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Néhány gondolat:
Arany Jánost olvasva
1.

Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfénygalamb-ősz fejedet;
Tarts fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, Fiú, Szent-Lélek hármas istenségre...

Valamikor úgy tartottuk, hogy Aranya legnagyobb magyar költő;

s e tudásba beledermedvén fokozatosan elfeledtünk rákérdezni
arra, miben is áll ez a nagyság. Kihez kell mérnünk? Hogyan vet
hetjük egybe a 20. század jelentős alakjaival? S a háború utáni köl
tészet megannyi nagyszerű teljesítménye fényében nem tűnik-e

kissé ódonnak mindaz, amit egykor mondott?
Úgy tűnik, Arany Jánost ismét fel kell fedeznünk. Olvasása

világossá teszi, hogy nem egyszeruen a 19. század talaján áll,
hanem magának a nyelvnek a földjén, amelyből táplálkozva szól
mindazokhoz, akik ezt a nyelvet beszélik. Rólunk szól: a nyelvet
még mindig beszélőkhöz, akiket ez a közösség tart össze, tartoz
zanak bár felfogásuk szerint bárminemű világnézeti vagy ízlés
irányzathoz; rólunk szól, akik közelről ismerjük a nyelvet, a
nyelvben kifejeződő gondolatokat, a gondolatokban megjelenő

karaktereket, akik kissé mintha ma is ugyanazok lennénk, mint
amikor Arany ábrázolta őket.

Ez a helyzet az egyik legmélyebb balladával, A hamis tanúval
is. Elsőre úgy tetszik, régi legenda találó költői feldolgozása,
amelynek formai és tartalmi elemei nagyszerű egységben forr
nak össze. Úgy tetszik, kisebb szerkezeti hiba is előfordul a köl
teményben, a hatodik versszak tájékán, ahol a költő a reális ese
ményfolyamot átvezeti a legendásba; mintha ezen a ponton fel
lazulna a drámai sűrűség. Ám már a hetedik, és különösen a
nyolcadik versszakban ismét pompás a szerkesztés, a nyelv to
vábbra is erőteljes, a mondanivaló mindennél tisztábban fogalma
zódik meg. A csúcspontot a tizedik, befejező versszak tartalmaz
za, amelyben a költő a legenda ismertetésétől elfordulva a reális
környezet tagjaihoz, "a körözsi halászokhoz" intézi a szavait.

2.
Eléálla Márkus, térdben összeesve,
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne;
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,
Fázik aki ránéz s a halálra gondol;
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Kezei reszketnek: tán erő hijában?
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?

Noha a hamis tanú első látásra igen tisztes személynek tűnik 
erre utal a "galamb-ősz fej" kifejezés -, amikor elénk áll, a változás
feltűnő. A belső vád kiül az arcon és a testen; a csalásra való készü
lődés nem maradhat rejtve, hiszen jelentősége szinte felmérhetetlen.
Mindaz, amiben eddig megállapodtunk, amit biztos szabálynak hit
tünk, ami a közösségi lét értelmét adta, ha mégoly csekély tartalom
mal is, a csalás, a hamis tanúság által értelmét veszíti. Amiben hit
tünk: a valóban kedvező fordulat, az igazság és az igazságosság né
minemű érvényessége ebben a közösségben. A csalódás egyelőre

mégsem bennünk csapódik ki, hanem abban, akinek minden moz
dulatára ráüti bélyegét a hamis tanúságra való készülődés.

Esküszöl - "Esküszöm az élő Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. _If
Esküszöl - "Esküszöm s ha hamisat szólok:
se földben, se mennuben ne lehessek boldog;... "

A hamis eskü e párbeszédes megjelenítése különösen erőteljes. Az
"esküszöl-esküszöm" részismétlése oly elevenné teszi ezt a strófát,
mintha itt állna előttünk a hamis tanú ,,- ég felé az ujja -", hogy
meggyőzzön bennünket a maga igazáról. Ez az igazság - "Hogy
az a darab föld, amelyen most állasz / Nem tarcsai birtok, - ladányi
határ az." - első látásra kisebb perpatvart idéz; jobban odafigyelve
azonban magáról a földről szól: arról, hogy meg lesz-e művelve és
hogy miképpen; arról, hogy kinek ad táplálékot, s hogy a tarcsaiak
- a föld jogos tulajdonosai - találnak-e megélhetést, vagy földönfu
tóvá lesznek. Végül is a vita a föld feletti hatalomról szól. A hamis
tanú ,,- ég felé az ujja _If esküszik arra, hogy e hatalom őt és társait
illeti; nem ugyan a jog, hanem sokkal inkább a jogon tett erőszak sze
rint.

3.
Az eskü meggyőző. Nincs olyan bíró, aki az adott feltételek mel
lett másképpen ítélhetne, hiszen nem láthatja át a csalást.

Lakoma Ladanvban, - muzsika, mulatság;
"Ej, haj! dinom-ddnom; mienk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja;
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:

Talpa alá tette, úgy esküdt a földre.

Az ünneplés nem ismer határokat. Mienk az igazság: megragad
tuk, kezet vetettünk rá, a birtokunkba kerül. Az igazság természe
te szerint érinthetetlen; egyszerre közös és felettünk álló; ha azon
ban csalással kerítjük hatalmunkba, Ifa mienk" lesz, kitulajdonítta
tik. Az ünneplők nem veszik észre, hogy ezzel az igazság volta-
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képpeni lényege ellen hatnak; mert a kitulajdonított igazság nem
igazság. Még azt is hallani, hogya csalás voltaképpen ügyesség, hi
szen ha a cél a madár megfogása, a cél a fontos, nem az eszköz.
Mégis megjelenik egy sötét árnyalat; van olyan, akinek na foga fáj".
Ezt kedvező jelnek is vehetjük; mert e fogfájás egyfajta beismerése
annak, hogy ez a csalás mindent érvénytelenített, amit közös meg
állapodás alapján biztosnak hittünk; s különösen érvénytelenítette
azt a meggyőződésünket, hogya jogszerűség nem egyszerűen

odavetett kedvezmény, hanem biztos alap, amelyen építkézhe
tünk. A tarcsaiak a ladányiak mulatozása közben távolról figyel
nek; nincs szavuk és alig is lehetne, hiszen a döntés - még úgy
tudják - a közösen elfogadott jogszerűség keretén belül ment
végbe. Valami azonban mégis kétértelmű; a határtalan ünneplés
mintha felkeltené a gyanakvást a történtek jogszerűségétilletően.

Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban:
De mintha keserűt érezne a borban.
Hazamegy, komor lesz, szó kifogy beló1e,
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre.

E reális lelki ábrázolás a legnagyobb fogfájóst mutatja. Noha ott
szerepel az ünneplők kőzőtt, mosolyog, integet, olykor meg is szó
lal, ám érzi, hogy ez a borkeserű. A komorság minden felfestett mo
solyon átüt. S azt is elgondolhatjuk, hogy az, aki ezt észreveszi s
talán szóvá is teszi, sok jóra nem számíthat; meglehet, a ladányiak
törvényt hoznak arra nézve, hogy mindennemű fogfájás és a bor
italnak bármilyen becsmérlése (amiben különös súllyal esik latba a
bor keserű jelzővel való illetése) szigorúan büntetendő cselekmény.
Ez mégsem változtat a tényen, hogya hamis tanúból kifogy il. szó,
komor lesz, sorvadoz. Ez már az ő története, és alig hihető, hogy e
lelkiismeret - tekintve a csalás önmagában és következményeiben
vett súlyosságát - élete során kielégítően megnyugtatható. A ha
mis tanú gyors elhalálozása ezt a gondolatot fejezi ki; mert erkölcsi
értelemben nem lehet sokáig életben maradni ilyen lelkiismerettel.

4.
De efféle lelkiismerettel meghalni sem lehet. A hamis tanú mintha
meghalt volna, mégis itt él köztünk, állítja a költő; mintegy visszajár
közénk; kísértése a nyelvnek és azoknak, akik ezt a nyelvet beszé
lik. Nem történeti állítás ez, mélyebb annál: jellemző állítás. Nem ak
kor és ott, nem is most és itt, hanem egyáltalában jellemez; s bármi
kor megláthatjuk azt, amit jellemez. Különös időszakokban különös
élességgel; megfelelően a tétnek, a csalás súlyának és következmé
nyeinek, amelyről és amelyekről szó van: mindig alkalmunk van
megpillantani ezeket a ladányiakat és ezeket a tarcsaiakat.

Az időtó1 fogva, mikora hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja -
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Mélységbó1 kibukni s elmerülni újra,
És, mikép izgága volt egész élete,
Így kötődik szóval: .oldiak-e? kössek-e?"

Aki előttünk áll, az örök hamis tanú. Nevezhetjük "vén Márkus
nak" vagy bárki másnak, a költő plasztikus ábrázolásában megje
lenve nem egyszerűena vízből bukkan elő furcsa Neptunuszként,
hanem újra meg újra életünk megannyi összefüggésében, legyen
szó barátságról, közösségről,politikáról. Elénk áll, esküszik - "ég
felé az ujja -", noha tudatában van e hamisság teljes súlyának.
Nem nyugodhat; felvállalta ezt a szerepet, ebben marad tehát; újra
meg újra elénk áll mintegy követelődzve. hátha megváltást nyer
het azoktól, akiket félrevezetett. Mert e hamis eskü következmé
nyei beláthatatlanok; nem egyszeruen a tarcsai birtok elorzása, ha
nem azon valós folyományok miatt, melyek egyelőre csak halvá
nyan körvonalazódnak.

5.
A költemény befejező strofája a költő perspektívájában változást
mutat: hozzánk fordul. Elsőre úgy látszik, csak a "körözsi halászo
kat" szólítja meg; de mi, akik ezt a verset jól olvassuk, mindannyi
an körözsi halászok vagyunk. Az áttetszővé vált nyelv fényében,
amely az utolsó strófára szinte ragyogássá válik, Arany kettős ta
nácsát látjuk. Az első: a válasz megtagadása arra a kérdésre, amely
a hamis tanútól származik és nem céloz mást, mint önmaga lelkiis
meretének megnyugtatását. Nem válaszolni nem azonos a passzív
rezisztenciával; nem válaszolni annyi, mint fontosabb kérdést ke
resni. Nem válaszolni végül is annyi, mint megtalálni a kérdést,
amelyre valóban válaszolnunk kell. E fontosabb kérdés magunkról
szól; magunkat nemcsak egyenként véve, hanem abban a közös
ségben, amely az írott és íratlan jogszerűségetmércének tekintette
és annak is fogja tekinteni; amely az igazságot nem kitulajdoníta
ni, hanem tisztelni kívánja. S ezen túl mércének látja és vallja az
"igaz hitet", amely egyszerre van önmagunkért és mindannyiun
kért; még a hamis tanúért is, aki nem tudja, hogya válasz elkerü
lése azt a célt szolgálja, hogya csalás ne teljesülhessen minden
adandó alkalommal. Igaz, az oldás és kötés hatalma a vers szerint
azé, aki a vízből felbukkanva fölteszi ezt az elveszejtő erejében is
kétségbeesett kérdést; ám a hallgatás hatalma azoké, akik a választ
visszautasítva a mélyebb kérdés valóságát keresik.

Ne feleljetek rá, körözsi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok;
Kötni: összekötné hálótok egy bogba,
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba.
Halkan imádkozva evezzetek itt el;
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.
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