
régi csűrbe kerül. A cserébe szó, amely látszólag henyén, csak a
rím kedvéért áll a sor végén, talán a legfontosabb szava a versnek:
ez szuggerálja a dolog folytonosságának, nemzedékek kicserélődésé

nek, természetes megismétlődésének sejtését, Világtörvény munkál
itt: ugyanaz a vílágtörvény, amely a Magyarokhoz írt költemény vé
gén nyugtatja el Berzsenyi háborgását; a költő filozófiai nyugalom
mal érezteti velünk a halál nagy törvényében való megnyugvását.
Ami a nép emberénél veleszületett [ózanságból, vérében rejlő nem
izgulásból, talán ősöktől örökölt fatalizmusból, sőt némi érzéketlen
ségből és lomhaságból összetevődő naiv reakció, az a halálhoz kö
zeledő Arany Jánosban egy hosszú pálya gazdag tapasztalat-kincsé
ből, sokrétű európai kultúrából, egy kifelé szürke, de a mélyben an
nál gazdagabb, érzékenyebb, bonyolultabb belső élet elcsitult ten
germozgásából kialakult, felsőséges filqzófia, a szó nemes értelmé
ben vett életbölcseség.

De még ez a filozófia sem végső szava a versnek. Még ez a ré
teg is mélyebbre enged pillantani. Ennek a négysoros összetett mon
datnak egyetlen alanya van: a jó Isten. Arany életfilozófiája a val
lási gondolatba torkollik. Az Isten ebben a versben nemcsak a ké
pes kifejezés egyik eleme, hanem a mondanivaló legmélyebb rétege.
Az az Arany János, aki a zsoltárokon tanult írni-olvasni, aki rnínt
költő is első sorban a Bibliából táplálkozott, aki a Fiamnak szóló
verset, az Itthont, a Honnan és hová ?-t írta, a maga gondolatépüle
tének tornyáról nem felejtette el a keresztet; végső szava a nagy
kérdésekre, végső megnyugvása a nagy nyugtalanságole után, ha
néha félve, habozva, halkan is, de végül mégis csak mindig az Isten
neve. "Én azt meg nem tagadom. - Mit hisz a tudós? ó lássa" 
írta öt évvel halála előtt. Az örök élet gondolata, bár ebben a négy
sorban egy szóval sincs megemlítve, mégis ott rejlik ennek a kis
versnek a mélyén is. Halálsejtelem, elborongás, játsziság, humor,
rezignáció, filozófia, vallásos megnyugvás: négy rögtönzött sorban.
- kicsinyben a legnagyobb nagyság.

KEDVTELVE NÉZEK

De j6, hogy 1U!m tudom el6re
mi történhet velem,
hol lesz életem delel6je
- ezzel birk6zni nem tud d5re
félés, sem értelem.

Minden perc drága, szép ajándék
amit az élet ad,
veszélyes, titkos, furcsa játék
nem sejthetem, vajon mi vár még
reám a Nap alatt.

Eh, mi$degy, engem úgy sem érhet
csalódás már soha:
ha tőlem sajnálja az élet
az örömöt, kedvtelve nézek
boldognak másokat!

Tisza János
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