlétet, várako-
zást, elképzelést csupa jelentéssel telített szóval megte-
r e m t ő két SOL't: 

Zászlós kópiáktól a levegő tarka: 
Maga a király lesz már ennek a magva. 

(Toldiszerelme, XII. 90.) 

Hogy „a levegő tarka", hogy „maga = magva", hogy „lesz 
már", s végül hogy „ennek". A tarka levegőnek? Az egész 
előző sorbeli látványnak? De mindenekfölött a jelenlét, a 
látó szem, a várakozás, a remény és vágyakozás az újabb 
látvány iránt. Ez az, amire Pound két sorosában az „appari-
tion" utal, magyarázkodóbb módon, mind a másik láto-
más.46 

Nem erőltetem tovább az efféle összeméretést. Azzal a 
felfogással szemben, amely Arany lírájából egy olyan klasszi-
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cistát következtet ki, aki a romantikát nem érti s nem tud 
versenyezni vele, helye van egy bonyolultabb megfontolás-
nak, annak, amely szerint Arany klasszicizmusa nemegyszer 
csak álca volt az értetlenekkel szemben, talán önmaga 
értetlenségével szemben is. Az Arany mai elevenségét 

fenntartó tényezőket azzal az antiromantikus poétikával 
mérhetjük, amely a huszadik század elején zászlajára 
tűzte (pl. T. E. Hulme és T. S. Eliot krédióival) a klasszicitást, 
azaz eg\> olyan (ideál)tipológiai értelmű klasszicizmust, 
amelynek sarkalatos tényezője éppen az a mód és ok, 
ahog\>an és amiért Pound elutasítja a klasszicistákat. 
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