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MIÉRT(EK)?
Előszó

Miért e vállalkozás?
Mert: az itt dolgozataikkal bemutatkozó egyetemi hall
gatók, leendő tanárok, (talán?) kritikusok vagy irodalomtör
ténészek már tanulmányaik során tanújelét adták az iroda
lom iránti elemző, kutató érdeklődésüknek, és ezt az iroda
lomnak illik tudomásul venni és megbecsülni, s mert
közvetve tanúsítják az intézmény nyújtotta bizalmat, szak
mai odafigyelést.
Ezzel a kis válogatással először lépnek (tanszéki kiadvá
nyon kívül) önálló gyűjteményes kötettel az irodalom nyil
vánossága elé az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tan
szék hallgatói. Irodalomtörténeti dolgozataik XIX. századi
költőink, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor
és Arany János egy-egy ars poetica jellegű müvéről készül
tek. Annak ellenére azonban, hogy a dolgozatok középpont
jában a választott versek állnak, a szerzők áttekintik a költői
opusokon belül a költészetre, a költői szerepre, hivatásra vo
natkozó egyéb verseket, illetve foglalkoznak a költői mes
terség, a poétikai szemlélet alakulásával, s mindazzal, ami
vel a kor-, a pálya- és az életrajzok hozzájárul(hat)nak az
elemzésre választott költemények teljesebb vizsgálatához,
jobb értéséhez.
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Miért éppen ars poeticák?
Mert: kettős tükrök. Költői vallomások, önportrék és az
adott kor költészetideáljának tanújelei. Kivált a XIX. szá
zadtól, amikor az ars poeticák már nem szabályokat rögzíte
nek, recepteket fogalmaznak meg, amikor kevésbé a mes
terségre vonatkoznak, inkább a költő vershez való viszo
nyáról szólnak. S arról, mit jelent nekik a költészet.
De vajon ars poeticák-e ezek a versek, függetlenül attól,
hogy tárgyuk a költészet, a vershez való alkotói viszony?
Tény, hogy az esztétikák nem kedvelik, a szakma nem
sokra becsüli őket, nem tartják eléggé tudományosnak eze
ket a verseket. És a saját szempontjukból mintha igazuk is
lenne, mert csak versek. De versek. Valóban nem versbe tör
delt tudományos értekezések, főleg nem a romantikától
kezdve, amikor a személyiség és a személyesség fontosabb
a szabályoknál. Ettől azonban még nem kell lenézni, nem
feltétlenül kell figyelmen kívül hagyni ezeket a költői vallo
másokat, mert hiteles alkotói véleményt tartalmaznak, s
mert ilyetén akár dokumentumokként is olvashatók, és felhasználhatók egy költő vagy egy korszak költészetfelfogá
sának megismerése és jellemzése céljából.
Saját tapasztalatom tanított meg: XIX. századi költőink,
elsősorban Petőfi Sándor, de akár Kazinczy Ferenc, Csoko
nai Vitéz Mihály vagy Arany János költői világa, költészet
eszménye tökéletesen érthető és pontosan leírható, bemutat
ható ars poetica-szerü verseik alapján.

Miért ezek a költők, és miért ezek a versek?
A költők választását nem kell különösebben indokolni.
Legfeljebb az szorul magyarázatra: miért csak ők négyen?
Miért nincs dolgozat a XIX. század többi jelentős költőjé6

nek ars poetica-szerű verséről/verseiről? Holott Csokonai,
Batsányi János, Szentjóbi Szabó László, Árnyos Pál, Virág
Benedek, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Vajda Já
nos több versével is nemcsak beillene a sorba, hanem meg
m u ta th a tn á a század költészetfelfogásának magaslati
pontjait, alakulásrajzát. Kétségtelen, csakhogy egyrészt
nem a teljesség igénye vezérelt, amikor Kazinczy, Kölcsey,
Petőfi és Arany költői életművét ajánlottam a hallgatók fi
gyelmébe, s nem is vezérelhetett, mivel a dolgozatírók körét
a lehetőségek óhatatlanul is korlátozták. Ugyanakkor vi
szont úgy gondoltam, hogy a négy költő, Kazinczy, Köl
csey, Petőfi és Arany épp a század költészetfelfogása tekin
tetében a legkevésbé megkerülhető, illetve hogy ars poeti
ca-szerű verseik a műfaj más és más változatát példázva
érdemelnek megkülönböztetett figyelmet. Az viszont, hogy
a dolgozatírók közül opusonként ki melyik vers mellett dön
tött, elsősorban egyéni választáson múlott. Azon, hogy me
lyik költeményt érezték magukhoz legközelebbinek, talál
ták alkalmasnak arra, hogy foglalkozzanak vele, miközben
arra is ügyelni kellett, hogy ne legyen a téma túlírt.
1809-bcn írt episztolájában Kazinczy Ferenc, miközben
verselméleti és líratörténeti áttekintést, ezen belül magyar
verstörténetet is ad, a klasszicista költészet téziseit fogal
mazza meg, de arra is van bátorsága, hogy eltérjen a szigorú
szabályoktól, él például az elízió lehetőségével. Jól ismeri a
versírás törvényeit, de tisztában van azzal, hogy a vers szu
verén világ, amelynek értéke a benne rejlő, ízlést kifejező
szépségtől függ. A szépség a klasszicista költészet kategó
riája, de Kazinczy értelmezése szerint magába foglalja a
költői szabadság jelentette egyéni megnyilatkozás dicsére
tét is. Ahogy a költői levél, Kazinczy számára a nyilvános
ságot jelentő műfaj, még emlékeztet a horatiusi előzmé
nyekre, úgy a költőtársakhoz történő odafordulás, a címzett
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megnevezése már jelzi a személyesség egyre inkább fontos
sá váló helyét az irodalomban.
Kölcsey Ferenc versei közül kiemelt ars poeticája (Pa
nasz) - vallomás. Benne a költő a magány, a társtalanság
hangján szól, de hangulatának kiváltója felismerhetően a
poéta keserve, hogy érzéseit nem tudja megfelelő módon,
formában, erővel kifejezni. Másféle költői gondok gyötrik,
mint a szépség kissé elvont kategóriáját megmutatni kívánó
Kazinczyt. Kölcsey panaszkodó költője elsősorban magán
ember, aki legszemélyesebb vágyait szeretné verssé fogal
mazni. Hogy azonban a Panasz nem tekinthető csupán ma
gánjellegű megnyilatkozásnak, hogy költője a kor költője is,
feladata hallani és közvetíteni azt, amit a kor fejez ki, ami az
adott időszak lényege, amit elvárnak tőle, tanúsítja, hogy
Kölcsey ugyanabban az évben írja ezt a magánjellegű pana
szát, amelyben talán két legnagyobb verse, a Hymnus és a
Vanitatum vanitas is keletkezett. így találkozik Kölcsey
életművének egyetlen esztendejében a modem költőre jel
lemző legegyénibb hang és magát a nemzet szolgálatába ál
lító költő féltő-dorgáló megszólása.
Kölcsey verséhez hasonlóan vallomás Arany János ars
poeticája is (Naturam furcá expellas . . .), melyben az élete
végén önmagába forduló, nem is oly rég még mandátumos
költő szólal meg visszasírva az oly messzire tűnt gyermek
kort, élettapasztalaton alapuló bölcsességgel ironizálva sa
ját költői pályáján, de ugyanakkor jelezve, hogy jobban,
mint élete során bármikor, ragaszkodik a számára életet je 
lentő költészethez. Arany verse azonban az idős ember ma
kacssága mellett a huszadik századot érző költőt is láttatja;
nosztalgia és modernség találkozása.
Egészen más jellegű vallomás a Petőfi Sándortól válasz
tott, A költészet című vers. Ebben, mint számos előbb írt ver
sében s leveleiben Petőfi a rá jellemző határozottsággal ál
lítja szembe a csupán a kiválasztottak számára érthető költé
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szetet a mindenkihez szólni tudó „mezitlábas” poézissel. Ez
az ars poetica a költői manifesztumok kategóriájába tarto
zik, programot mond ki, fogalmaz meg, mint Petőfi több
verse, ugyanakkor azonban ha végigkövetjük az életműben
a költészetről, a költői hivatásról írt verseket, látjuk, Petőfi
esetében a kiáltványnak minősíthető költemények mélyén a
legszemélyesebb indulatok munkálnak.

Miért így?
Végezetül talán arról is illene szólni, miért így tárgyalja a
négy dolgozat szerzője a választott verseket. Nem teszem.
Ez a dolgozatok titka, amit az olvasónak kell nemcsak meg
fejtenie, hanem elfogadnia vagy elutasítania.
GEROLD László
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G. Csákvári Hajnalka
„MI TÉSZI A VERSET VERSSÉ?”
(Kazinczy Ferenc: Berzsenyihez)
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Hogy jambuszimra gáncs fog szállani,
Előre láttam; ők az iskola’
Törvényit bátran általszökdösik.
Becsülik a törvényt, de csak hajó;
Becsülik a példát, de csak ha szép.
De kell e törvény, kell e a szépre példa?
S nem széppé a szépet, a rútat viszont
Nem rúttá, e kettő’ kéje tészi e?
A babonának reszkető fija
Nem lát, nem hall; tanítják, s ő hiszi.
Homér hatosban zengé hőseit,
Úgy érti Mesterétől, s a hatos szép.
Murány rotyog, potyog, totyog, szotyog;
És, minthogy azt így fűzte Gyöngyösi,
Im a rotyog, potyog, totyog, szotyog, szép.
Két kurta eggy hosszat ád. Tehát csak értsd:
„Remegő nyulakat avagy bitang darut a hurok”
Mert ezt Horátzban így leié; pedig
Ő füllel, ujjal mérte hangjait;
Fület-varázsló zengzet, szép iambusz.
Nyilván ez is szép jambusz lesz tehát,
Mert törvény ellen nem kél pártosan:
„Te Szerelem, eleget epedek, eleget iszom az
üröm .. .”

Daykának édes-zengzetü dala:
„Homályos bánat dúlja lelkemet;
Talán újúlnak régi szenvedésim,
Talán tündér előre-érezéseim
Rémítnek . . rossz, mert másod és negyed
Fogásiban az első tag hamis,
S középben a vers ketté nem hasad.
Nem vétek, hogyha Virgilben s Homérban
Négy sponda lép négy daktülosz’ helyébe:
De Dayka a másod és negyed fogásra
Spondát ne végyen. Ők a harmadik
Czikkelyben által szökdösik gyakorta
A nyúgalom’ pontját, és mentek érte:
Pert vonsz fejére Dayka, ezt hogy teszi.
Oh marhalelkek! méltók vonni jármot,
Mert fül’ helyébe féket kaptatok.
Hányszor fakaszta már dongástok engem
Szelíd kaczajra, hányszor már epére!
Mi tészi a verset verssé? „Szózatosság.”
S mi ezt? „A hosszú s a rövid tagok’
Arányos és kedveltető eggyezése.”
Vers a mi a fülnek, hol tág, hol szoros
Törvény szerint, nyújt bájt, s a holt igébe
Hízelkedő zengéssel éltet önt;
S a nyűgöt, melly köztt kényesen lebeg,
Érezni nem, de csak gyanítni hagyja.
S így Plautusznak s Terentznek rendei,
Bár szűk bilincsre verve nincsenek,
Füled’ gyönyörrel s játszva verdesik,
így jámbuszom, ha páros öt fogásin
Úgy ejti kurta tagjait, hogy ők
Utói ne álljanak, s ha véghelyén
Nehéz ütést nem bukdostat; keményt
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Kettős röviddel ütni ő nem szeret,
Komoly dalának bátran járja tánczát,
S az iskolások’ gáncsaikat kaczagja.
De nem talál helyt minden mindenütt.
Az boldog, a kit nyájas Istene
Keggyel vezérel a saját nyomon.
A verselés legrégibb neme
Az volt minálunk, mellyen vén Tinódink,
Szikszó’ borától fűlve, dúdola.
Rest és siket vers, melly hat párja közzül,
A sort középben kétfelé szakasztván,
Csak eggyikének adja gondjait.
És még is olly, hogy tapsolást remélhet,
Ha ihletéssel énekeltetik,
És a vezérrend’ két utóbb csapását
Selypül nem adja vissza a többiben,
S házát s hazát, és szélét meg valát,
S vagyont s hagyjont, nem toldsz eggyüvé.
Az adva, rakva, kapva, lél kegyelmet,
Mert kedves ollykor még a tompa hang is.
Elhalhatatlan fényt ezen nyere
Ki majd dicső hősének elestét,
Majd a kemény lyány’ csüggesztésit dallá,
S egünkön Zrínyi csillagként ragyog.
Kevésbbé könnyű mint volt Gyöngyösi,
Jóval tanultabb, s fentebb számyalású;
S e versnem hordja Zrínyinek nevét.
A Tiberisz’ s Ilisszusz’ szép leánya
SyÍvesterünket fényesbb útra hívá.
Magasbb kecsekhez szoktatott fülét,
Hogy értse Nyelvünk’ szózatosbb folyását,
Nektáros újjal ő illette meg,

S más húrokat vont zörgő karvasára.
Fülelt a tér, füleltek a tetők,
S Tihanynak játszó lyánya felkapá
A kedves hangot, s sokszorozva vitte
Tatrának égbe-nyúlt sziklájihoz,
És a holott az Olt siet vizét
95 Az Iszterével eggyesíteni.
De a Hellénisz a rekedt koboz’
Nyívását kedvelő sereg között
Még nem talála érzékeny tisztelőt,
S jobb korra várván, nyúgalomra dőle.
100 Ráday költé fel azt hosszú altából
És Pétzelének zöld ámyékiban
Titkos szerelmek’ üzésére hajtá.
Itten lopá el a szerelmesektől
Eggy pór szarándok lantjokat. De Zeüsznek
105 Szelíd leányi tűkkel kergeték
Bosszús halálig a tolvajt, s kezében
A szózatos lant tompa hangot ejte.
Rájnis s Szabó, s Szabóval Révai,
Nyerék meg azt a kedves Éneklőtől,
110 Ki őutánok eggyre sem mosolygott
Még édesebb, még bájosabb kegyével
Mert a dagály nem fennség, mint Virágra.
Sok a meghitt, a választott kevés.
90

Az ének és a vers ellenkezésben
Állottanak mindeddig. Az rövid
Ütést adott amannak hosszújára,
És a midőn ez megszökött, amaz
Balúl hosszúra tátogatta száját.
S így a tudom majd túdom, majd tudóm lön,
120 S a lyányka’ mézes ajkát a zsolozma
Hamis hangzások’ ejtetése kínzá.
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Hermesznek békebótját Ráday
Nyújtotta el a két versenygő felett;
S ők, mint a kígyók a boton, legott
Szerelmes összeölelkezésbe kőitek,
S visszálkodások’ harcza véget ért.
S most a magyar dal már görög kecsekkel
Dicsekszik, és a nagy Békéltetőt
Hermione hálásan tiszteli

130

Nyert a magyar dal, a midőn görög
Tetőkre léptetett. De veszte a régi,
Midőn új éket raggatának rá.
A lagzisoknak részegült czigányaik
Tibullnak mennyei kellemü leányát
135 Piros csizmába bújni kényszeríték,
Hogy czinczogásaik mellett a Homér’
S a sánta Múza’ tánczát lejtegetvén,
Patkós bokáját össze csattogássá,
S a csürhe nép köztt vad kaczajt repítsen.
140 A részegnek tetszik e veszettség;
De a kinek szent tűz hövíti keblét,
S Hellásznak Istenségit tiszteli,
Az átkot-vonszó helytől futva-fut,
S a farsangiás’ szentségtörő bohójit
145 Adrasteának bosszújára hagyja.
A Zrínyi’ kobza’ két pár húrjait
Eggy párra szállítá le Bessenyei;
Azért e, hogy négy eggyezőt keresni
Kifárada a szűk nyelvben? vagy mivel,
150 Procruszteszi ágyként, a négy rend’ köre
A gondolatnak, hogyha kurta, nyújtást,
És hogyha hosszú, nyesdesést parancsol.
Az Őrsi öreg Nyirettyűs s Barcsai,
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Rokon nagy lelkek, össze forrt barátok,
155 Verseik kidolgozásában nehézkék,
S eltelve még is végtelen kecsekkel,
S magyar leikeikben halhatatlanok.
S az, a ki testvérének sírkövét
A bánat’ ágával foná körül;
160 És a ki Czídet hozta tájainkra,
És Ányos együtt indultak vele.
Körülök elbájolva gyüle fel
Eggy dőre pórhad, s minden hangcsinálást
Zengésnek véve, mint a tók’ lakóji
165 A fülmilének csattogása mellett,
Rekedt szavával dong kong úntalan?
Pirult a büszke Pierisz, s helyére
Nyomván a hulló pártát, titeket
Szóllíta fel, honom’ nagy díszei,
170 Kisem, te Berzsenyim, s Rózának boldog férje,
S kevély örömmel lépe társai közzé.
Barátom, Orczy s társai már avulnak.
Avulni fogtok eggykor majd ti is.
S mint a te fényed lök homályt Bugacznak
175 Szent dallosára most, úgy zengi majd
Az írnokának eggy újabb Virág,
Eggy újabb Dayka szózatosbb dalát,
Melly a te lantod’ édes énekit,
És a mit Istennéje súg Kisünknek,
180 És Himfy zengett, elfeledteti.
Mi még hajnaliunk, s távol a határ.
De nem leend kor, melly a vak tudatlan’
S a pöffedt kancsal bölcsnek bosszújára,
Ki titeket Nyelvrontóknak szidalmaz,
1K5 Mint Marsyász azt gyáva lantolónak,
Kire ég, föld, s még a poklok is, fülelnek,
15

Neved csudálás nélkül emlegesse.
S mint én irigylem két réf pántlikáját
És a nyomorgó viskót Orczytól,
190 Akként irígylik Psychéd’ majd tetőled,
S a mit hazádnak szent szerelme zeng.
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A melly leány, énnékem a legelső
Sonettet ihlé nyelvünkön, Somogy’
Venúziumának szózatos hattyúja,
A te Éneklőddel megmérkezni fél.
Ő nem leánya az Aegisz-csörtetőnek,
Nem eggyik húga a Delphi’ szent Urának,
Nem öltözött Küprisznek bájövébe,
S a zengő pánczél’ szárnyas tánczait
Pallásszal a felhőn nem tánczolgatta.
Hol a Hegyalja látni örül magát
A sullogó Bodrognak tükörében,
Ottan akadt ő eggyszer dallva rám,
Befutva Eósznak lángsúgárival.
Mint hültem el, s oh, mint levék oda,
Midőn megláttam! Inte, hogy követném,
S követtem őket. S a mint e zavar
Lassúlni kezde keblemben, s az élet
Szózattal eggyütt téré vissza, kérdém:
Ki vagy te, szép Szűz? Lángoló szemed,
S e barna, fürtös üstök, e szemérem,
Orczádnak színe, s e varázs kecsek,
Benned honomnak szültjét sejtetik.
De barna, fürtös üstököd’ virágai,
S a hang, melly édes ajkadon lebeg,
S eggy mondhatatlan báj, mellyet szemem
Még eggyikén sem láta Szépjeinknek,
Külföldinek mutatnak. Ah, ki vagy?
Csodállak és szeretlek. S a leány
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Mondá: Nevem Xenídion s Etelyke.
Báróczi volt az ápolóm, az új
Szép Attikának méhe. Ő tanított
Engem szemérmes-édest selypeni,
S távozni a durva nép’ beszéditöl,
225 S nevetni a durva nép vad gúnyait.
Kis énekem, melly hozzád elhatott,
Külföldnek éneke. Hallottam a
Quirína’ s a szép Méonisz’ dalát,
S a mit Torquata s Louison s Gőtchen zengtek.
230 S pártájik elhullott virágaikat
Pártámba fűzöm e völgy’ díszei mellé;
S kényem szerint eldallom bérczeinknek
Mind a mit tőlök eltanúlhaték.
így bánt Quirína a Méonisz’ dalával;
235 S Virgil s Horátz Pindámak és Homémak
Virágaikból fűztek koszorút
A föld’ nagy asszonyának homlokára.
Csak a butát rettenti az, a mi még új.
Külföld’ termése volt a rózsa is;
240 A mívelés belföldivé tövé,
S Heszpéri eget szítt e tetők’ gyümölcse.
Jer, halljad lantom’ zengzetét. Ne kérdd,
Mindég enyém volt e? Most már enyém.
Ne kérdd, törvénnyel eggyez é, nem é?
245 Eggyez, ha szép; mert törvényt ez teszen.
A Kellem’ Istennéjit engeszteljed;
Nyert, a kinek kedvellik áldozatját.
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A szellem ébredése
A magyar, akárcsak általában a kelet-közép-európai iro
dalmak a XVIII. század második felében, felismerve a nyu
gat-európai irodalmakkal szembeni lemaradást, valamint
látva azokat a törekvéseket, amelyek a kultúrában és a szel
lemi életben elsősorban a francia felvilágosodás eszméit kö
vetve jelentkeztek és terjedtek, megpróbált felzárkózni. Eb
ben kap nálunk kiemelt szerepet a nyelv kérdése, amely az
egyéni elképzelésekből, javaslatokból, mint amilyenek Bes
senyei György röpirataiban (Magyarság, 1778; A Holmi,
1779; Egy magyar társaság iránt való jám bor szándék,
1781) olvashatók, fokozatosan mozgalommá terebélyese
dik. Egyrészt az európai törekvések hatására, másrészt a
nyelvnek a szellemi életben, tudományban, irodalomban,
művészetben való szerepéből következően a század utolsó
évtizedeiben megjelennek az első periodikák, többek között
a Magyar Hírmondó (1780), a Magyar Museum (1788), az
Orpheus (1789) és az Uránia (1794); Kelemen László veze
tése alatt megalakul az első magyar színjátszó társulat
(1792), s lendületet vesz a különféle tudományos diszciplí
nák művelése, és számottevően gazdagodik a könyvkiadás.
Ennek a valóban látványos fejlődésnek az 1795-ös ese
mények vetettek gátat. A Martinovics-összeesküvés leleple
zése után az abszolutista hatalom ellenőrzése alá vont min
den kulturális tevékenységet, szigorú cenzúrának vetette alá
a kiadandó műveket és a sajtótermékeket. De a politikai kö
rülmények fékező ereje ellenére is élt, helyesebben ismét
feléledt a nemzeti irodalom és az európai műveltség megte
remtésének az igénye. A korszakkal foglalkozó irodalomtörténész, Horváth Károly szerint a válságos időszak első je 
lentős irodalmi gesztusa Virág Benedek „poétái munkáji ”-nak
megjelentetése volt. Virág a klasszicista triász (Révai Mik
lós, Rájnis József és Baróti Szabó Dávid) nyomán folytatta a
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deákos hagyományt, az időmértékes verselést, de 1799-ben
megjelent, antikos metrumban íródott kötete magában a de
ákos költészetben is fordulatot jelentett versek költői értéké
ben éppen úgy, mint megszerkesztettségével. A program
verssel (A Múzsákhoz) induló kötetben, amely azonos című
verssel zárul, Virág a költészet célját a nemzeti poézis mű
velésében nevezi meg. Ilyen vonatkozásban említi Virág
Benedek kötetét a „spenót”-ként elhíresült irodalomtörténet
is: „Új vonás műveiben a fejlettebb irodalmi tudatosság oly
időben, amikor az irodalom épp csak önállósulni kezd..
Néhány évnyi csend után újra életre kelt a művelődés:
megjelent a Hazai Tudósítások (1806), majd az első magyar
irodalomtörténeti rendszerezés, Pápay Sámueltől A Magyar
Literatura Esmérete (1808). Néhány évvel Kazinczy Ferenc
szabadulása (1801) után pedig kezdetét veszi az irodalom
szervezése is.
A magyar irodalomban a századfordulón a klassziciz
musnak két formája terjedt el. Az egyik a deákos klassziciz
mus, amely a horatiusi-vergiliusi hagyományokon túl a
kortárs német irodalmat, Klopstockot és körét is mintaadó
nak tekintette. Latinosan antikos irány ez, bár nem tisztán
Horatius szellemében, ugyanis sztoikus elkomorodás és
szentimentális ellágyulás is megjelenik az ide tartozó mű
vekben. Az első deákosok szinte minden témát versbe szed
tek: a hétköznapi élet apróbb dolgait, örömeit és bánatait
(pl. Révai A kikeletről). A klasszicizmus deákos formája Vi
rág költészetében teljesedett ki. Költészetének legszebb da
rabjai ódái, többek közt ő fordította le Horatius ódáit. Virágot
már csak a legnemesebb témák ihlették: Isten, haza, múlan
dóság, poézis.
A klasszicizmus másik formája mindenekelőtt Kazinczyhoz kötődik, aki az antik görög költészet felé orientáló
dott, de börtönéveinek olvasmányanyaga alapján figyelem
mel kísérte a kortárs modem német költőket is, Goethe,
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Wieland, Lessing munkáit. Az antik görög irodalom hatásá
ra költészetébe beépültek a görög költészet és mitológia jel
képpé váló toposzai (lant, múzsa, ambrózia stb.).
Kazinczy példaképe, költői ideálja a modem németek
közt Goethe volt. Az ő weimari körének mintájára megpró
bálta maga köré gyűjteni a kor kiemelkedő íróit, költőit, tu
dósait és közembereit. Ebbéli tevékenységének sikerességé
ről az ország nagy részét átfogó levelezése tanúskodik,
amelynek segítségével az új stílusra irányuló elképzeléseit
népszerűsítette. Ezt a stílust „fentebb stü”-nek nevezi, melyet
méltóság és a kifejezés pontossága jellemez, s amelynek
nélkülözhetetlen követelménye a stílusharmónia és a költé
szet standardjának kialakítása. Ennek érdekében elengedhe
tetlennek találta a külföldi irodalmi alkotások magyarra ül
tetését, s azt, hogy a fordítások összhangban legyenek a ma
gyar nyelv természetével. Az irodalom nyelvét az irodalmi
elit nyelvévé szándékozta tenni, amely ugyanakkor ennek a
tudós arisztokráciának a megkülönböztető jegye is lett.
A Kazinczy-féle klasszicizmus modernebb iránynak bi
zonyult a deákosnál, ennek bizonyítéka a bővülő tábor és az
örökül hagyott irodalmi nyelv, amelyet a korszak egyik ki
emelkedő költője, Berzsenyi Dániel vitt diadalra, kinek antikos formájú verseiben azonban már tetten érhetők a lassan
térhódító, romantikusnak nevezett új irodalomszemlélet is
mérvei. Költészetében Berzsenyi a költői kifejezés romanti
kus szabadságát próbálja összeegyeztetni az antik versfor
mák zártságával.

Műfajok a 18-19. századfordulón
Szegedy-Maszák Mihály szerint a kor magyar irodalmá
ban több műfajcsoport különíthető el, attól függően, hogy a
műfajok a klasszicizmus hatására kerültek-e be irodalmunk
20

ba és változáson mentek-e át, vagy pedig megmaradtak ere
deti formájukban, illetve hogy a klasszicizmussal való sza
kítást reprezentálták-e.
„Allegorikus, alkalmi és tanító jelleg: a klasszicista mű
fajok röviden így jellemezhetők”2, írja tanulmányában
Szegedy-Maszák. Az allegorikus műfajok őstípusa a verses
állatmese, amellyel Baróti Szabó Dávid, Verseghy Ferenc,
Virág Benedek, Ungvámémeti Tóth László is próbálkozott,
Kazinczy köre (például Vitkovics Mihály) pedig alapvető
műfajnak tekintette. A didaktikus jelleg az iskolás sententiaköltészet elveit követő epigrammán hagyott legmélyebb
nyomot: szilárd szerkezetének köszönve az epigramma élt
legtovább változatlan formában, s a tanító jelleg majd csak
A Guttenberg-albumba(n) (Vörösmarty Mihály) és a Fel
hőkben (Petőfi Sándor) fog teljesen eltűnni.
Annak ellenére, hogy a nagy klasszicisták az alkalmi ver
seket kevésbé becsülték, a magyar költők szívesen, vagy
még inkább kényszerből gyakran választották ezt a verstí
pust, melynek népszerűségét mutatja, hogy nagy számban
maradtak ilyen versek az utókorra, ami viszont az olvasókö
zönség igénytelenségéről is tanúskodhat.
Bizonyos műfajok változásokon mentek át, például a
költői műfajok esetében e változás a személyesebb hang
nemben és a reflexió elmélyülésében mutatkozik meg. Az
episztolába Kazinczy vitt be némi személyeskedő, korholó
mozzanatot. így indítva útjára azt a változatot, amely majd
Petőfi és Arany János ars poetica jellegű verseiben teljese
dik ki. „A Bessenyeitől kezdve müveit episztola Batsányi s
különösen Kazinczy tolla alatt válik klasszikussá, s ezzel be
is zárul műfajtörténeti útja: az alkalmiságtól elszakadt, esz
mei-elméleti tartalmú s vitatkozó, dialektikus szerkesztésű
episztolákban e kor legszínvonalasabb gondolati lírája szü
letett meg.”3 A változást példázó formák között említendő a
kevert hangnemű bordal, amelyből gondolati jellegű hely
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zetdal lesz, s amelynek fejlődésvonalad vén cigányban kul
minál, fejeződik be. A reflexiós liraiság az elegico-ódában
teljesedett ki.
A korszak több új műfajt is hozott magával, melyek már
megjelenésük pillanatában szakítást, szembefordulást jelen
tettek a klasszicista poétikai hagyományokkal. Ekkor indult
útjára az életkép és a helyzetdal. Már Faludi Ferenc költé
szetében megjelentek az életkép jellegű mozzanatok, mint
pl. a Hajnalban című versében, de ezek mások költészeté
ben is feltűnnek. A helyzetdal alakulástörténetének kezdetét
Szegedy-Maszák Mihály Csokonai költészetében látja.
A korszak egyik legnépszerűbb műfaja - mind a prózá
ban (1. Kármán József regénye, A Fanni hagyományai),
mind pedig a költészetben - a levél. Nem véletlenül tartja
például Sinkó Ervin Kazinczy Ferenc fő müvének többéves,
kiterjedt, az utókor által huszonhárom kötetbe szerkesztett,
mintegy hatezer levélből álló korrespondenciáját. De Szerb
Antal szerint is Kazinczy személyiségét emlékiratai mellett
legközvetlenebbül leveleiből ismerhetjük meg. Mezei Már
ta pedig a levelet a kor nyilvánosságmüfajaként tárgyaló
munkájában arra mutat rá, hogy a Kazinczy-levelezés da
rabjai nem csupán irodalomszervező szerepükért fontosak,
hanem kordokumentumként is jól hasznosíthatók, hiszen
hiteles helyzetképet festenek a kor szellemi és társadalmi
életéről.

Az episztolák
Kazinczy lírai opusának egyik legjelentősebb szegmen
sét episztolái alkotják. Az a műfaj, amelyet a tömörségre tö
rekvő lexikonszócikk „megnevezett, valóságos személyhez
versben írt levél”-ként mutat be, megjegyezve, hogy „tár
gya, stílusa, hangneme csaknem olyan változatos lehet,
22

mint a prózában írt irodalmi levélé”.4 Az episztolát irodal
munkban Kazinczy előtt alkalmisága mellett elsősorban didaktikusság jellemezte. Ezen változtatott az episztolát saját
igényeihez igazító költő; a műfajt részben irodalomszerve
ző munkásságának részévé avatta, részben pedig lehetősé
get látott benne, hogy általa többek között esztétikai, versta
ni, poétikai kérdésekről szólva ars poeticáját fogalmazza
meg, mutassa be. Opusában Kazinczy költői levelei közül
elsősorban talán, bár fenntartásokkal, a Berzsenyihez cím
zett tekinthető ars poetica jellegűnek, abban az értelemben
is, ahogy az ars poeticát Kardos László leírását felhasználó
lexikonszócikk értelmezi: „iparkodik felderíteni és köz
kinccsé tenni mindazt, amit a költői tapasztalás az alkotás
formai szféráiban felhalmozott”, tárgya maga a költészet, a
költő és a költészet személyes kapcsolata, s így „utakat, m ó
dokat, megoldásokat és elveket szuggerál más költőknek” .5
A Kazinczy-episztolák keletkezésének hátterében több
nyire valamiféle reagálás húzódik meg, például politikai
(Báró Wesselényi Miklós Úrhoz), kulturális eseményre
(Gróf Festetics Györgyhöz), levélre (CsereiFarkas Úrhoz),
költeményre (Helmeczihez, Baróti Szabóhoz) vagy szemé
lyes találkozás emlékét idézik fel (Vida László Úrhoz, G róf
Kornis Mihályhoz, Buczy Emilhez), illetve magánéleti ese
ményekre ismerhetünk (Nagy Gáborhoz, G róf Dezsőfihez,
G róf Ráday Pálhoz). Ezen alkalmi jellegű verses levelek
mellett alig néhány olyan episztola van, amely ezt az alkalmiságot nélkülözi (Berzsenyihez, Döme Kár oly hoz, A bugaczi csárdához), az utóbbi azért is rendhagyó, mert egyetlen
olyan episztola, melyet a költő nem személyhez címzett.
Számunkra ezúttal mégis érdekes, mert benne az egyszerű
séget és keresetienséget jelképező csárdát és az egyre elter
jedtebb luxust, piperézést állítja szembe. De amikor a vers
ben arról ír, hogy számára kedvesebb a csárda, a „rossz vityilló”, mint a „nagy hívság”-gal készült palota, akkor még
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nem Petőfi-féle ellentétezésre kell gondolni (bár: érdekes az
a megjegyzése, hogy a palotába a „patkós csizma” belépni
nem mer, amely akár kapcsolatba is hozható Petőfinek ép
pen kötetünkben is tárgyalt A költészet című versével; a
szerk. megjegyzése). A szembeállítás a klasszicista elveket
valló Kazinczyt mutatja, aki a csárdában mint építészeti ob
jektumban a mértéket, a józanságot dicséri.
Hogy az episztola Kazinczy számára valóban a szemé
lyes megnyilatkozás és a tematikai változatosság, gazdag
ság kimeríthetetlen tárháza, azt szépen tanúsítja a Folarbus
Phocidensis római arcászhoz és a G róf Dezsőffy Józsefhez,
illetve a P rof Sípos Pálhoz írt költői levele. A két előbbiben
szinte életfilozófiaként a hellászi harmónia és a családi idill
utáni vágyának ad hangot, az utóbbi pedig, melyben a való
ság és igazság megismerhetetlenségéről ír, világnézetének
alakulására vet fényt.
Kazinczy több episztolájának (rész)témája az irodalom,
illetve annak egyes kérdései (a nyelvújítás lehetőségei és
határai, a fordítás kritériuma és szabadsága, a jambikus so
rok létjogosultságának igazolása, a különféle versnemek
problematikája stb.). A Vitkovicshoz és a Vida Lászlóhoz
címzettekben a népiesség kérdésével és az iskolai sententiaköltészet problematikájával (is) foglalkozik. Az előbbiben a
népet a régihez való ragaszkodás hordozójának tekinti, s
ezért szellemi haladásra képtelen réteget lát benne, mivel „a
köztünk lett, köztünk nőtt, köztünk maradt meg” elvét vall
ja. Ugyanakkor viszont tudja, hogy a nyelv megőrzését a
„népnek” köszönhetjük. A nyelv kérdésével összefüggés
ben, kihasználva a téma nyújtotta alkalmat, nyelvújítási el
lenfeleinek, az ortológusoknak ad megszívlelendő tanácsot:
De hagyd az írást, kérlek, ránk, s rohanj
Rengő karokkal lyánykád’ karja közzé,
S csókjaiddal hintsd el fóberótatósz.6
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A szerző által is kiemelt verszáró szó, a félelmetes, hatalmas,
rettenetes jelentésű fóberótatósz, értelemszerűen rímel
azokkal a Kazinczy-versekkel, melyek egy-egy rossz versre
vagy egész életmű elhibázottságára tett kritikai megjegy
zésként is olvashatók. Ilyen például a Baráti Szabóhoz című
költői levele, amelyet egy rossz vers elolvasása kapcsán írt:
Mint bánthattalak én meg úgy, Barátom,
Hogy Te engemet ezzel a tsömörlést
Indító tsevegéssel öldököljél?
Testét lepje meg a gonosz pokol-var,
A tsorgó fakadékok, a büdös rüh;
És a tsontokat hasgató podagra,
Mint a gombolyag, húzza öszve ujját,
Ezzel Tégedet a ki gazdagított;
Illy istentelen átkozott darabbal! De említhetnénk a Döme Károlyhoz címzettet is, mely
ben az ízlést sértő vagy sikertelennek ítélt versek eltünteté
sének legjobb módját a vers elégetésében látja. Ezt javallja a
vers címzettjének, ha úgy találná, hogy a Kazinczytól kapott
„ajándéktól” szeretné megóvni lelki békéjét:
A melly nyalábot itt vészesz, Dömém,
Ha nyugodalmad kedves, hirtelen
Vessd tűzre, másként égni s sírni fogsz.
A Kazinczy-javallotta „verségetés” legismertebb, már-már
irodalomtörténeti közhellyé vált, kétségtelenül embert és al
kotót sértő példája a Himfy című vers a Tövisek és virágok
című kötetből:
DAYKA. Tűzbe felét! HIMFY. Vetem.
D. Újra felét!
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H.
D.
H.
D.

ím.
Harmadikét még!
Lángol az is.
Jer most; vár az Olympuszi kar.

„ . . . szép; mert törvényt ez teszen ”
Az irodalmi kérdésekkel foglalkozó költői levelek közül
választásunk a Berzsenyihez címzettre esett, poétikai vonat
kozásai miatt. Az 1809-ben készült mü több gondolata is
kapcsolódik az életmű más darabjaihoz, s ilyképpen ebben
szinte egy komplexebb ars poetica körvonalazódik.
A terjedelmes episztolát, a könnyebb hivatkozás céljá
ból, tíz egységre osztottuk: I. egység 1-8. sor, II. 9—42., III.
43-62., IV. 63-83., V. 84-113., VI. 114-129., VII.
130-145., VIII. 146-171., IX. 172-191., X. 192-247.
Az első egységben (2-5. sor) Kazinczy kedvelt szabad
jambusairól szól, amelyek:
. . . az iskola’
Törvényit bátran általszökdösik.
Becsülik a törvényt, de csak hajó;
Becsülik a példát, de csak ha szép.
E sorokkal cseng össze Az Iskola ’törvényei című epigramma, amely az esztétika elsőbbségét hirdeti az iskolai sententiaköltészettel szemben:
Járj szabadon! ne remegj! mond Aesthesisz; és ha van ok rá,
Térj ki; ne hidd hogy szép s jó lehet, a mi feszes.
Itt az „aesthesisz”7 (=esztétika) olyan erőt jelent, amely az
alkotás folyamán a szubjektumot vezérli, de ugyanakkor je 
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lenléte a műből is sugárzik. Valójában ez avatja művészivé
az alkotást. Kazinczy ezzel a fogalommal olyan ízlésre utal,
amely csak a kifinomult érzékekkel rendelkező egyénnek, a
genie-nek lehet a sajátja. Ezzel összefüggésben kell említe
ni A nagy titok című epigrammát, amely a tehetségtelen
íróknak az írás helyett a szántást ajánlja:
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot.
Az Iskola ’törvényei című epigrammában Kazinczy a költő
ismertetőjegyeit nevezi meg:
.. . a Génié pártázott fővel jő, s sanctionálja
A mit az Iskola tilt, a mit az Aesthesisz hágy.
A genie fogalmával jutunk el a művészi arisztokratizmu
sig, amit akár művészi sznobizmusnak is nevezhetnénk,
amelyről az Arbuscula című epigrammában olvashatunk:
Látta, hogy a vad nép, melly őtet pisszegi, tapsol
A rossz Játszóknak, Roscia, s tűznek h évűit.
A te javallásod, pór rend, ugymonda, gyalázat;
Mesteri játszásom csak Lovagénak örül.
Persze joggal felmerülhet a kérdés, vajon hány olyan művelt
ember élt Kazinczy korában Magyarországon, aki képes
volt a költő kifinomult, de kissé mesterkélt ízlését értékelni,
verseinek irodalmi és mitológiai utalásait érteni? Elegendő
csak az Árkádia-pörre gondolnunk, amely éppen egy ilyen
téves értelmezés okán robbant ki.
De térjünk vissza a Berzsenyi-episztolához, melynek
már első egységében megjelenik Kazinczy költészetének
két kulcsfogalma, a szép és jó kategóriája. Nagy Endre sze
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rint a költő irodalomkritikusként a szépséget állította egyegy alkotás megítélésének középpontjába. Ahogy írja: „Ka
zinczy elvei szerint a szépség minden művészi alkotás szük
séges és elengedhetetlen vonása. A szépség nála olyan álta
lános követelmény, hogy szinte a művészi sine qua non-jává
válik. Erre utal, hogy a művészetről, költészetről szóló írá
saiban alig találkozunk más esztétikai minőséggel - bájos,
édes, emelkedett stb. ha előfordul, mint a szép jelzője szere
pel.”8 A szépet mint esztétikai értéket a hazai hagyomá
nyokkal és a korábbi lírában kialakult normákkal ütköztette.
A szépség legtökéletesebb formáját az antik irodalomban és a
német klasszikában fedezte fel. Műveiben pedig ennek az
antikos-klasszikus szépségideáinak a megvalósítására töre
kedett. A magyar esztétikatörténeti áttekintés szerzője sze
rint Kazinczy olyképpen tett különbséget a szép és a jó kö
zött, hogy „ .. . a szépet inkább a mű külső megformálásá
ban kereste, mint a tartalmi vonásokban” .9 De mondhatnánk
úgy is, hogy a külső szépség előnyben részesítésével a for
mai tökély utáni vágyát fejezte ki. Kazinczy ugyancsak el
különíti egymástól a szép és a jó fogalmát is, míg a szép a
külső megformálására vonatkozik, addig a jó a belsőre, a
tartalomra. Ennek alapján arra a következtetésre juthatunk,
hogy a költő a szépséget a művészi megformálás céljának,
míg a jót a morál céljának tekintette. Erről A Szép és a Jó, il
letve a Kant és Homér című epigrammáiban ír.
A rút-szépben viszont e két esztétikai kategória összefüg
géseit boncolgatja, és rámutat az egyéni megítélés szükség
szerűségére is:
A rút - rút! - „De mi tészi tehát hogy az isteni Paliász’
Keblén Gorgonnak vad feje bájos alak?”
Nem tudom; a Művészt kérdd. - „Ő sem tudja.” - Ne kérdd hát;
Kérdd szemed’ és szíved’, érzeni s látni ha tudsz.
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Hasonló tárgyú a Prológ Estelihez című verse, melyben
többek között ekképpen okít:
Nektek beszéli itt eggy regét, ti Jobbak,
Kik a mi rút, pirultok tenni, de
Nem úgy azt a mi rossz, ha szép, ha kedves.
E két utóbbi versben már érezhető az eltávolodás attól a
felfogástól, amely a rútat önálló esztétikai minőségként tart
ja számon, amely szerint a rút ábrázolásának célja az erköl
csi nevelés, a rossztól való elrettentés. Kazinczy viszont a
rútat a szép egy formájának tekinti, amelyre rá kell érezni,
így kapcsolódik be nála az esztétikai befogadásba a szub
jektív tényező. Ennek magyarázatát abban kell látni, hogy a
neoklasszicista ízlés égisze alatt létrejött az etikai és esztéti
kai szféra kettéválása, s a szép és a jó összefüggései a reali
tás talajáról a lélek és az eszmék világába tevődtek át. En
nélfogva még a rút is széppé válhat az esztétikai szemlélet
ben, akár a medúza feje Athéné keblén.
A Berzsenyihez címzett episztola második egységében
(9-42. sor) a klasszicista normákat felállító költő kerül elő
térbe, aki a formai szempontokat tekinti értékadónak. Szem
beállítja egymással az antikvitás irodalmában érvényre jutó
természetes szépséget a magyar költészet szabályokhoz ra
gaszkodó mesterkélt merevségével, oly módon, hogy pár
huzamot von Homérosz hexameterei és Gyöngyösi időmér
tékes verselése közt:
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Két kurta eggy hosszat ád. Tehát csak értsd:
„Remegő nyulakat avagy bitang darut a hurok”
Mert ezt Horátzban így leié; pedig
Ő füllel, ujjal mérte hangjait;
Fület-varázsló zengzet, szép iambusz.
Nyilván ez is szép jambusz lesz tehát,
Mert törvény ellen nem kél pártosan:

A szembesítés célja a leoninus forma elutasítása az alkotói
szabadság jegyében, és ezzel együtt a szabad jambusok létjogosultságának igazolása.
Egyes költők görcsösen ragaszkodtak ahhoz a horatiusi
követelményhez, mely szerint a jambikus sor páros lábai
csakis jambikusak lehetnek. Kazinczy e felfogást egy
Daykától vett idézettel cáfolja (25-28. sor), melyben a jam 
bikus sor második és negyedik lába nem jambus, ezért az
szabálytalan, de a versbeszéd mégis természetes lejtésű.
A horatiusi követelménnyel való szembehelyezkedés
után egy költőinek nem mondható felkiáltásban Kazinczy
kifakad az iskolai tanításokat vakon követők ellen. Azok el
len, akik „fül helyébe féket” kaptak, és ujjal mérik a verslá
bakat. Róluk szól a Synizesisz című epigramma:
Diphthongot röviden hangzatni tilalmas Opomak.
Hall, de szemével, Opor: lát, de fülével, Opor.
De említhetnénk akár A kész írókat is:
Béna vagy és tánczolsz, a nyelvet nem tudod és írsz;
Szárnyad ugyan nincsen, Cserdi: de rajta! repülj.
A Berzsenyi-episztolában a Gyöngyösi-féle verstani
megoldások elutasítása a Ráday-nem ellenében történik
(114-129. sor). Ez az elutasítás a szabad jambusokat legiti
málja. A magyar költészet köréből Gyöngyösit már az
episztola elején (19-23. sor) negatív példaként hozza fel, el
utasítja verselési módszerét, kifogásolja, hogy ragrímei le
lassítják a vers menetét. A harmadik egységben (42-62. sor)
Kazinczy a jambus szépségéről, természetességéről szól, az
ötödik egységben (84-113. sor) pedig Ráday költészetét ál
lítja elénk mintaadónak. Ráday kiindulópontja a korabeli
német és francia költészet volt, úgy vélte, hogy a magyar
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nyelv természetének a német és francia formák kötetlensége
és változatossága jobban megfelel, mint a görög verselés,
mivel több szabadságot biztosítanak a költői gondolat kife
jezésére - amint erről legátfogóbb, a Szepes Erika-Szerda
helyi István jegyezte verstanunkból is értesülhetünk.
Kazinczy a Berzsenyi-episztolában egy teljes egységet
szán, a hatodikat (114-129. sor), a Ráday-nem méltatására.
A költői levél tanúsága alapján Ráday jelentősége a görög és
nyugat-európai formák egymással való kibékítése. Ugyan
ezen gondolatot fejti ki a Ráday című Kazinczy-vers is,
amelyben Rádayt Mózessel azonosítja:
Én újabb Mózesz voltam, s népemet
Kihoztam a rabság’ hajlékiból,
S a hagymatermő honn helyett neki
Tej- s méz- s borfolyta Kánaánt adék.
Fény’ oszlopában ment Apoll előttem,
Fény’ oszlopában én a nép előtt.
Megcsaptam a tengert, s nyílva állt az út,
Megcsaptam a sziklát, s folyt a patak.
Az új törvénynek kettős érez táblájit
Lehoztam a Pamassz’ szent bércziről;
S hatalmas jobbom azzal forgatá fel
Az undok tisztelet’ tomáczait.
A kettős érctábla Mózes kőtábláinak funkcióját veszi át, és a
görög meg a nyugat-európai versmértékek együttes haszná
latát jelképezi. Ráday érdemének bére ezért az „öreg zöld
kor”, a „szépzengzetű lant” és a „hattyúi dal” - a magyar líra
kifejezésmódjáért járó dicsőség, melyhez az utolsó sorok ta
núsága szerint a költészet biztosította halhatatlanság sem
maradhat el:
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Kivette fürtjei közzül a borostyánt,
S hogy csendesen feküdjek árnya alatt,
Önnön kezével szúrta sírom mellé.
Nagy volt nevem, s örökre nagy marad.
A kiválasztottság és elhivatottság tudata Gergye László
szerint A tanítványban és Az áldozó bán jelent meg először.
E két programadó vers, amely a szépség és a harmónia
bűvöletében fogant, nem más, mint a halhatatlanságot célzó
költői becsvágy első kifejeződési formája. Ez a jelenség a
költő későbbi munkáiban egyre ritkábban fordul elő, de
megjelenik például a Szokott és szokatlan című epigrammában is:
. . . az újért
Hamvamat a Maradék áldani fogja, tudom.
A Berzsenyihez című episztola a költészet problémáit já r
ja körül. A költészettan legfontosabb kérdését Kazinczy a
harmadik egységben (43-62. sor) teszi fel. Ezt a szakaszt te
kinthetjük a költemény poétikai csúcspontjának. Ebben az
egységben hangzik el a költészettan legfontosabb kérdése:
Mi tészi a verset verssé?
S a felelet tétovázás nélkül következik:
„Szózatosság.”
Ezt követően vállalkozik az episztola írója a szózatosság, a
szép hangzás ismérveinek megnevezésére:
. . . „A hosszú s a rövid tagok’
Arányos és kedveltető eggyezése.”
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így jut el a legfontosabb kérdéshez, a vers meghatározásához:
Vers a mi a fülnek, hol tág, hol szoros
Törvény szerint, nyújt bájt, s a holt igébe
Hízelkedő zengéssel éltet önt;
S a nyűgöt, melly köztt kényesen lebeg,
Érezni nem, de csak gyanítni hagyja.
Ehhez az értelmezéshez kapcsolható az írói érdem című
epigramma utolsó sora:
íz, csín, tűz vagyon a versbe’, ha mesteri mív.
A Sybillábán is a verselés titkairól szól Kazinczy, akár
csak A nagy titold)an, azzal az eltéréssel, hogy a Sybilla
konkrétabb. A költő ebben az epigrammában józan egyen
súlyra int, arra, hogy a jó versnek harmóniát kell teremtenie
az újítás vívmánya és a régi költészet konvenciói között. Ta
nácsa a mértékletesség, ez a jellegzetesen klasszicista elv:
Tarkíts, de mindég eggy fő színt keresve;
Légy a mi vagy s egészen, s légy egyéb is.
Néhány versében Kazinczy a költő jellemzésére vállal
kozik. AKülömbségekben például megkülönbözteti a költőt
a többi embertől:
Jót, rosszat, érez a barom, de hallgat:
Jót, rosszat, érez, s elbeszélli az ember:
Jót, rosszat, érez, s zengi a lant’ fija.
S ez tűzzel, és magának, valami
Dagasztja keblét; nem mint a közember,
Ki csak szükségből s faggyal ont panaszt.
S a mennyivel az ember több s nemesbb
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Mint a mezők’ marhája: annyival
Több és nemesbb a Költő mint azok.
Az Olvasóhoz című epigrammában pedig a költészetet,
az alkotást a kőművesmunkához hasonlítja, amelynek lé
nyege, hogy minden egyes alkotóelem a maga helyére ke
rüljön, hiszen az alkotás csak így válhat mestermüvé:
. . . ki várakat épít,
A legapróbb szegnek, tudja, mi haszna vagyon.
De e sorok értelmezhetők a nyelvújítási program tételeként is.
A Lukai című epigrammában szintén a költőről szól, rá
mutatva arra, hogy a költeményt nem a külsőségek teszik
mesterivé, hanem a költő egyénisége. Ez az a többlet, ame
lyet a szellem ad a vershez:
Te czifra szókkal élsz, s poéta nem vagy,
Képben bujálkodol, s poéta nem vagy,
Ömölnek rendeid, s poéta nem vagy,
Phoebuszt kiáltozod, s poéta nem vagy,
Csók és bor éneked, s poéta nem vagy,
Mi híjod? Értem én: Poéta nem vagy!
A továbbiakban (63-113. sor) a Berzsenyihez forduló episz
tolaíró felvázolja irodalmunk fejlődésvonalát, majd saját és
kortársai hozzájárulására utalva jelzi a kezdeményezést, de
a cél messzeségét is:
Mi még hajnaliunk, s távol a határ.
Ide a magyar költészet múltjának és jelenének ismeretében,
a magyar verselés történetének áttekintésével jut el. Csetri
Lajostól tudjuk, hogy Kazinczy legősibb versnemnek a két34

ütemü tizenkettőst tekinti, amit Tinódi Lantostól eredeztet.
Kazinczy e versnemet azonban „ . . . török eredetűnek tartja
( . . . ) , nem csoda, ha ő, a nyugati eredetű formák rajongója
nem szereti különösebben, még ha lehetséges szépségeit,
különösen Zrínyinél, el is ismeri” :10
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Mert kedves ollykor még a tompa hang is.
Elhalhatatlan fényt ezen nyere
Ki majd dicső hősének elestét,
Majd a kemény lyány’ csüggesztésit dallá,
S egünkön Zrínyi csillagként ragyog.
Kevésbbé könnyű mint volt Gyöngyösi,
Jóval tanultabb, s fentebb számyalású;
S e versnem hordja Zrínyinek nevét.

Az episztola 66-68. sorában pedig, amikor „ . . . hat párjáról
beszél, világossá válik, hogy rímes tizenkettősünket is a ha
tos jambus vagy trocheus jegyében, hat verslábként fogta
fel, melyek közül a rímadással csak az utolsó párnak szentel
gondot a költő”.11 Sylvester János nevét is megemlíti, aki
nek érdeme az antik időmértékes verselés magyarra ülteté
se, ugyanakkor Kazinczy úgy vélte, hogy Sylvester kezde
ményezése Rádayig nem talált érdemleges folytatóra. A
gondolat először a Sylvester című versében jelenik meg:
Első valék én, a ki, mint miveid
A parlagot, törvényt s példát adék.
Rádaim követte nyomdokom’ . . .
Ugyanebben a versben találkozhatunk Kazinczynak azzal a
gondolatával, hogy nemzedékére hosszadalmas munka vár,
s legalább olyan nehéz, mint amilyen az elődöké volt, akik a
magyar irodalom alapjait rakták le, s akik közt ott volt
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Sylvester is. A továbbiakban Baróti Szabó és Révai jelentő
ségét emeli ki.
A Berzsenyi-episztola a hetedik szakaszában (130-145.
sor) elmarasztalja a belső rímelésü hexametereket, az ún. leoninust kedvelő költőket. A nyolcadik egységben (146-171.
sor) a parlagi költőkről szól, akik csak verselgetnek, de
nincs tehetségük hozzá. Róluk több versben is említést tesz,
például a Fullajtáros versben:
Míg mások, nem nézvén szépre és illőre,
A koboz négy húrját leszegik kettőre,
S könnyű talyigácskán futnak a mezőre . . .
Róluk szól A Lúdhattyú is:
Cayster és nem Dönczös e szép víz’ neve.
Zavaros! büdös! de szép, mert én, mert Én lakom.
Én nem vagyok lúd többet, én Hattyú vagyok
Mert úszni láb és szárny nekem is adattatott!
( . . . ) - Oh kegyetlen Istenek,
De mért adátok nékem illy csúf gágogást!
- valamint A békákban, melyben megelégszik gúnyolásuk
kal, míg az Epigrammai morálban már kegyetlen brutalitás
sal ír róluk:
„Bántani mást vadság . . . ” - S más a lélektelen író?
Azt hozzád és hozzám nem köti semmi kötél.
Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz latrot! Az illyet
Ütni, csigázni, s agyon-vemi (nevetve) szabad.
Ezek legyőzése érdekében harcba hívja Kis és Berzsenyi
tollát. Kis János Kazinczy kedvence, de ebben az időben
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még Berzsenyi is szeretett tanítványa volt, amint a róluk
szóló közös vers (Kis és Berzsenyi) is bizonyítja.
A Berzsenyihez címzett episztola utolsó szakaszában
(172-19 1. sor) Kazinczy eljut a költészetnek egy Magyaror
szágon még nem művelt formájához, a szonetthez. Ennek
kapcsán írja Csetri Lajos: „ . . . Kazinczy az általa ismert s az
ő próbálkozásait megelőző szonettkísérletekről (Farkas
Károlyéról és Csokonaiéról, mivel Faludiéról nem tud) ki
mondja, hogy azok nem tekinthetők szonettnek, mert Zrí
nyi-nemű, vagyis skandálatlan versformában íródtak Farkas
esetében, Csokonainál viszont skandáltán ugyan, de rövidebbekben, mint amit a szonett megkíván; ( . . . ) Vossra hi
vatkozik, amikor megjegyzi, hogy a szonett megkívánja a
poétái érdemeket, a szép és való kifejezéseket, de semmit
annyira, mint a fülnek hízelkedő hangzást és a rímek szép
játékát kedves cserékben.” 12 Kazinczy a műfajt magasabb
rendűnek tartotta a többinél, és saját próbálkozásainak ter
jesztésével gondolta népszerűsíteni pályatársai körében. Si
kerrel tette, mert neki köszönhetjük a szonettkultusz meg
alapozását a magyar irodalomban.
Annak ellenére, hogy a műfajjal már Faludi is próbálko
zott (Pipadal), a magyar szonett születését Kazinczyhoz kö
tik. Szerinte első szonettje már 1804-ben elkészült, ez Az én
boldogítóm volt, ahogy 1809. április 11-én Kis Jánosnak írt
levelében maga Kazinczy megjegyzi: ,,a’ legelső, sőt mind
eddig eggyetlen egy, magyar Sonett”. A szakirodalomban
azonban eldöntetlen kérdés, hogy ki írta az első magyar szo
nettet, Faludi vagy Csokonai (Az esztendő négy szakasza),
esetleg Virág, akárcsak az is, hogy a Kazinczy által elsőnek
tartott verse valóban első-e a műfajban. Kunszery Gyula
megállapítása szerint Kazinczy e műve „csak annyiban első,
mint klasszikus értelemben vett szabályos szonett, s mint az
intézményes magyar szonettköltészet kiindulópontja” .13
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Kazinczyt a szonett nyilván elsősorban mint szabályos,
szigorú forma vonzotta, s mint ilyen kapott helyet költői
programjában, de érdekelte úgy is, mint az új forma megho
nosítása. A műfajjal az olasz irodalom révén ismerkedett
meg, de művelésére német irodalmi hatások is, kiváltkép
pen Bürger, ösztönözték. A Berzsenyi-episztola egy költői
jelenetben írja le a magyar változat létrejöttét: Xenidion és
Etelyke, a szonett múzsái, összeszedik, és pártájukba tűzik a
külföldi múzsák, Quirinia (római), Méonisz (görög),
Torquato (olasz), Louis (francia), Gőtchen (német) koszorú
iból elhullott virágokat. A dal tehát, amit a múzsa, Etelyke
énekel, külföldi eredetű, de magyarrá tétetett. Erre utal Ka
zinczy a Sonett ’Múzájában is, amikor arról ír, hogy a múzsa
előadása szerint Ausóniában született, de a dalt immár To
kaj táján énekli. Itt Kazinczy a formát teszi meg a vers tár
gyává, ami ugyancsak arra utal, hogy őt a szonett esetében
elsősorban a forma vonzotta, érdekelte. (Kazinczy más ver
seiben [Az epigramma, A Disztichon ’feltalálása] is foglal
kozik versformákkal.) Hogy nála a forma tartalommá válik,
azzal magyarázható, hogy szerinte az
. . igazi művész
egyik lényegi kritériuma pontosan az, hogy ösztönösen a
forma követelményeivel összhangban alkot”.14
A Berzsenyi-episztolában az Etelykével való beszélgetés
során felmerül a fordítás kérdése is. Ebben a vonatkozásban
a költő azonban óvatosságra int, mértékletességet követel;
az átültetett műnek a célnyelv törvényeit kell követnie, de
nem szabad elzárkózni az idegen hatások elől sem, ahogy
ezt a Misoxeniábán írja:
Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám.
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Ars poetica?
A kérdés felvetése azért jogos, mivel a Berzsenyi Dániel
hez címzett episztola nem tekinthető egyértelműen ars poe
ticának, inkább ars metricának, lévén hogy a verselés kérdé
seit érinti, azonban jó kiindulópont ahhoz, hogy Kazinczy
költészetét áttekintve megpróbáljuk körvonalazni a költő
hitvallását a költészetről, s hogy poétikai részkérdésekben
megismerjük véleményét, elveit. Hogy kiindulópontként a
Berzsenyi-episztolát választottuk, magyarázza, hogy ma
gán viseli Kazinczy művészetről, költészetről alkotott el
képzeléseinek és a klasszicista ízlésének jegyeit. De a vers
ben feltűnik irodalomszervező programjának egyik fontos
momentuma, az idegen nyelven írt művek fordításának
szükségessége, a külföldi műfajok és metrumok meghono
sítása, s ezek összeegyeztetése a magyar nyelv természeté
vel. E csomópontok köré szerveződik az életmű többi da
rabja is.
A legfontosabb ismérve Kazinczy Ferenc klasszicista
költészetfelfogásának, hogy elveti az iskolai sententiaköltészetet az esztétika nevében, s hogy a szépség kultuszát hir
deti. Ebben a kérdésben a formai szépre fekteti a hangsúlyt,
ez olvasható ki a Kant és Homér, a Fenntebb stylus, A két
Természet című epigrammákból. A rút-szép és A Szép és a Jó
pedig már az esztétika mélyebb, szubjektív rétegeibe kalauzol.
Kazinczy klasszicista törekvésének tudható be letisztult ízlése,
amely legtisztábban formakultuszában mutatkozik meg.
Felismerhetően újításokra törekszik a költészet formavi
lágában is, népszerűsíteni próbálja a Ráday-nemet és a sza
bad jambust. Új műfajt honosít meg, a szonettet, episztolái
val pedig mintát ad a műfaj művelésére.
Kazinczy, írja Természetszemlélet a felvilágosodáskori
magyar irodalomban című érdekes áttekintésében Vörös
Imre, „művészetét nem lehet valami határozott ars poeticá
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hoz ( . . . ) kapcsolni, hanem benne voltaképpen a kor uralko
dó, romantika előtti ízlésirányai futnak össze”.15 Valóban,
hiszen müveiből teljes ars poetica nem olvasható ki. De az
vitathatatlanul kiderül, hogy költészetét szinte egy célnak, a
magyar irodalmi nyelv megújításának rendeli alá, ilyen ér
telemben kell Kazinczy Ferenc életművét költői hitvallás
ként felfogni és tisztelni.
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Smit Edit
„JAJ NEKEM, ’S JAJ ANNAK
A’ KI ENGEM . .
(Kölcsey Ferenc: Panasz)
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Jaj nekem, ’s jaj annak a’ ki engem
Verset írni búmra megtanított,
A’ ki fáklyát gyújta képzetimnek,
’S lágy szivembe fúvallt gerjedelmet,
A’ kegyetlen!
lm nekem nem kelle sem szerencse,
Sem nagyoknak bíztató kegyelme,
Csillogó fény, ’s népimádta rojtok.
Gondolám, csak lant az énekesnek,
Zöld borostyán barna lyány’ kezéből,
’S szép dicsőség hamva’ sátoránál.
Víg nyaram folyt, ’s hajnal hogyha támadt,
Dalba szállt az érzés húrjaimról
Dalba szállt az estve’ szent homályán.
Nap ha forralt, bokraim födeztek;
Dörge néha, felderűle másnap,
’S új virágzat ömle el a ’ mezőken.
Ah, de bús alakkal vad hónából
Jött el a tél, ’s a ’ bokor leszáradt,
’S nem ragyog virágzat a ’ mezőken.
Ülök én im’ a ’ hideg falak közt,
Ablakom’ tábláján csattog a ’ szél,
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’S nincs fa melly lobogna tűzhelyemről,
Nincs piros bor hogy hevítse keblem’,
’S ajkaim közt elfagy a ’ kelő dal.
Szép Apollon szőke fíirteiddel
Szánd az énekesnek durva sorsát,
És nem adtál fát ha tűzhelyére,
Sem piros bort hogy hevítse keblét;
Karja közzé tégy szelíd leánykát,
Csókjain hogy újra felhevűljön!

1. BEVEZETŐ
Genius száll az énekes'm ellyébe,
M elly szelíden öm lő dalra hív:
Elmerülvén lantja ’zengzetébe ’
Szíveket ragadni égi m ív!"
(Genius s z á l l . . .)'

1805. január 29-e, Csokonai temetése. Kölcsey Ferenc ekkor még a debreceni kollégium diákja - félénken, ám
nagy tisztelettel figyeli Kazinczy Ferencet. Távoli roko
nok2, mégsem merte megszólítani a kor irodalmi vezérét,
bár a művelt és komoly gondolkozású gyermeknek ekkor
már néhány irodalmi szárnypróbálgatása ott lapul a jegyzetei
között, melyek Himfy és Csokonai hatásáról tanúskodnak.
Kazinczy, aki még nem ismerte Kölcseyt, nem is sejthette,
hogy a gyászolók soraiban egy tizenéves, gyenge testalkatú,
halovány arcú, félszemére vak árva fiú az elkövetkezőkben
majd tíz éven keresztül neki is személyes barátja, tanítványa
lesz, s érzelmi, szellemi lobogásával a magyar romantika
előfutáraként fordul vele szembe.
A XIX. század romatikaként ismert nagy hatású irodalmi
és művészeti irányzata igen sajátos képet nyújt Közép- és
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Kelet-Európáról, amely alapfokon abban különbözött a
kontinens nyugati részén levő országok, nemzetek romanti
kájától, hogy a nemzetek idegen elnyomás alatt sínylődtek,
s ebből kifolyólag romantikájukban a nemzeti függetlenség
kivívásának és a társadalmi haladás elérésének igénye meg
határozó szerepet kapott.
A romantika a műalkotást csodálatos folyamatnak tartja,
amely a gondolkozásnál magasabb rendű ihletből szárma
zik, éppen ezért a költőnek mint zseninek szabadnak kell
lennie mindenféle kötöttségtől. A költőt nemes érzelmek
különböztetik meg a többi embertől. Arisztokratikus jelle
get ölt magára, hisz’ a való életet magasabb szempontból
fogja fel.3 A költőnek tulajdonított zsenialitás a kor felfogá
sából ered, amely szerint a megkülönböztetettség a poéta
gondolkodásában mutatkozik meg: az ihlet, az érzelem, „az
önerejével érvényesülő, eredeti s éppen a körülményekkel
dacolva önmagát érvényesítő tehetség”4 válik fontossá. A
tehetség azonban nem önmagától és önmagában érvénye
sül, hanem küzdelem, vívódás útján. Ezt példázza a fiatal
Kölcsey költészetében is a géniusz és a sors birkózásának
fel-feltűnő motívuma például az Andalgások (1811), Genius
s zá ll. . . (1812) című versben. De az ő esetében is, akárcsak
a XIX. század első két évtizedében színre lépő költőinknél,
ezt a vívódást megnehezítették az érvényben levő klasszi
cista poétai/poétikai normák. Pályája kezdetén Kölcsey is,
amint ezt többek között Csokonai- és Berzsenyi-recenziója
tanúsítja, klasszicista elveket vallott, de ugyanakkor „önma
gával küszködő”, békétlen romantikus hajlamú költő volt.
Költőinkben együtt élt, egymást kiegészítették a lassan
múló klasszicizmus és az egyre határozottabban jelentkező
romantikus impulzusok. Ez alól Kölcsey sem volt/lehetett
kivétel. Hogy Horváth Jánost idézzük: Kölcsey „példája is
bizonyítja, hogy a magyar romantika nem szándékos szem
befordulás valamely klasszikus ízlésbeli előzménnyel, ha44

nem kényszerű, sőt fájdalmas elhajlás,a tisztelt, vágyott
mintáktól és hangoztatott teóriáktól az élet igazsága, a mo
dem, ember saját lelki szükségletei felé”.5

II. A GÉNIUSZ KÜZDELME 1823-IG
A debreceni kollégium diákjaként Kölcsey Csokonai lí
rájáért lelkesedett. Első költeményei - melyeket Kazinczy
hatására megsemmisített, s csak néhány maradt fenn (A ’
Képzelethez, 1808; A nyugalomhoz, 1808) - erős Csokonaiösztönzésről tanúskodnak. Kazinczyval való levelezése
azonban változást hozott a fiatal Kölcsey gondolkodásában,
de már 1808 őszén születettépoézisről című írása, melyben
az emberi szív érzékenységéből és a képzelőerőből próbálja
levezetni a költészet születési és fejlődési folyamatát, arra
enged következtetni, hogy egyre inkább az újfajta érzékeny
ség felé orientálódik. Az „énekelt és írott »poézis« viszo
nya, valamint a nyelv költői fölhasználásának a kérdése”6
foglalkoztatja, ahogy ugyancsak Taxner-Tóth Ernő látja, és
a „költészet lényegéről - az érzelem és képzelet szerepéről itt kifejtettek mindvégig alapvető szerepet játszanak fölfo
gásában”.7
Nem tekinthető tehát véletlennek, hogy 1809 és 1811 kö
zötti versei olyan általános témák, mint a nyugalom, a kí
vánság, a képzelet mellett feltűnő arányban szólnak a költői
hivatásról is. 1811 nyarán a sződemeteri bükkösben szüle
tett hét verse közül négy a költőről, a költői hivatásról is szól
(A költő, A ’ Phantasia, A ’ Holdhoz, Andalgások).8 Ezek a
költemények már önjellemző versek sorát alkotják, s je l
lemzőjük, hogy ihletforrásuk az irodalom, illetve hogy ben
nük Kölcsey költészetének más jellegzetes motívumai is,
mint például a halál gondolata, a képzelet szerepe, a szere45

tet-szerelem kérdése, az elvágyódás, a messzeség, a magá
nyosság is hangot kap.
Kölcsey költészetében jelzett kezdeti kettősségére utal
A költő (1811) című verse, melyben leírja saját (költői) szü
letését, hogy két istenasszony szorgoskodott körülötte: „Az
édesen ömlő Harmónia” és „a csendes Fantázia”. Ez a kép a
klasszicizmus és a romantika jegyeinek párhuzamos megje
lenését jelzi lírájában. Kölcsey „Kazinczy iskolájában” és
olvasmányai hatására a kor szelleméből és elveiből indult
ki, versei gondolati magvát a klasszicizmusból merítette:
mintát az ógörög s a német klasszikusoktól tanult. Csak
hogy Kölcseynek „a sors csapongó fantáziával vérző keblet
- is - adott” .9
Kezdetben, fiatal poétaként a görög mitológia kevésbé
ismert motívumait kedvelte, „még Kazinczy is megkérdezte
tőle, miért használja Diana ill. Artemis megjelölésére az an
tikoknál is ritka »Chitone« elnevezést. Ez hermetikus színe
zetet kölcsönöz Kölcsey 1810 és 1817 közötti lírájának, de
jól kifejezi a fiatal Kölcsey határozottan meg nem fogal
mazható érzelmeinek világát”.10
A következő - 1811 utáni - évek verseinek két uralkodó
témája az eszményi élet és a költő (Genius s z á ll. . .,1813;
A ’költő, 1813\ A ’Jegyváltó, 1813'^Minden órám, 1813; Ide
ál, 1813; Rákos nimfájához, 1814). Az eszményített életből
lírai tartalomként maradandóvá vált a vágy és az elégedet
lenség. A költői önarcképre pedig az eszményített ábrázolás
jellemző. Olykor a kettő: az élet és a költői lét a fantázia bi
rodalmában találkozik. De hogy harmónia helyett lelki ví
vódást okoz(hat), azt magától Kölcseytől tudhatjuk: „ily
nyomorult lakot és ily porlepte pulpitust, mint az enyém, a
GÉNIUSZ nem szeret. Félek, hogy szép stúdiumimtól sok
időre búcsút kell vennem, mert én sem télben a tavaszról,
sem a Bastille-ban a szabadságról, mint Rousseau, nem tud
nék írni” .11
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Megfigyelhető Kölcsey költészetében, hogyan épülnek
egymásra alakulásának szakaszai, eljutva a klasszicizmus
ból a romantika különböző fázisaiba, a történelminek neve
zett, majd a reformkor eszméit propagáló, cselekvésre ser
kentő romantikába, illetve néhány vers erejéig időben a ket
tő közé helyezhető (stilizált vagy irodalmi) népiességig. Ha
Horváth János periodizációját12 fogadjuk el, akkor Kölcsey
költészete a következő korszakokra tagolható:
• Csokonaias évek 1808-ig, amikor e nagy előd hatása fe
dezhető fel a költeményeken, pl. A ’Képzelethez.
• Kazinczyas időszak 1808-tól 1813 végéig. A nagy
nyelvművelővel való barátkozás kezdeti szakasza, melyben
a versek Kazinczy erős hatásáról tanúskodnak, pl. A 'költő,
Andalgások.
• A kísérletezés időszaka 1814-től. Ekkor már a kritikai
munkával is, valamint a népdal iónjával is kísérletezik. Ku
tat az egyéni formák, az önálló, szubjektív hang után, pl. Rá
kos ’nymphájához, A ’Reményhez, fordítása Rácz nyelvből.
• Nemzeti, romantikus, függetlenségi, történeti szellemű
költészet 1817-től. Mind többet foglalkozik költeményei
ben a nemzeti múlttal, pl. Fejedelmünk hajh . . ., ez a téma
kör végigkíséri Kölcsey pályáját.
•N agy lírai korszak. Kölcsey az 1817 és 1821 közötti
időszak nagy (magánéleti) válsága13 után megtalálta saját
hangját a költészetben, kísérletei nyomán kialakult az önál
ló, liberális gondolati mag, melyet a későbbiekben politikai
tevékenysége során kamatoztatni tud.
• 1823 a fordulat éve, ekkor születnek legnagyobb hatású
költeményei: Hymnus, Vanitatum vanitas.
• Az esztéta, a gondolkodó és a politikus időszaka. 1824
után Kölcsey az esztétika, a filozófia terén folytat elmélyül
tebb tanulmányokat, melyekre már korábban is fordított fi
gyelmet, majd egyre élénkebben vesz részt a reformkor po
litikai eseményeiben. E tevékenységek mellett továbbra is ír
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költeményeket, melyek már kiforrott gondolati tartalmak
kal telítettek, s egyéni formákat képviselnek, pl. A ’szabad
sághoz (1824), Költő (1826), Zrínyi’ éneke (1830), Huszt
(1831), Zrínyi’ második éneke (1838).
Kölcsey 1817 előtti versei a klasszicista formakultusz és
a romantikát megelőző, előkészítő szentimentalizmus egyé
niségfelszabadító érzelemmegnyilvánulás ötvözetei. Erzelemdús gyermekkorát a szomorúság, a „borúlat” uralta szüleit korán elveszítette, hétévesen pedig himlő következ
tében egyik szemét is. Magányosságában a könyvek várába
zárkózott. Szentimentalizmusának előfeltevése - mint töb
beknek is kortársai közül - a túlzott értelmi élet, amely
bénítólag hat érzelmi világára; ennek hátrányát érezve ki
alakul benne az érzelem utáni vágy, amely a szentimentaliz
musban gyökerezik. Az érzés kedvéért akar érezni! Szerb
Antal szavaival: „Kölcsey élete eleve visszafelé, önmaga
felé fordult élet, melynek jövője nincs, és minél távolabb él,
annál inkább eltávolodik attól, amit életnek lehetett nevezni.
Ily módon Kölcsey romantizmusa már gyermekkorában
megleli a legmegfelelőbb életformát: vágyódni a legabszolúttabb \íággyal a teljesen elérhetetlen, a múlt után.” 14
1817-ben Kölcsey szakít mesterével, Kazinczy Ferenc
cel s ezzel egyre távolabb kerül a klasszicizmustól is, megír
ja a három ún. „lasztóci levelet”, melyekben megfogalmaz
za az egykori irodalmi vezér magatartásával s nyelvújítási
nézeteivel kapcsolatos fenntartásait. Kazinczy idegen
nyelvből való fordításokat szorgalmazó elveivel szemben
Kölcsey a nemzeti eredetiség elvét hangoztatja. „Igaz az
( . . . ) , hogy Uram Bátyám vétett maga ellen mikor fordítóvá
lett. Azt is szükség gondolóra venni, micsoda epochában le
gyen a nemzet, melynek írunk. Az istenért, hogy azt ne gon
dolja édes Uram Bátyám, mintha én azt akarnám, hogy a
publikumnak ( . . . ) a józan ész kárával hízelkedjünk. De
amikor ez a mi publikumunk most fordítást éppen nem sze
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rét, bizony fordítások nem is fognak úgy kelleni, mint originálok, s csupán a név miatt. A népet a maga gyengéinél fog
va lehet a jó útra leghamarabb vinni.” 15
Költői jelentőségéhez képest Kölcseyből hiányzott az
ösztönös verselési készségnek az az adottsága, amit oly’ na
gyon csodált Csokonaiban és Berzsenyiben. Ugyanakkor
nem volt olyan magyar költő, aki nála tudatosabban szem
lélte volna saját költői fejlődését. „Leveleiben az irodalom
történetíró objektivizmusával számol be stílusváltoztatásairól, pontosan megjelölve mindig költői intencióit. ( . . . ) Köl
csey számára eszméi életkérdést jelentenek, sorsa eszméi
sorsával dőlt vagy emelkedett, azok közé tartozott, akik »elvéreznek egy gondolaton«.” 16
1818 és 1823 között Kölcsey életének igen válságos idő
szakát élte. Hullámzó hangulatváltásai közepette kereste
helyét a világban. Ebből az emberi-költői vergődéséből mu
tatott kivezető utat számára a romantika nemzeti sajátságok
ra: a magyar történelemre (Rákóczi hajh . . . , 1817) és a ma
gyar népdalra (Bú kél velem, 1821, Csolnakon, 1822) figye
lő tekintete.

II. 1. Kölcsey és a népdal
Nemzeti költészetünk „szikráját a köznépi dalokban kell
nyomozni” - írja a Hymnus költője 1826-ban Nemzeti ha
gyományok című, romantikus szemléletét összefoglaló ta
nulmányában. Ez a megjegyzése kapcsolatba hozható ko
rábbi népdalírói próbálkozásaival.
Az 1810-es évek végén a Csekén töltött kényszerű (bir
tokigazgatási gondok foglalják le) tétlenség ideje alatt sok
szor reggeltől másnap reggelig - ha töprengései „sötét ké
pei” engedik - a „parasztdal” hangját, formáját próbálja el
találni.
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Olvasmányaiból ismeri meg először a dal típusait, való
színűleg Herder gyűjteményéből17- ebben azonban magyar
népdalt nem találhatott. Szinte összeráncolt homlokkal hall
gatja a „pórias” éneket, amit, hogy erkölcsi érzését ne sért
se, megpróbál megnemesíteni. A munkát, Kazinczy tanítása
szerint, fordítással kezdi. A szerb népköltészetből - Vük
Karadzic népdalgyüjteményéből - fordít először (Rácz
nyelvből, 1814), mivel Herder munkájában erről kiemelő di
cséretet olvasott. Fordítása valójában Vitkovics nyersfordí
tásának átdolgozása, mivel Kölcsey nem ismerte a szerb
nyelvet.18
Többszöri átdolgozással próbálja a „dal tón”-ját, a „sze
szélyes és könnyű lebegésü” hangot megtalálni annak érde
kében is, hogy költészetét elmozdítsa a holtpontról, ahová
érzése szerint jutott. Elméletileg ismeri a népdalok fontos
ságát, de költészetként nem tudja őket elfogadni. Kifejezés
ről kifejezésre haladva „megnemesíti” a mintát, ám tart tőle,
meglátszik rajtuk, hogy fonóban dalolták őket. Ezért Köl
csey igyekszik nyelvével palástolni a népi eredetet: érzel
me, ihlete a sajátja, csupán műfaji, formai sajátságokat vesz
át, tanul el a „parasztdalától. Ennek legsikerültebb példája
a Csolnakon című költemény 1822-ből.
Annak ellenére, hogy mindössze néhány népdalszerű
verset írt, ezek az életmű egészének megítélése, lírájának
alakulása szempontjából igen fontosak: „népdalai” tükré
ben Kölcsey addigi „sötéttiszta” versei is más fénytörésben
mutatkoznak. Ugyanakkor az sem elhanyagolható momen
tum, hogy népdalstúdiumai során Kölcsey átveszi „rác
nyelvből” magyarba a szerb trocheusként vagy a szerbus
manírként ismert sorszerkezetet, mely az általunk vizsgált
Panasz (1823) című versnek is jellemző formai ismérve.
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III. A POÉTA PANASZA
A Panasz Kölcsey 1823-as keltezésű verse a költői léttel
és a költészettel foglalkozó költeményei (A költő, A '
Phantasia, Andalgások, Genius s z á ll. . .) sorába tartozik.
Következésképpen tekinthető ez a vers a költészetről meg
fogalmazott sajátos hitvallásnak, amely a hagyományos ars
poeticáktól már távolodó XIX. századi vallomásos típus
képviselője. A romantikában a klasszikus horatiusi és
boileau-i oktató jellegű „költészettanok” után a költők többé
nem a versírás mesterségére akarnak megtanítani, hanem a
vershez fűződő szubjektív érzéseiket foglalják versbe.
Kölcsey ars poetica jellegű versei azt a várakozó és sür
gető epedést, a költő kedves szavával élve, „borúlat”-ot fe
jezik ki, mely költészetének kezdettől fogva alapja, amint
ezt a Horváth János nyomán készült periodizáció két első
szakaszának néhány költeménye (A'Holdhoz, Genius száll
A ’Phantasia, A ’Képzelethez) tanúsítja19, melyekben a sajá
tos kölcseys hangulat belső küzdelemmel, gyötrődéssel pá
rosul. Kölcsey „Ifjúkori vallomásaiból tudjuk, hogy a költé
szetet a lélek olyan képességének tartotta, mely - függetle
nül az írás tényétől - örök küzdésben, háborgásban tartja az
em bert.. ,”20 S erre ismerünk a Panaszban is, amelynek már
első sora ezt hangsúlyossá teszi: „Jaj nekem, ’sjaj annak. . . ”
Sajátos, fölöttébb bonyolult érzelmi töltésű a Kölcseyre
jellemző mély borúlátás, de a hullámzó hangulatváltás mel
lett ezúttal a költés nehézségeit is felemlíti a panaszvers,
melyet a klasszicista harmónia elvesztése s a velejáró vál
ságérzés éppen úgy indukálhatott, mint a Panasszal egy idő
ben keletkezett két versóriás - a Hymnus és a Vanitatum
vanitas - gondolati, érzelmi világa. A költő panasza e két
nagy költeményt egymással szemben álló gondolattartalma
közötti vívódás: míg a Hymnus, a múltat idézve reménytkeltő
s a nemzeti öntudatot erősíti, addig a Vanitatum vanitas min51

den értéket megkérdőjelező szkeptikus mű. A legszemélye
sebb dilemmákat megszólaltató Panasz létrehozásában, ha ez
a versből nem is derül ki, közvetetten kétségtelenül ott mun
kált a nagy emberi, nemzeti kérdésekkel szembesülő, emberi,
költői önmagát kereső Kölcsey őrlődése.

III. 1. A forma, tartalom, stílus
Kölcsey Panasz című verse öt versszakból áll, minden
versszak önálló gondolati egység, a strófákon belül szinte
egymásba fonódnak a sorok. Az egyszer öt-, háromszor hatés egyszer nyolcsomyi versszakot összesen harmincegy
rímtelen verssor alkotja, a sorok ritmusára a szimultánnak
nevezett időmértékes és ütemhangsúlyos verselés egyidejű
sége jellemző. A sormetszet zömmel a második versláb után
(£,xxx || ^xxxx) következik, kivéve a 6., 18., 20., 22., 23. és
27. sort, melyekben a harmadik versláb után következik a
metszet. Ha a versmérték úgy kívánja, Kölcsey megváltoz
tatja a magán- és a mássalhangzók hosszúságát („szivembe”,
„felderűle”, „ülök”, „Karja közzé tégy” [kiemelés: S. E.]), a
tizenhetedik sorban ejtésbeli elízióval él: az „ömle el” ejtése
metrikai okokból: öm l’el.
Ami a költeményt verstechnikai szempontból különösen
érdekessé teszi, az a szakirodalomban „szerbus manír”-ként
ismert verssorszerkezet alkalmazása. A szerb trocheusnak is
nevezett verselési modoron, ahogy a kérdésnek külön tanul
mányt szentelő Horváth János írja, „rímtelen ötös trocheusok szakadatlan sorozatát értjük, melyekbe nyugvópontot
sem rím, sem versszakba tömörülés nem hoz .. ,”21
Hogy a romantikusok a metrikát átalakították, az a nyelv
zenei adottságainak jobb kihasználása érdekében történt. A
szerb trocheusban ennek lehetőségét ismerte fel Kazinczy
és a magyar romantika néhány költője (Vörösmarty, Bajza) s
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Kölcsey is, aki abban tér el a szerb népköltészetből tanult
technikától22, hogy a trocheusok sorát megszakítva a költe
ményt versszakokra tagolja. Itt jegyezzük meg, a kritikai ki
adásból tudni, hogy a verset a Hébe folyamatosan, nem sza
kaszokra bontva közölte.
A Panasz, Horváth János szerint, „csak versformájával
képviseli a szerbus manírt s nem egyszersmind gondolatfor
máival is”.23 Egy esetben azonban „már vörösmartyas gondolat-tagozást mutat: »Dalba szállt az érzés húrjaimról, /
Dalba szállt az estve szent homályán«.”24 Ebben a gondolat
tagolásban fontos szerepe van az ismétlésnek, melyet majd
Vörösmarty fejleszt tovább, aki a Földi menny, a Csók és a
Hedvig című költeményeiben tökéletesíti a szerbus manírt,
egészen megközelítve a szerb népköltészet speciális jellegét.
Kölcsey ritkán adott címet verseinek. Leginkább csak
akkor, mikor a vers témája ezt valamiért kifejezetten indo
kolta. Ha azonban egy vers kedvesebb, fontosabb volt szá
mára, a címadásra is több gondot fordított. Szabó G. Zoltán
szerint „Feltételezhető (a kéziratokon található viszonylag
gyakori áthúzás ja v ítá s alapján), hogy a címadás az alkotás
végső stádiumát jelentette, mintegy jele a vers bevégzettségének, ez az oka, hogy a költő ritkán véglegesíti alkotásait
címekkel.”25
A dolgozat tárgyául választott vers címe a kéziraton: Köl
tői panasz. Nem véletlenül. Ajelzőnek erős hangsúlya van egyrészt utal arra, hogy ki panaszkodik, hogy a panaszkodó
költő, de utal arra is, hogy a költő éppen a versírás miatt, ez
zel kapcsolatos válsága, kételyei okán panaszkodik. S itt
kellene talán visszatérni a szerbus manímak nevezett vers
formához, amely - Fried István szerint - „balladisztikus, a
lírai monológszerü (fojtott drámaiságú elégiás dal) münem
kiművelését segítette”.26 Vagyis: aki panaszkodik, kivált ha
panaszát versben fogalmazza meg, az lényegében monoló
got mond. Egyáltalán nem mondható tehát véletlennek,
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hogy a verstani stúdiumokat folytató, egyrészt elméleti tájékozottságú, másrészt pedig a népdal, többek között a szerb
népdal iránt érdeklődő tudós költő, Kölcsey, amikor költői
és emberi gyötrelmeit önti versbe, nagyon is tudatosan vá
lasztja a szerb trocheusnak nevezett formát.
Kölcsey szubjektív lelkiállapotának legközvetlenebb lí
rai kifejezése ez a vers. Sőt, meglep a közvetlenségével, ami
különben nem volt jellemző Kölcseyre, aki ha úgy érezte, a
kelleténél többet, személyesebbet közölt önmagáról, mito
lógiai képpel, utalással siet vágyait és érzelmeit tárgyiasítani, általánosítani. Máskor, mint például az 1826-ból való
Költő című versének első szakaszában, kérdések és felkiál
tások mögé bújik, mintha nem magáról, hanem „egy” költő
ről írna, kinek „ . . . lángkeblében / Kínos, édes érzelemmel /
Melly derűlet s alkony vív!” - s csak a következő két sza
kaszban derül ki, hogy az első strófa „költője” ő maga: „Né
kem is pirúlt az élet.. . feküdtem szép öl én. . . Szívtam kelyhe bizalm át.. ,”27
A Panasz szokatlan közvetlensége az önvallomás során a
lélek mélyrétegeit tárja föl, s hozzátehetnénk: modemül
személyes hangon.
Az első strófában még nem egészen egyértelmű, kihez
fordul panaszával a költő. Kire gondol, ki az a „kegyetlen”,
aki őt verset írni megtanította vagy inkább: kényszeríti.
Nyilván a Géniuszra, arra a belső parancsra, aki/amely lágy
szívébe „fúvalt gerjedelmet”.
E szakaszban az ismétlés fokozó szerepet tölt be: a két
szeri ,ja j” panaszos sóhaja továbbviszi a nekem-annak név
mások közötti feszültséget. A szenvedő s a „kegyetlen” el
lentétét előrevetíti a kétszeri „aki” vonatkozó névmás, mely
az erőset emeli ki a gyengével, a Géniuszt a költővel szem
ben. Ezt nyomatékosítja a „lágy szív” és a „gerjedelem” je 
lezte ellentét is. Az első két sort összekötő, de mégis elvá
lasztó áthajlás kiemeli a „verset” szót, melynek ars poeticái
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jellegét erősíti a következő sor „fáklya” toposza. Fáklya
szavunk értelme itt a megvilágítás, mely a szellemi világos
ság tartalmával bővül. A vers-fáklya-gerjedelem jelentés
körébe tartozik az ihlet, mint a vers létrehozója, a gerjedelem kiváltója.
Miután az első szakasszal megteremti a beszédhelyzetet,
amelyben megszólalhat a panasz, a második szakaszban
költőként mutatkozik be, vall arról, hogy költőként semmi
lyen jutalom, legyen az dicsfény vagy divatos külsőség
(„népimádta rojtok”) nem kell, kell(ene) ellenben a jelentől
babérkoszorú („Zöld borostyán”), illetve sírjánál („hamva’
sátoránál”) az utókortól emlékezet. A hatsoros szakasz első
három sorának képeiben már a rákövetkező sorok ellentétei
feszülnek: a költő elutasítja - ismétléssel erősítve kétszer is
(„sem”) - a szerencsét, a hatalmi támogatást, a gazdagságot
és a felesleges cifraságot. Ezek ellenében ő a költészetet vá
lasztja („csak lant az énekesnek”). Szóképei változatosak:
metonímia: „nagyoknak bíztató kegyelme”, „csillogó
fény”; metafora: „népimádta rojtok”, „hamva sátoránál” ;
szimbólum: „lant az énekesnek”. A melléknevek „színessé”
teszik, felerősítik az önmagukban is jelkép értékkel rendel
kező főneveket: „csillogó fény”, „zöld borostyán”, „barna
lány”. Az utóbbi borostyánt nyújt a költőnek, aki a vers vé
gén arra kéri majd Ápol Iónt, a művészet istenét, vezesse
karjaiba a leánykát, hogy csókjától újra hevüljön a költő.
Hogy a beszédhelyzet megjelölése után következő meg
szólalás centrumában tehát a lány van, illetve hogy a költő a
vers zárómozzanatában is őt lépteti elénk, s ily módon a lány
alakja keretszerű szereppel bír, ez mintegy jelzi, hogy a köl
tő panasza elsősorban érzelmi vonatkozású, a lányhoz kötő
dik, költőként a szerelmet keresi, a szerelem után vágyik.
Amit az sem cáfol, hogy a harmadik és a negyedik sza
kaszban Kölcsey a költősors kellemes és nehéz pillanatait
idézi fel. Előbb az írói munka könnyed, kellemes fényét áb
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rázolja, majd romantikus külsőségek között („Ablakom’
támláján csattog a ’ szél”) a költői elnémulás tragikus képét
festi Kölcsey.
A harmadik és a negyedik strófa közötti ellentétet Köl
csey a múlt-jelen igeidők, valamint az évszakok egymással
való szembeállításával fejezi ki. A harmadik szakasz nyári
képei a szabad, nyílt teret láttatják. Ez a szabadság nyilvánul
meg a költő alkotásában is: „ . . .’s hajnal hogyha támadt, /
Dalba szállt az érzés húrjaimról, / Dalba szállt az estve’
szent homályán.” Az ismétlés fokoz, s kiteljesíti a látványt,
átvitt értelemben a költészetet: „új virágzat ömle el a ’ mező
ken”. De a negyedik strófát bevezető „ah” indulatszó már fi
gyelmeztet a tartalmi változásra, ami be is következik. Az
első és a második sor közötti áthajlás teszi ezt félreérthetet
lenné: „Ah, de bús alakkal vad hónából / Jött el a ’ t é l ,. . .”
De a ,jö tt” szó sor eleji kiemelése felhívja a figyelmet a ki
fejezés másik funkciójára is: a megszemélyesítésre. A tél
megszemélyesítése fokozza az elmúlás érzését, a halálhan
gulatot, erre azzal utal a költő, hogy az előző versszak
tágasságát itt a szoba zártsága váltja fel. Ehhez illően a mel
léknevek nyomasztó hangulatúak: „bús alakkar; „vad hó
n á b ó l„ h id e g falak” (kiemelés: S. E.); az igék negatívba
fordítják az előző szakasz idilljét. Hogy a két szakasz közöt
ti vívódást kifejező „tónuscsere”28 minél kifejezőbb legyen,
abban jelentős szerepük van a két szakaszt összekötő ellen
téteknek (nyár-tél, „bokraim födeztek”- „ a ’ bokor leszá
radt”, „Nap ha forralt”-„hideg falak”, „új virágzat ömle el a ’
mezőken”-„nem ragyog virágzat a ’ mezőken”).
A költő hangulata végül is mélypontra süllyed. Előbb az
élet külső jeleinek pusztulását említi („ . . . nincs fa, melly
lobogna tűzhelyemről”), ezt fokozza a már-már tárgyilagos
egyszerűséggel és keresetlenséggel közölt felismerés, hogy
a tűzhöz hasonlóan a költői szó is elhamvad („ . . . ajkaim
közt elfagy a ’ kelő dal”). Hogy ez a strófát záró kép kivéte
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les költői erővel bír, azt Kölcsey találó ellentmondással éri
el. Ami elfagy, az nem úgy általában a dal, hanem a „kelő
dal”, a dal jelzője („kelő”) a rügyfakadásra asszociáltat, a
dal, mint a rügy, elfagy, még mielőtt kibomlana. Igen, el- és
nem megfagy. Ez sem mellékes, az igekötő megválasztása
is a dal-rügy párhuzam indokoltságát bizonyítja.
Azzal, hogy az elfagyott dal említésével bezárul az a kör,
amelyet az első versszakban a Géniusz gerjesztett, nyer ér
telmet az első strófa zárósoraként kiemelt egyetlen szó:
„A’ kegyetlen!”, s a szinte vádként elhangzó szó végén a fel
kiáltójel.
Hogy Kölcsey panaszverse mégsem teljes kiábrándulást,
elkeseredést példáz, arra az utolsó versszak, melyben - mint
említettük - a költő Apollónhoz fordul, lehet a bizonyíték.
Hogy azonban az utolsó strófa, annak ellenére, hogy másmi
lyen hangulatot fejez ki, mint az előbbi versszakok, mond
hatnánk, mintegy leföldeli a magas feszültségűvé tett pa
naszt, szervesen kapcsolódik a vers egészéhez, azt a negye
dik és ötödik versszak két-két sorának szoros tartalmi
megfelelése mutatja. A negyedik versszak hatodik sorára
(„ . . . nincs fa melly lobogna tűzhelyemről”) az ötödik sza
kasz harmadik sora („És nem adtál fát ha tűzhelyére”) „rí
mel”, míg a hetedik sorra („Nincs piros bor hogy hevítse
keblem”) a következő strófa negyedik sora („Sem piros bor
hogy hevítse keblét”) „válaszol”. Azzal, hogy az előbbi
esetben a hiányt („Nincs”) a feltételesség („ha”) panasszá,
de talán inkább kéréssé is szelídíti, az utóbbi esetben viszont
a „Nincs”-re következő „Sem”-mel a hiány visszavonhatat
lanná lesz. Ha csak Apollón nem hallgatja meg a költő pana
szát, s karjai közé nem tesz egy „szelíd leánykát”, hogy an
nak csókjaitól a költő „újra felhevűljön”. Nem véletlen, te
hát, hogy a vers talán első olvasója, Szemere Pál szerint
Kölcsey verse lényegében idill, illetve „azzá lehetne tenni,
igen kevés változtatással”.29
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A harminchárom éves magányos költő, Kölcsey Ferenc
költeménye egyedüllétet és társtalanságot kifejező fájdal
mas panasz, melyet drámaivá fokoz, hogy a lemondás he
lyett „klasszicista remineszcenciák”-ból („Szép Apollon
szőke fürteiddel”) és a „XVIII. századi szentimentális poézisből”30 szőtt vágy gerjeszti, már-már modernül vibráló
vallomássá.

III. 2. Fogadtatás és a költemény helye az életműben
Szemere Pál olvasta először a Költői panaszt - Kölcsey a
Záporral és a Vanitatum vanitasszal együtt küldte el barátjá
nak. Szemere azonban valószínűleg nem értette meg egé
szen, s a Panaszt is, a Záport is az idill műfajába sorolta.
„A Záport nevezd aminek akarod - írja Kölcsey Szemeré
hez intézett válaszlevelében - De azt tudod, hogy az idill a
mai esztétikusoknál csak pásztori képekről értetik.”31 Köl
csey válaszában elkerüli a két vers műfaji megnevezését csak a Zápor és a hozzá fogható románcok és balladák mű
faji hasonlóságáról ír. Hogy a Panaszról nem tesz említést,
talán a vers mélyen személyes jellegével magyarázható,
amihez még Szemerének sincs köze.
A vers 1826-ban jelent meg Költői panasz címen az Au
rórában, Kisfaludy Károly évkönyvében. Vörösmarty Mi
hály figyelt fel rá elsőként. Nagy hatással lehetett rá a költe
mény, mert Stettner Györgyhöz írott levelébe emlékezetből
idézte is első két sorát. Mi több, a szerbus manírban írt Pa
nasz rokon kísérletre bírta Vörösmartyt, s ő éppen „a minta
adó Kölcseyre hatott vissza, kinek Könnycsepp című,
1831-ben írt költeménye ( . . . ) már tele van a gondolat vörösmartyasan naív tagozásával” : „Csöndes ifjú járdái andalogva, / Andalogva szent berek’ homályán . . ,’”32
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A vers Költői panasz címmel a Hébében is megjelent
1826-ban. Toldy Ferenc lelkesen üdvözli, s Bajza József fi
gyelmét többször is felhívja rá, akire szintén nagy hatással
volt a vers.33
Thaisz András34, a Hébe és az Auróra recenzense „a fellengzőbb poézis” körébe sorolja a verset. A két közlést biz
tosan ismerő Kazinczy, mivel a lasztóci levelek és az iliászi
per35 után levelezésük és kapcsolatuk teljesen megsza
kadt36, szó nélkül hagyja a költeményt.
A Panasz, függetlenül fogadtatásától, jelentős szerepet
tölt be Kölcsey ars poeticáinak sorában. Elsősorban mert
egyedüli költeménye, melyben vallomásával közel enged
magához, egyébként „Valamennyi versében gondosan elrej
ti magát az avatatlan szemek elől, csak-személyes élménye
iről nem tudunk meg belőlük semmit.”37 Gondolkodó költő
volt, verseiben ritkán olvashatunk az őszinte szerelem érzé
séről, ám, curriculum vitae-jét ismerve, tudjuk, hogy élet
társ nélkül, egyedül töltötte napjait. Kora ifjúságától kezdve
gyakran fordul könyörgéssel a Fannikhoz, a Laurákhoz, a
Lottikhoz és más, meg nem nevezett Múzsáihoz, e nevek
azonban nem kapcsolhatók valódi személyekhez. Mégis létfontosságú számára a (láthatatlan) ihlető személy megidézése. Erre példa „a nála ritka játékossággal megszólaló
Édeskedő” (1823) című verse, valamint az ezt megelőző, s
„az ennél gazdagabb tartalmú, a bánatával küszködő költő
széles önvallomásává kitáruló Panasz’1'1-a.38
A költői lét nyugtalansága, kielégítetlensége - melyet a
Panaszban érezhetünk - még egyértelműbben kifejezésre
jut Kölcsey 1826-os, Költő című versében, amely hasonló
képpen költői önarckép, s mely láttatja velünk lelkének
„derület ’s alkony”, „kedv ’s keserv”, menny és pokol végle
tei közötti ingadozását.
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IV. A NAGY VERSEK ÁRNYÉKÁBAN
Kölcsey Panaszának fontos helye van a költő életművé
ben. E vallomásos ars poetica hűen tükrözi a Kölcseyre oly
annyira jellemző hangulatváltást, kedélyállapotának hul
lámzását. Mivel Kölcsey nem szervezte kötetekbe verseit,
így gyakran az egymáshoz időben közeli költemények ke
letkezésének időrendjét nehéz megállapítani. A Költői p a 
nasz kéziratán csupán az 1823-as évszám található, míg a
hónap és a nap elmarad. A költő levelezéséből arra követ
keztethetünk, hogy tárgyalt versünk a Hymnus és a Vanitatum vanitas között vagy után keletkezhetett. Akár köztük,
akár utánuk született a Panasz, benne feszül e két nagy köl
temény minden ellentéte. A Vanitatum vanitas szövegvilá
gát vizsgáló Borbély Szilárdnál olvassuk: „Az 1823-as év
elején a Kölcsey-Szemere levelezésében megélénkül a »literatúrai dolgokkal« való foglalkozás. ( . . . ) Ez a néhány hó
napos időszak több a pálya későbbi szakasza számára fontos
mű fogantatásának, előkészültének ideje, és ezzel együtt,
ezektől a készülődő szövegektől nem függetlenül, egy új
költői szerep, világlátás kialakítása, ahogy egy ember kezé
be veszi saját személyét és szövegszerűen is olvasható iro
dalmi produktummá formálja.”39
Ahány mű 1823 tavaszán, annyi hang, de a legkiemelke
dőbbek, Kölcsey költészetének csúcsait jelző, a Hymnus és
a Vanitatum vanitas, melyek egyértelműen arról tanúskod
nak, hogy a költő egyre jobban figyelt a politikai mozgások
ra, erőt merített az abszolutizmussal szembeszegülő magyar
nemesség közhangulatából, a függetlenségi törekvésekből.
„1823 februárjában, a Vanitatum vanitas első megfogalma
zásának idején, Szemere két izgalmas hírrel jár Csekén. Az
egyik Vályi-Nagy Homérosz fordításának a megjelenése,
ami nagyon fölkavarja Kölcseyt, s az »iliászi pör« kirobba
násához vezet. A másik Minerva című folyóiratuk terve. Ez
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is, az is serkentőleg hat a költőre, akit ezen a tavaszon még
egy hír fölzaklat: Szemere elküldi Berzsenyi indulatos leve
lének a másolatát ( . . . ) Április közepén ( . . . ) a Vanitatum
vanitas és a Remete még csak »készülő félben van«. A
Hymnusról sem ebben az időben, sem később írott levelei
ben nem esik szó.”40
Elképzelhető, hogy ekkor, összefüggésben a politikában
történő változásokkal, személyes sorsának alakulásában is
fordulatszerű változást remélt. Erről egyik legszemélyesebb
hangú verséből, a Panaszból még nem vehetünk tudomást,
ez csak a költő lelki/emberi vívódásának lírai dokumentu
maként olvasható.
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Huszta Rózsa
„A KÖLTÉSZET NEM
TÁRSALGÓ-TEREM . .
(Petőfi Sándor: A költészet)
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Oh szent költészet, mint le vagy alázva,
Miként tiporják méltóságodat
Az ostobák, s ép akkor, amidőn
Törekszenek, hogy fölemeljenek.
Azt hirdetik föl nem kent papjaid,
Azt hirdetik fennszóval, hogy terem vagy,
Nagyúri, díszes, tündöklő terem,
Hová csupán csak fénymázas cipőkben
Lehet bejárni illedelmesen.
Hallgassatok, ti ál, hamis próféták,
Hallgassatok, egy szótok sem igaz.
A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban, sőt mezítláb is szabad.

A költő ars poeticái
A Petöfi-szótárx szerint Petőfi Sándor nyolcszázötvenkilenc költeményt írt. Ezek között mintegy negyven tekinthe
tő ars poeticának, elsősorban abban az értelemben, ahogy
Horatius óta az ars poetica az önreprezentáció műfaja,
melyben a költő programját, hitvallását deklarálja, s abban
az értelemben is, hogy költészeti (rész)kérdésekről, költő és
költészet, költő és kritika/kritikusok viszonyáról, a költői
hivatásról, erre való készülődésről ír, töpreng, vitatkozik.
Ha 1842-től, Petőfi első nyomtatásban megjelent versé
től, a még Petrovicsként jegyzett A borozó tói számítjuk a
költő életművét, látjuk, hogy a mintegy hétesztendei pálya
minden évében írt legalább egy olyan verset, amely valami
lyen tekintetben ars poeticái közé sorolható. Ha viszont éves
lebontásban vizsgáljuk az opust, akkor azt tapasztaljuk,
hogy kezdetben, 1842-ben és 43-ban csak egy-két ide sorol
ható verset ír2, ezzel szemben a következő két évben lénye
gesen több ars poeticája van, majd 1846-ban ismét csak két
itt említhető költeményt ír, de a következő esztendőben me
gint annyi ars poeticája van, mint 44-ben és 45-ben, ennél
alig kevesebbet ír 1848-ban, míg élete utolsó (fél)évében
mindössze két ide (is) sorolható költeménye van Petőfinek.
Számok tekintetében kétségtelenül hullámzó ars poeti
ca-teljesítmény. Miért? Az első két évben nyilván még csak
barátkozik a választott pályával, 1844-ben és 45-ben pedig
már nemcsak egzisztenciálisan, hanem költőként is megál
lapodik, segédszerkesztő a Pesti Divatlapnál, s 1845 végéig
megjelenik A helység kalapácsa, &János vitéz, a Cipruslom
bok Etelke sírjáról, a Szerelem gyöngyei és két válogatott
kötete, a Versek 1842-1844 és a Versek 1844-1845. A beér
kezés szükségszerűen felveti a hogyan tovább kérdését,
amit Petőfi esetében időszerűvé tesz a rázúduló, olykor kife
jezetten személyeskedő kritika. Önmagát kell helyre tennie,
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s ugyanakkor kritikusaival kell ádáz harcot vívnia. Miután
ezen túl lesz, rátörnek a teljes, mindenből és mindenkiből
való kiábrándulás kínos, nehezen elviselhető hónapjai:
1845 végétől, majd 1846 közepéig tart az ún. Felhők-korszak. Ekkor érthetően nem ír ars poeticát. De amint kilábal
belőle, megszületik az első, mégpedig összefoglaló jellegű
ars poeticája, témáinak katalógusaként olvasható, „eszmei
fejlődésrajza”3, a Dalaim, majd ezzel összefüggésben mű
vészi és emberi szerepvállalásának irányát mutató Csalogá
nyok és pacsirták, mely arról szól, hogy immár nem a múltat
megéneklő csalogányköltőkre van szükség, hanem a jelen
ről daloló pacsirtaköltőkre. Ezzel Petőfi pályáján is bekö
vetkezik az a fordulat, amely a harmincas évek második fe
lére, de még inkább a következő évtized magyar romantikus
költészetére jellemző: a múlt helyett a jelen/jövő felé való
fordulás. Többek között ennek a felismerésnek, szemléletváltásnak tudható be, hogy 1847-ben ismét megszaporod
nak Petőfi ars poeticái, melyek immár kialakult költői hit
vallásnak tekinthetők (A XIX. század költői, A költészet, Az
én Pegazusom). De ekkor már Petőfi költészetszemléletét a
készülő, kirobbanó, majd egyre tragikusabban zajló politi
kai/harci események határozzák meg. Az ízlésháború4 után a
költő valódi háború katonájaként éli életét, formálja költészetét.
A mintegy negyven ars poetica, legtöbb, amit valaha ma
gyar költő írt, arra is alkalmat nyújt, hogy elkészítsük ezen
versek tartalmi tipológiáját. Ilyképpen:
I. Készülődés a költőszerepre
II. A költői program kialakítása
III. A program módosítása.
Mielőtt az érdeklődésünk középpontjába állított vers (A
költészet) behatóbb vizsgálatába kezdenénk, tipológiánkat
követve áttekintjük Petőfi opusának ars poeticáit.
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I. Készülődés a költőszerepre
A készülődés ideje 1842 és 1845 közé tehető, amikor a
költői elhivatottságtudat már felismerhető Petőfi verseiben,
de még nincs határozott szemléleten alapuló egységes költői
programja. Az ide sorolható verseket két csoportba oszthat
juk. Az elsőbe tartoznak azok, amelyekben Petőfi naivul lel
kesedik a költői hivatás nagyszerűségéért, s érlelődik benne
a romantikus hivatástudat, ugyanakkor azonban - javára
szóljon - képes a költő-létet, a költészetet, önmagát ironiku
san is látni, ábrázolni. A másikba a kritikusokkal vitatkozó
versei tartoznak.
Miközben a költészetben Petőfi alkalmat lát érzelmei
nek, fájdalmának kifejezésére, el-elmereng a dicsőségről, s
ezzel együtt a költő életének, jelenének sanyarú sorsán. Ide
sorolhatók azok a versek is, melyekben Petőfi a költő (ön
maga) számára keresi és találja meg a legfontosabb motívu
mokat. Ilyen a haza(szeretet) motívuma (Lant és kard), a
szerelem motívuma, aminek az Ideál és való bán ad hangot,
s közben felmerül benne a képzelet és a valóság viszonyá
nak a gondolata: mi fontosabb a költő számára, az elképzelt
lányideál utáni vágy vagy a realitás, ő az utóbbi mellett dönt
(„Való kell a föld fiának”). Ezt a két motívumot egyesíti a
Szerelem gyöngyei című versciklus Nála voltam . . . című
versében, figyelmeztetve a leányt, hogy azért kell a költőt
szeretnie, mert „hazát úgy, / Mint a költő, senki nem szeret”.
Harmadik motívumként a barátságot hozza kapcsolatba a
költészettel, de olyképpen, hogy számára a költészet az iga
zi társ és az egyetlen barát (Szobámban).
Amint jeleztük: a lelkesedés mellett Petőfi verseiben ott
van a kétely is. A Verseimben, melynek első versszakában a
versírást még életcélként jelöli meg („életem fája”), a máso
dikban a költészet metaforájának tartott fa ágainak, levelei
nek hervadását említi, s azzal a szomorú (ön)vigasztalással
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zárja a verset, hogy ha más haszon nincs a fából (=költészet),
legalább „hűs árnyékot ád”. Önirónia szól Az utolsó alamizs
nából is: a koldusbotra jutott költőt nem érdekli, hogy felfe
dezték tehetségét, a dicsőséget jelképező borostyánt alamizs
nának tekinti, nem fogadja el, mindössze néhány garast kér
koporsójának elkészíttetéséhez. Itt említhető, hogy Petőfinek
több versében később is felvetődik a dicsőséget hozó idő kér
dése, az elismerés utáni vágy gondolata. A kritikusaival per
lekedő Gyalázatos világ utolsó versszaka szerint csak az idő
lehet a költő hü gyámolítója. A költő s a szőlővesszőben vi
szont a közönséghez fordul, tőle vár elismerést/vigaszt, bár
tudja, hogy a költő sorsa olyan, mint a szőlővesszőé: dalai
csak halála után nyújtanak szórakozást, akárcsak a szőlő
vessző, melynek emlékét a belőle készült bor őrzi csupán.
Petőfit a dicsőség kérdése mellett izgatta a befogadás, a
megértés problémája is. A Költő lenni vagy nem lenniben
hamleti módon töpreng afelett, érdemes-e poétának lenni.
Két évvel később Arany Jánoshoz írt episztolájában majd
azt vallja, hogy csak nyűg és gond a költészet. Itt azonban a
pesszimista és szkeptikus kezdést követően felcsillan opti
mizmusa vagy csak kötelességtudata: „Nem, költészet, nem
hagylak el soha, / Mert nem hagyhatlak el!” Azt sem bánja,
ha szavai nem találnak meghallgatásra, mert számára kate
gorikus imperatívusz a költés. (Erre figyelmezteti majd más
körülmények között barátját, Adorján Boldizsárt is a hozzá
írt verses levélben 1848 elején.)
Kételyei ellenére Petőfiben győz a „költő leszek” hivatástudata, amit olykor sajátos poéta-életmódhoz kapcsol. A Ja
vulási szándék című önmegszólító vagy önfelszólító versé
ben például a romantikus, bohém költői életvitel szükséges
ségét vallja: „Költő vagyok, költőileg kell / Végigrohannom
az életuton!”, írja, amin a tivomyázó életmódot érti, ha ez kell
a közönségnek, holott valójában népszerűséget hajhászó sze
repjátszásról van szó. (Petőfi „szerepei” közül ez az egyik!)
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Petőfi ars poeticái közül néhány a támadásokra való reagá
lás eredménye. Öt ilyen vitaversét ismerjük5, egy 1844-ben, a
többi 1845-ben íródott. Ebben a két évben érték a leginten
zívebb támadások, ezekre reagált. De közben A természet
vadvirágában kifejtette romantikus eredetiségprogramját, a
minden csináltságtól, iskolai szabályoktól mentes természe
tesség elvét, s hogy a zsenit teljes szabadság illeti meg. Tu
lajdonképpen esztétikáját fogalmazza meg ebben a versé
ben: „Ami igaz az természetes, a mi természetes, az jó és
szerintem szép is. Ez az én aestheticám” - ahogy Arany Já
noshoz írt levelében áll.6 Erre utal/figyelmeztet a refrénnel
(„A korláttalan természet / Vadvirága vagyok én”) előbb,
majd az utolsó versszakbeli módosítással („A természetnek
tövises / Vadvirága vagyok én”) már az elveit védő költő el
szántságát hangsúlyozza.
Rossz verseimről című költeménye a kritikusok kigúnyo
lása, s egyben saját kevésbé sikerült verseinek mentegetése.
Játékos hangulatú, de maró gúnnyal vegyített költemény:
„Rágódjanak szegények, / Csak élősködjenek! / Hiszen, ha
nem csalódom, / Tán ők is emberek.” A támadások, kritikák
súlyától meggyötört lírai én kirobbanásának verse a Gyalá
zatos világ. Ellenfeleit paréjnak, tövisnek, kígyófajzatnak
nevezi. És az eljövendő költői dicsőség biztos tudatában op
timistán zárja a költeményt. A Császár Ferenc őnagyságához konkrét személynek szóló visszavágás. Petőfiesen játé
kos, de egyben kemény hangú üzenet. „Őnagysága” vétké
nek nem azt tekinti, hogy kritizálja költészetét, hanem azt,
hogy ő is verset írni merészel: „Azt hiszi: a költészet a /
Nagyságos címmel együtt jön?” Humoros hangulatú sérte
getéseit tovább fokozza. A kritizált Császárnak a lelke he
lyén spongya van, amit nem érdemes ütni, verni, mert szik
rát úgysem ad. Majd sértő módon így zárja a verset: „ . . . va
lahányszor / Az ön verseit olvasám, / Tudja: mi jutott
eszembe? / Az, hogy: asinus ad lyram.”7
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II. A költői program kialakítása
Tipológiánk szerinti második csoportba sorolt versekben
hirdeti meg Petőfi költői programját. Ennek előfeltétele
volt, hogy önmaga számára tisztázza a költészet és a költő
feladatát. Miután ez megtörtént, körvonalazódott költői fel
fogása, és megvívta ízlésháborúját a kritikusokkal, a költé
szet belső, szakmai és esztétikai kérdései felé fordulhatott.
Első ilyen jellegű verse A régi jó Gvadányi 1844-ből,
melyben annak okán idézi fel az egykori költőtárs emlékét,
hogy Gvadányi „igaz magyar épség”-gel írt verseiben a
mindenki számára érthető nemzeti költészet, az egyszerű
ség példáit tisztelhetjük. Ezt a verset követi Az utánzókhoz,
melyben eltanácsolja a tehetségteleneket, és egyben megje
löli azt az utat, melyen az igazi költőnek haladnia kell: „Sas
a költés; hol nem járt senki sem, / Ő arra indul fennen, sza
badon”, aki erre nem képes, ragadjon „ekét vagy kaptafát” .
Petőfi későbbi versei közül itt kell említeni az 1847-ben
Aranyhoz írt episztoláját, melyben a Toldi olvasása után fel
buzdulva üdvözli a pályatársat, hangsúlyozza Arany egy
szerűségét („Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű. . . ”),
és saját nézeteiről is vall: „ . . . az igaz költő, ki a nép ajkára /
Hullatja keblének mennyei mannáját”. S ez a gondolat nem
csak Petőfi népiességkoncepciójára utal, hanem társadalmi
vonatkozásai is vannak.
Ha nem is teljes mértékben megbízható az ötvenes évek
legelején megjelent kritikai kiadásban a versek keletkezésé
nek sorrendje, az kétségtelen, hogy Petőfi ars poeticái kö
zött addig nem tapasztalt nagy időbeli távolság fedezhető fel
az „1845. szeptember 26-október 7. között” borjádi kelte
zésű A költő s a szőlővessző című vers és az időben utána kö
vetkező Dalaim között, melyet Pesten írt „1846. április
24-30.” között. De amint mutatkoznak emberi válságának
végét jelentő jelek, Petőfi számára ismét tematizálódik a
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költészet kérdése. A „Byronképeket” immár megvetéssel
említő Világgyűlölet s a cselekvésvágyat kinyilatkozó Sors,
nyiss nekem té rt. . . után és a világnak békülő jobbot kínáló
Száműztem m agam at. . . előtt megírja számadásversnek is
nevezhető ars poeticáját, a Dalaimat. Mondhatnánk, Petőfi
ott folytatja ars poeticáinak sorát, ahol mintegy fél évvel
előbb abbahagyta, csakhogy másféle önjellemzés ez, mint
amivel eddig találkoztunk akár A természet vadvirágában,
akár más költészettel kapcsolatos versében. Mintha a meg
szenvedett lelki krízis (gondoljunk a szaggatottságról mon
dottakra!) hatására árnyaltabban tudná látni önmagát és köl
tészetét is. A Dalaim, ahogy a legújabb Petőfi-monográfia
szerzője, Margócsy István írja, az addigi „egyhangú és egy
nemű költészet (s ennek megfelelően: az egyprincípiumú
költőszerep) igényével szemben képviseli a folyvást alak
váltó, más-más modalitásba is áttörhető költészet létjogo
sultságát, melynek - szerinte - az adja meg alapját, hogy az
összes lehetséges modalitás megfér egymás mellett egy em
bernek, a költőnek lelkében”.8 S ezzel összefüggésben,
ahogy ugyancsak Margócsy írja, a ,J)alaim által adott kép
sornak még egy nagyon fontos tulajdonságára kell felhív
nunk a figyelmet: itt látszik ugyanis legvilágosabban, hogy
Petőfi számára a különböző lélek- és kedélyállapotok egy
máshoz képest csupán mellérendelt viszonyban állnak.
Amint a költőnek lelke igen sokféle reakcióra képes, úgy a
költészet is sokféle lehet s sokfelé irányulhat: s mindnek
megvan a maga létjogosultsága”. Irányadó vers a Dalaim,
mely valóban katalógusszerűen sorolja fel a verstémákat és
a velük összefüggő költői attitűdöket, melyek közül egyik
„sem emelkedik fel vagy ki, fontosságának elismerése mel
lett sem, a poézis nagy egészéből, hanem csak részként,
szervesen illeszkedő, de önállósulásra nem képes és nem
méltó részként fog funkcionálni”.9 Még a politika sem, ekkor
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még legalábbis nem, jóllehet a következő ars poetica, a Csa
logányok és pacsirták már tartalmaz erre utaló sejtéseket.
Az allegóriának nevezhető vers címében is említett két
madár közül a csalogányok énekükkel a „régi kort” idézik, s
ezért Petőfi szerint „Halottrablók!”, babérkoszorúikon „Pe
nész van (. . .) és halotti szag!”. Nem a múltat, a jövendőt
kell énekelni, hirdeti a költő, mert „Sínlődik az emberiség, /
A föld egy nagy betegház”, orvosra van tehát szükség, s a
gyógyulást hozó orvos a költészet jelképe, a lant lehet,
melynek a csalogányok hirdette alkony helyett a hajnal kö
zeledtét kell hirdetnie. Visszatérve a madárhasonlathoz:
„Most a világnak / Nem csalogányok, / Hanem pacsirták
kellenek.”
Ez a feladat hárul a költőre és a költészetre. S ennek je 
gyében íródnak Petőfi 1847-beli ars poeticái. Előbb a költő
romantikus zsenialitását népjóléti és politikai mozzanatok
kal kiegészítő, igazoló költemény, A XIX. század költői,
majd a politikumot esztétikai elvvé fogalmazó két vers,
A költészet és Az én Pegazusom.
Petőfi kétségtelenül legismertebb ars poeticájában,
A XIX. század költőiben olyan szereplehetőségről ír, mely
ben a költő „zseniális szellemének, erkölcsi elkötelezettsé
gének nagysága és kiválasztottsága révén, természetes kö
zössége, valamint saját mindennapisága fölé emelkedvén a
világ és a történelem titkos összefüggéseit is látni és láttatni
képes, s eme képessége arra is felhatalmazza (s egyben kö
telezi is), hogy közösségének, népének, nemzetének vezető
je legyen”.10
A vers olyan erkölcsi és érzelmi töltetű program, amely
nek középpontjában a romantikára jellemző prófétaszerep
pel felruházott költő áll.
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III. A program módosítása
Az előző csoport verseiben meghirdetett program
1847-ben és 1848-ban módosul, kibővül. Az addig felvállalt
elvek helyett a politika, a forradalom, a fegyveres harc jut
elsődleges szerephez Petőfi költészetében.
Annak ellenére, hogy A XIX. század költői, amint utal
tunk rá, Petőfi két esztétikai jellegű ars poeticáját készíti
elő, utórezgése mind az 1847-beli, mind pedig az 1848-beli
költészeti tárgyú versekben kivétel nélkül felismerhető.
Azokban is, amelyek a prófétaszerep értelmében tettre buz
dítanak, s azokban, amelyekben Petőfi nosztalgikusan
visszaemlékezik a tavaszról, a szerelemről verselő egykori
önmagára.
Hogy nemcsak megváltozik a költő szerepe, hanem
konfrontálódik a politikusok szerepével, arra már 1847 utol
só költészeti tárgyú verse, A magyar politikusokhoz, utal.
Azzal, hogy a versben Petőfi kiemelt szerepet tulajdonít a
költőnek: „Tanuljátok meg, hogy a költő / Az istenség szent
levele”, figyelmezteti az üstökösként felragyogó, de gyor
san kihúnyó csillagokhoz hasonlító politikusokat, hogy be
csüljék a költőket, kik bár kicsiny csillagok, de mert ők a
nemzeti megmaradást biztosító nyelv ápolói, őrzői, fényük
tartósabb, emlékük maradandóbb.
A forradalom szele indulatosabbá tette Petőfit. Merész,
forradalmi hangulatú verse, A gyáva faj, a törpe lelkek írásra
buzdít, mert tudnia kell a világnak, mi történik a hazával. A
harc véres vízióját festi meg az utolsó sorokban, s egyúttal
az írás melletti elkötelezettséget is vállalja: „S én vérbe már
tott lantomat majd / Véres kezekkel pengetem!” Ugyaneb
ben az évben írta a Vörösmartyhoz című költeményt. Tisz
telte atyai barátjának érzett költőtársát, de versében elítéli,
sőt árulással vádolja, mert a hadügyben a többséggel szava
zott. Számunkra azért érdekes a vers, mert ismételten utal,
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indirekt módon, a haza és a költészet ügyének összefonódá
sára. Az, aki a hazát sérti meg, a költészet íratlan szabályai
ellen vét. Rokonságot mutat a verssel a Miért zárjátok el az
útamat? A vezérfonal ebben is a kötelességtudat. A haza
tettre hívja és ő kész átadni magát. Az esztétikát a hasznosság
mögé helyezi: „ . . . én / Használni s nem ragyogni akarok”.
A praktikus költői szerep jelenlétét ezek a sorok igazolják.
Petőfi ekkor írt ars poeticáiban határozottan, szilárdan vál
lalja a profetikus költő szerepét. Verseiből ugyanakkor a ro
mantikus müvészetszemlélet jellemzői sem hiányoznak.
Tipológiánk harmadik csoportjának verseire nemcsak a
politikum kifejezett jelenléte a jellemző, hanem a szerep
újabb módusulásai is szembetünőek.
A költő prófétaszerepe háttérbe szorul. Egyre inkább ki
ábrándulva szemléli az eseményeket, számos konfliktusa
van mind a katonai vezetéssel, mind választóival. Arra is rá
ébred, hogy a katonaélet nem az ő élete. Ő költő, még ha oly
nehéz is költőnek lenni az új helyzetben. Azokban a versek
ben, amelyekben magát költőként ábrázolja, hasonlóan erős
a nosztalgia, mint a szerelemmel kapcsolatos játékos hangu
latú versekben.
A szerelem és a költészet fonódik egybe a Múzsám és
menyasszonyom című versben. A kettő elválaszthatatlan,
mert funkciójuk egy, a költő boldogítása: „Együtt születte
tek az égben, / A csillagok legszebbikében, / S onnan le
együtt szálltatok (. . . ) Hogy engem boldogítsatok!” Megál
lapítható, hogy akár szerelemről, akár harcról legyen is szó,
mindkettő életének és költészetének szerves része. Tehát a
költészet nála egyenlő az élettel. Ebben a versben a költé
szet és a kedves között nincs értékbeli megkülönböztetés.
Élete fontos része mindkettő. Ám, a játékos kedvű Jó költő
nek tartanak című költeményben, melyben minden szerény
kedés nélkül vallja, ő maga is tudja, hogy jó költő, de a ked
ves mindössze egy pillantása, egy mosolya is több költésze
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tét tartalmaz, mint az ő ötszázötven verse. Evidens, hogy a
szerelmes költő minden bájt és szépséget kedvesének tulaj
donít. A vers első két, nagyon is öntudatos sora, arra utal,
hogy mégiscsak becsüli költészetét, még ha Ámor nyila ezt
egy percre el is feledtette vele.
Az 1848-ban íródott Búcsú mindkét témakörhöz kapcso
lódik. Ifjú hitvesétől vesz búcsút a harcba visszainduló kato
na, ugyanis a lant és a költészet már csak múlt: „Kardot fo
gék kezembe lant helyett, / Költő valék és katona vagyok.”
A kötelességtudat ebben a versben is megszólal. A haza vé
delmére szólít, de egyáltalán nem olyan határozottan és szi
lárdan, mint az előző csoport verseiben. A költő bizonytalan
a visszainduláskor, minden sorban - különösen a refrénben:
„Isten veled, szép iíju hitvesem, / Szivem, szerelmem, lel
kem, életem!” - érezzük, hogy nem akar abba a világba
menni, amiért nemrég még síkraszállt, nem akarja elhagyni
az otthont, a szerelmet, a költészetet.
A művész- és polgáriét alternatívája gyötri. A kettő nem
fér össze. Ennek a vívódásnak a versbe öntött formája a Mi
ért kisérsz. . . A költészet világától elszakadni nem tudó, ám
a hazaszeretete miatt nyugodni sem képes költő vívódása
ez. Tudja, hogy költészete megsínyli, ha elfordul tőle, ha a
polgárlétet választja: „Ott vesztegelni hagyjam lantomat, /
Míg a bútól majd húrja szétszakad?” Nem, ekkor a válasza
még: nem. A tavaszt, költészetet, szerelmet hívja: „Ölelje
tek meg, tietek vagyok!” Átmenetileg elfordul a kísértő
haza képétől. Hasonló problémát vet fel az Itt alszik a köl
tő . . . , Moore után angolból írt verse. A harci zajban a költő
csak elnémulni tud: „Aludj, néma költő.” A versben már
érezhető a véres valóságtól való elfordulás, valamint a köl
tészettől való kényszerű elszakadás víziója.
A Mit daloltok még ti, jám bor költők? című verset vi
szont nem a költő, hanem a katona Petőfi írja. Ezt a cím is
jelzi, hiszen a kérdésben ti-ként szólítja meg a költőket, je 
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lezve, hogy ö nem tartozik közéjük. Pesszimista világnézet
tükröződik az'első két versszakban. Minek a dal, ha úgysem
hallgatja senki? Kiábrándult kérdésfeltevéssel jelzi, hogy
értelmetlennek tartja ilyen időkben, csatazaj közepette ver
set írni. A harmadik versszakban felvetődik benne a mégsem-hiábavaló gondolata. Hiszen, „ . . . a madár nem nézi, /
Hallgatják-e őtet odalent! / A pacsirta fönn a kék magasban /
Istenének és magának zeng.” Vagyis, nem fontos, hogy
hallgatókra találjon a vers. A költemény a költő számára
anélkül is költemény, hogy azt valaki olvasná, mert saját
boldogítására íródott. A szív, a fájdalom szólal meg dalaik
ban: „Önmagától száll a dal szivünkből, / Ha bú vagy kedv
érintette meg.” Tehát visszatér a romantikus művészetszemlélethez. Nem fontos, hogy meghallgassák, elegendő,
ha magának ír. A kezdeti pesszimizmusa a visszájára fordul,
sőt buzdítással zárja a költemény: „Énekeljünk, társak, (. . . )
Hadd, vegyüljön e zavaros földi / Zajba egy-két tiszta égi
hang!”
Az 1848-at lezáró versek közül nagyon fontos, a szakiro
dalomban eddig kellően nem méltatott verse Petőfinek A z év
végén című, áttekintő, összegező jellegű költeménye.

A költészet és „ vidéke ”
Választott versünk értelmezése szempontjából elenged
hetetlen az 1847-ben kiadott Összes költemények Előszavának
ismerete. Petőfi A költészet című versét 1847 augusztusában
írta, de témája már év elején megfogalmazódott, pontosab
ban január elsején, az Összes költemények Előszavában. Pe
tőfi áttekinti írói pályáját, s közben kitér a költészete ellen
felhozott vádakra, ezek: a „rósz rím rósz mérték, szagatottság és aljasság”. S külön-külön cáfolja is ezeket a vádakat.
Akik rímeit és verseinek mértékét kifogásolják, azoknak a
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„magyar rímről és mértékről fogalmuk sincs. Ők a magyar
versekben latin metrumot és német cadentiát keresnek” írja. A szaggatottság vádjára sorsának furcsa alakulása a vá
lasz: „Nekem nem adta isten a sorsot, hogy kellemes ligetben
csalogánydal, lombsusogás és patakcsörgés közé vegyítsem
énekemet a csendes boldogság- vagy csendes fájdalomról.
Az én életem csatatéren folyt, a szenvedések és szenvedé
lyek csataterén . . . ” És a szaggatottság nem az ő hibája, „ha
nem a századé”, melynek ő - ebben is - „hű gyermeke”.
Számunkra, a tárgyalt ars poetica vonatkozásában a leg
érdekesebb az aljasság vádja, amit Petőfi nagyon önérzete
sen, lelkiismerete ítélőszékére hivatkozva utasít vissza11,
hangsúlyozva, hogy mindig úgy írt, mint gondolkodott és
érzett, őszintén, s ha olykor „egyes kifejezésekre és a tárgy
ra nézve szabadabb” is volt másoknál, „ez onnan van”, mert
szerinte „a költészet nem nagyúri sálon, hová csakfelpiperézve, fényes csizmákban járnak, hanem szentegyház, mellybe
bocskorba, sőt mezítláb is beléphetni" (kiemelés: H. R.).
És ez a költészet demokratikus jellegére utaló részlet
szinte szó szerint megismétlődik az augusztusban írt, A köl
tészet című versben: „Több a költészet! olyan épület, / Mely
nyitva van boldog-boldogtalannak, / Mindenkinek, ki imád
kozni vágy, / Szóval: szentegyház, ahová belépni / Bocskorban, sőt mezítláb is szabad.”
Mondhatnánk: Petőfi verssorokba tördelte az Előszó pró
zasorait. Hogy pedig ezt megtehette, az a versnek egyszerű
ségre, természetességre utaló soraival indokolható: „A köl
tészet nem társalgó-terem, / Hová fecsegni jár a cifra nép.”
Ez nem új gondolat Petőfi lírájában. Már 1844-ben A régi jó
Gvadányi című, Horváth János12 szerint „stilparódia” vagy
„stil-tréfa” is az egyszerűséget, minden csináltságtól, cifra
ságtól mentes költészetet dicséri, melyben ne legyen „sok
cifra poétái szépség” . Implicite a szintén ebben az évben írt
A természet vadvirága is az egyszerűség elvét hirdeti. De ez
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a gondolat található A költészetei mintegy fél évvel megelő
ző, Arany Jánost köszöntő versében is a frissen díjazott Tol
di dicséreteképp: „Dalod, mint a puszták harangja, egysze
rű, / De oly tiszta is, mint a puszták harangja” {Arany János
hoz). Hogy Petőfi számára mennyire jelentős a versbeli
egyszerűség elve, tanúsíthatja, hogy mielőtt az Előszó-beli
sorokat átemeli A költészet című ars poeticájába, az alapgondolatot beépíti Rongyos vitézek című költeményébe is
„Föl tudnám én is öltöztetni / Szép rím- s mértékbe verse
met, / Amint illő meglátogatni / A társasági termeket.”
Joggal mondható tehát, hogy A költészet című vers az
életműbe szervesen beépülő, összefoglaló ars poetica.

Költészet és társadalom
A demokratikus program hirdetése A költészetben sem
miképpen sem (lehet) független Petőfinek a társadalomról,
ennek fonákságairól és a szükséges reformoktól vallott né
zeteitől. Nála a kettő, a költészet és az élet valóban komple
mentáris viszonyban van. Esztétika és társadalom, majd
1848-tól esztétika és politika - elválaszthatatlan, amint ezt
például Levél Arany Jánoshoz című, közvetlenül A költészet
előtt írt személyest és közösségit gátlástalanul ötvöző verse
(is) tanúsítja. Petőfi a szerinte a kötetlen modort megtűrő,
sőt, amint versírói gyakorlata mutatja, szinte feltételező
episztolát nemcsak arra használja fel, hogy új, de máris igen
közelinek érzett költőbarátjától a legszemélyesebb kíván
csisággal érdeklődjön családja felől, hanem hogy a számára
fontos társadalmi tapasztalatokat megossza a verses levél
címzettjével: „S jártam azóta magas fényes paloták körül,
ahol / Minden, minden nagy; gazdáik lelke kicsiny csak . . . /
Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben / Mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép!” De ugyan
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csak 1847-es (januári) keltezésű Petőfi Palota és kunyhó
című költeménye, melyben szembeállítja a palota fényes ra
gyogásával, gazdagságával a kunyhó sötétségét és nyomo
rúságát. S reménykedve várja a napot, amikor összedől a pa
lota, a drága épület, és lakóinak csontját is porrá zúzza.
A költészet című versében a fényes, csillogó nagyúri ter
met a szentegyházzal13 állítja szembe. A nagyúri terem a
gazdagok világát idézi, jelképezi, ezzel szemben az egyház
a szegényeké. A kunyhót, a természeteset és egyszerűt,
akárcsak A költészet-beli templomot14, ebben a költemény
ben is a szent15jelzővel illeti: „Szent a küszöb, melyen be
léptem én, / Oh szent a szalmakunyhók küszöbe! / Mert itt
születnek a nagyok, az ég / A megváltókat ide küldi be.”
Petőfi tehát mind az esztétikai, mind pedig a társadalmi
ellentéteket metaforikusán az épülettel hozza összefüggés
be. Egyik oldalon áll a gazdagok, a nemesség szórakozására
szolgáló terem16, a másik oldalon pedig a templom, melynek
szakrális jellege eltörpül azon funkciója mellett, hogy min
denkit befogad, és különösen a szegények számára
nyújt(hat) vigaszt. Hasonlóképpen, mint az egyszerűség és
természetesség elve szerinti költészet, szemben a mesterkélt
s ezért hamis szalonköltészettel, amit már 1844-ben „üveg
házak / Satnya” sarjadékainak nevez egyik talán legindula
tosabb versében, A természet vadvirágában.
Visszatérve az imént említett ellentétekre (palota - kuny
hó; nagyúri terem - templom), megállapítható, hogy a palo
ta és a kunyhó közötti távolság nagyobb, mert a költő célja
egyértelműen a társadalmi ellentétek hangsúlyozása, a két
hasonlóképpen díszes hely, a társalgóterem és a templom vi
szont az esztétikai ellentétek kifejezésére alkalmas, mivel
azt példázza, hogy nem a hely a meghatározó, hanem annak
rendeltetése, hogy mire használjuk, s hogyan rendezkedünk
benne be - valahogy így vagyunk a költészettel is. Semmi
képpen sem véletlen tehát, hogy a versben található főnevek
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közül épp a költészet és a terem fordul többször elő, az előbbi
négyszer, az utóbbi háromszor (egyszer társalgó-terem
összetételben), ami kiemeltségükre, versbeli szerepükre utal.

A költészet - verselés, szavak, mondatok
Arany János írta Petőfiről: „ . . . szigorú mérték helyett
magyar ritmust hozott költeményeibe, mely által azok alkal
masabbak lőnek magyar dallam szerint énekeltetni”.17 Ezen
pedig alkalmasint jambikus lejtést, jambusverset vagy jambikus szabadverset kell érteni. Ez utóbbi illik A költészethez,
amelyben nincsenek rímek, s ugyanakkor a lábak nagy szá
zalékban jam busok.18 A tizenkilenc soros versben, mint je 
leztük, jambikus lejtésű költeményben tíz és tizenegy szó
tagból álló sorok találhatók, amelyek váltakozása igen al
kalmas a felfokozott, drámai indulat kifejezésére (1. a
Shakespeare kedvelte blank verse!), amit Petőfinek ez az ars
poeticája sem nélkülöz.
*

A vers szavainak szófajok szerinti megoszlását vizsgál
va, látjuk, hogy a három alapszófaj közül legtöbb a főnév,
néhánnyal kevesebb igét számolhatunk meg, melléknévből
pedig félannyi van, mint főnévből, vagyis: a költészetről
szóló vers elsősorban fogalmi jellegű kifejezésekből épül
fel. Hogy a főnevek közül kettő (költészet és terem), a címet
nem számítva egyaránt háromszor fordul elő, ami nemcsak
a két szó versen belüli egyformán hangsúlyos jellegére utal,
hanem a számszerű megegyezés a köztük levő esetleges
kapcsolatot is sejtetni engedi. Valóban, Petőfinek ebben a
versében kiegyenlíthető a költészet és a terem szó, abban az
81

értelemben fel is cserélhető, hogy az egyik magyarázza, ér
telmezi a másikat, a terem a költészetet.
A vers tárgyának megfelelően Petőfi először a költészet
szót írja le, mégpedig megszólításként („Oh költészet. . .),
majd miután közli a költészettel kapcsolatos keserű tapasz
talatait („le vagy alázva”, „tiporják méltóságodat”), illetve a
vele kapcsolatos hamis elképzeléseket: akik arra töreksze
nek, hogy „felemeljenek”, téves úton járnak, mert „azt hir
detik” (ezt megismétli, s ezzel nyomatékossá is teszi!), hogy
„terem vagy” (itt történik meg a két fogalom azonosítása).
Milyen terem? „Nagyúri, díszes,, tündöklő”, ahová „csupán
csak - kétszeres s ily módon hangsúlyozott kizárólagosság!
- fénymázas cipőkben / Lehet bejárni”, de „illedelmesen”.
Tehát miután a költő teremnek nevezi a költészetet, s mint
ilyent három jelzővel is illeti, következhet a tagadás: „A köl
tészet nem társalgó-terem” (kiemelés: H. R.), aminek a je l
zők alapján esetleg gondolni lehet, s amilyenként „hirde
tik”, mert „Több a költészet!” Mit azzal érzékeltet, hogy te
rem helyett „épület”-nek nevezi. így megteremti annak a
lehetőségét, hogy „szentegyház”-nak nevezze,'társálgó-terem helyett, ahová „fecsegni jár a cifra nép”, templom tehát
a költészet, „mely nyitva boldog-boldogtalannak”, s ahová
„belépni / Bocskorban sőt mezítláb is szabad”.
A versben a költészet szó, a címmel együtt, négyszieí is
métlődik. Először megszólításként, majd pedig egy tagadás
és egy állítás formájában van'jelen. A többi főnév (pl: pap,
cipő, próféta, nép, 'társaság, páré, böcskof) kiválasztását az
indokolja, hogy Petőfi éppen támadja á költészetet szerinte
tévesen értelmezőket, védi a költészetet vágy saját költé
szetfelfogását fogalmazza meg. Ehhez elsősorban a versben
használt igéktől és melléknevektől kap segítséget. Az igék
többnyire erősen expresszívek (pl. tiporják, törekszenek,
felemeljenek, fecsegni, imádkozni), mindenekelőtt ilyen a
vers szerkezetileg középpontjában álló, megismételt „hall
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gassatok”, ami az ugyancsak egymás után kétszer előfordu
ló „hirdetik”-re vonatkozik, mintegy semlegesíti ezt. A mel
lékneveket Petőfi a szófaj leghagyományosabb funkciójuk
szerint alkalmazza: közelebbről meghatározzák, minősítik a
főneveket: a „szent” a költészetet, a „föl nem kent” a papo
kat, az „ál” és a „hamis” a prófétákat, a „cifra” a fecsegő né
pet, a „szemenszedett” a társaságot.
Külön figyelmet érdemelnek a nyomatékosítás szolgála
tában levő szóismétlések („Azt hirdetik”, „Hallgassatok”),
illetve a rokon jelentésű szavak („csupán, csak”; „ál, hamis”).
*
A költészet című vers négy összetett mondat, az első
négy, a második öt, a harmadik kettő, a negyedik pedig
nyolc sorból áll. A mondatok részletesebb vizsgálata előtt
nem lényegtelen emlékeztétni arra, hogy Petőfinek ez a ver
se költészetről vallott elveinek összegezése, s ez meghatá
rozza a vers mondatainak egymásutánját éppen úgy, mint az
egyes mondatok felépítését.19
A megszólítással kezdődő, majd a megszólítást hasonlí
tással folytató első mondatban a költő a költészet megalázottságának tényét állapítja meg. A mondat feszültségét a
„szerit” jelző és a „tiporják” állítmány közötti ellentmondás
teremti meg. Petőfi opusában nagyon sokszor, pontosan két
százhetvennégy alkalommal fordul elő a minden értéket
legmagasabbra minősítő, megbecsülést hangsúlyozó szent
kifejezés. Itt sérthetetlent, tisztát, csodálatost jelent. A „ti
porják” pedig arra utal, amit a szenttel tenni éppen nem sza
bad, kíméletlenül taposni - szentségteleníteni.
Az első és második mondatot tartalmilag az „ostobák” és
a „papjaid”, jelentés tekintetében ellentmondásos szavak
kötik össze. A papokat Petőfi a költészet papjaiként értelme
zi, akik a költészettel kapcsolatos igéket, elveket hirdetik. Ők
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azok, akik a (szent) költészetet megalázzák. A második
mondat tárgyi és (hely)határozói alárendelő mondatkapcso
lattal közli a megalázás mikéntjét. A költőnek ezt a szándé
kát egyfelől nyomatékosítja két tagmondat azonos szavak
kal („Azt hirdetik. . . ”) való kezdése, illetve a hármas tagoltságú jelzős szerkezet („Nagyúri, díszes, tündöklő”).
A mindössze kétsornyi harmadik mondat ellentmondást
nem tűrő határozottsággal tesz pontot az előző mondat je l
zőhalmozással kifejezett hamis költészetkép végére. A két
mondat azonos indítása („Hallgassatok”), mint két felkiál
tójel ékelődik a vers szövetébe. Első alkalommal a költő
megnevezi a megszólítottakat („ti ál hamis próféták”), má
sodszor pedig leleplezi őket („egy szótok sem igaz”). De
hogy ezt megtegye, szükséges a Petőfi esetében (és a ro
mantika felfogása szerint) jelentős fogalmat - próféta20 devalválni. Ezt a két azonos jelentésű jelzővel és a névmás
sal hangsúlyossá tett megnevezéssel éri el.
A két nagyobb egységre bontott, leghosszabb, nyolcsoros
negyedik mondatban a költő előbb tagadást fejez ki, majd a
verset záró utolsó öt sorban kifejti saját költészeteszményét,
megfogalmazza ars poeticáját. A tagadást („nem társal
gó-terem”) előbb helyhatározói alárendeléssel („H ová. . . ”)
bővíti, majd a helyhez tartozók („ . . . cifra nép”) értelmezé
sével („A társaság szemenszedett paréja”) zárja le. Itt külön
figyelmet érdemel az ellentétes jelentésű cifra és paréja sza
vak egymásravonatkozása. A záró mondat második egysé
gét kijelentés értékű megállapítással kezdi („Több a költé
szet!”), majd ezt magyarázza, indokolja előbb egy részhatá
rozói szerkezettel („Mindenki, k i . . .”), majd pedig fokozó
funkcióval rendelkező kötőszó („sőt”) közbeiktatásával
meghatározza annak a módját („Bocskorban [. . .] mezít
láb”), amit az egész verssel állítani kíván: a költészetbe „be
lépni” mindenkinek, bárhogyan - „szabad”.
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így, ismétléssel, ellentétekkel, metaforákkal, hasonlatok
kal, jól megválasztott szavakkal, rendszert alkotó mondatok
egymásutánjával ad Petőfi költői formát 1847-re kialakult
demokratikus költészetfelfogásának.

A költészet utáni ars poeticák
A Petőfi Sándor verseit tartalmazó kritikai kiadás beso
rolása szerint A költészetet Az én Pegazusom című vers kö
veti, amely nyugodtan tekinthető az előbbi folytatásának is,
nem csak azért, mert a múzsák szárnyas lovát megidéző köl
temény hasonlóképpen hitvallásként olvasható, sokkal in
kább azért, mert azt fejezi, amit A költészet nem mond ki, de
amit Petőfi nagyon fontosnak tartott: a költészet nemzeti je l
legének a hangsúlyozását. Emlékezzünk csak az Arany Já
nostól vett idézetre, melyhez társíthatnánk az Összes költe
mények Előszavának ezen sorait is: „A magyar mérték és
rím még nincs meghatározva; ez még ezután fog kifejlődni
és meghatároztatni, e szerint róla nekem sincs tudatom, de
van sejtésem . . . az ösztön vezet, s a hol ők engem rím és
mérték dolgában a legnagyobb hanyagsággal vádolnak, ta
lán épen ott járok legközelebb a tökéletes, az igazi magyar
versformához.” Ha már szóba került az Előszó, említődjék
meg Az én Pegazusom kapcsán, hogy ez vers is, ha nem is
olyanképpen szó szerint, mint A költészet, megismétli a kö
tet elé tervezett bevezetőnek azt a gondolatát, hogy a Petőfit
bíráló urak (a költészet „föl nem kent” papjai, az „ál hamis
próféták” !) „a magyar versben latin metrumot és német
cadentiát keresnek”. Erre válasz Az én Pegazusom első vers
szaka: „Nem angol ló az én Pegazusom, / Vékony nyakkal,
hórihorgas lábbal, / Nem is német teherhordó állat, / Széles
háttal, medve-topogással” - hanem „Magyar csikó”. A csi
kó, a Petőfi-szótár szerint, nem kevesebbszer, mint huszon
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négyszer fordul elő Petőfi müveiben. Alapjelentése:
féktelen, szilaj. Az én Pegazusomban a szembeállítás szán
dékával használt költői képként szerepel, akár A költé
szetben a terem. Anélkül, hogy részletesen elemeznénk ezt a
verset is, témánkkal összefüggésben szükséges még idézni
azt a részt, melyben Petőfi egy szerűségei ve jut kifejezésre.
Arról a részről van szó, melyből megtudjuk, csikójának há
tára nyereg helyett: „Egy kis csótár van csak ráterítve.” Nem
szorító, kényelmetlen nyereg, hanem takaró, amely ugyan
csak díszes, ahogy az egyszerű, mindenki számára érthető
vers sincs díszítmények nélkül.
Ezzel a két verssel szinte lezárul Petőfi ars poeticáinak
sora. Kialakult költészetszemlélete, amely a romantikus
eszményítésü „Költőnek lenni isteni, / Én is költő leszek!”,
illetve éhenkórász költőképtől („Éhezni hát, éhezni hát, / ki
költő lenni vágy!”) indult és a költő szerepét egyre inkább
felértékelő és egyre határozottabban („Költő vagyok, költőileg kell / Végig rohannom az életúton”) életcélként egész a
prófétaságig (A XIX. század költői) vállaló úton jutott el
A költészetben és Az én Pegazusomban látott felfogásig.
Természetesen e két ars poetica után is íródtak költészet
tel, a költő szerepével kapcsolatos Petőfi-versek, melyek
ben vagy a tehetségtelen költőkre támad, akik között magá
nyosnak érzi magát (A hold elégiája), vagy a költő küldeté
sének fontosságáról ír (Adorján Boldizsárhoz), arra
figyelmezteti társát, hogy a költő sohasem némulhat el, ak
kor sem, ha fájdalom éri, sőt „a költő, ha a legfájóbb han
got / Sóhajtja, akkor a legboldogabb”. A forradalom és a
szabadságharc előtt és folyamán verseiben felerősödik a po
litikus, a nemzetet féltő hang, az előbbire példaként A ma
gyarpolitikusokhoz, az utóbbira pedig az életmű utolsó ver
se a Szörnyű id ő . . . említhető. Élete utolsó másfél évében
hol a feltétlen buzdítás hangján szólal meg, mint a képvise
lőháznak röpiratként terjesztésre felkínált Csatadalban21,
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mely nem a költészetről szól, de a trombitaszó és dobpergést
idéző vers által a költészet bátorító, agitativ erejét szeretné
bizonyítani, hol pedig elkeseredésében csupán abban látja a
szerepét, hogy „a rideg romokra / . . . zöld repkény gyanánt”
borulva rejtse el a szörnyű pusztulás nyomait (Mit daloltok
még ti, jám bor költők?). Ugyancsak kiábrándulására utalva
kap verseiben hangot a polgár vagy ember, a közösségi vagy
a magánemberi szerep közötti választás kérdése (Miért
kisérsz . . .). Ahogy egyre kilátástalanabbá válik a magyar
szabadság ügye, Petőfiben is költő-múltjának emlékei nyo
mán fel-feltör az a vágy, hogy ismét csak költő legyen:
„Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, / Egyszersmind
költő is vagyok” , ahogy a Pacsírtaszót hallok megint című
versében áll, melyben nosztalgikusan felfedezi a költészet
hangját. A pacsirta énekéről eszébe jut, hogy van „Költészet
és szerelem”, van tavasz is. Vannak olyan értékek, melyek
től elszakadni fájdalmas, ezért szólal meg benne újra a re
mény, ahogy a vers zárósorai tanúsítják: „Szivem mily
puszta volt és benne már / Milyen sok szép virág fakad.”
Csakhogy 1849 márciusa után, amikor az imént idézett
pacsirta-vers íródott, következett 1849 júliusa, s ahogy
egyik közbeeső, május derekán írt versének címe sejtette
Jött a halál, s a Szörnyű id ő . . .-vei az opus végleg lezárul.
Petőfi azonban nem távozhatott el, hogy ne tegye fel a kér
dést: „ . . . fog maradni valaki, / Leírni e / Vad fekete / Időket
a világnak?” És: „Akad-e majd, / Ki ennyi bajt / Higgyen,
hogy ez történt?”,Maradnak-e írók, s lesznek-e olvasók? De
most már nem saját hírnevének fennmaradása érdekli, ha
nem a költészet megmaradásának gondolata foglalkoztatja a
halál küszöbén.
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Búrány Ágota
. . KONGATOM MOST UNTALAN . .
(Arany János: Naturam furcá expellas . . .)

5

10

Gyermek koromban felköték
A színben egy-egy tökharangot,
A mely ugyan nem ada hangot,
De máskép vígan működik;
Megvolt a súlya, lódulása,
Kötelét hogy jól visszarántsa
S vele a kis harangozót:
Szóval, csinált commotiót.
„No, mondám, majd ha nagy leszek,
Valódi harangot veszek
És azt egész nap kongatom
Saját kényemre, szabadon.”
így kongatom most untalan
E verseket - bár hangtalan.
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Azok közül való, akik az utókort örökre b i
zonytalanságban hagyják, akiket fo lyv á st
újra értelmeznek, m ert érzik, müvük és sze 
mélyiségük, művészetük és tehetségük kö
zött divergencia van.
(Németh G. Béla)

Hangtalanul kongó versek
Németh G. Béla idézett megállapítása szerint az Arany
életmű értelmezését a költő ellentmondásokkal terhelt egyé
nisége és életműve tartja életben. Ezek az ellentmondások a
Naturam furcá expellas . . . 1 című ars poetica2jellegű vers
ben is fellelhetőek.
A cím egy Arany korában jól ismert - Horatiustól szár
mazó - szállóige része. Horatius az Episztolák első könyve
10. levelének 24. sora: „Naturam expellas furca, tamen
usque recurret” azaz: „Ős-természetet űzz villával, vissza
fut úgyis.”3 A verses levélben Horatius a vidéki és a városi
élet ellentéteiről ír, a szállóigévé vált mondat pedig arra utal,
hogy az embernek a természet megszabja, hogyan kell és jó
élnie. Ezért vonzódik az egyszerű, természetes élethez. Ezt
a vonzódást - természetet el lehet ugyan űzni, de úgyis
visszatér.
A hatvanéves Arany ebben a versben a költészethez való
viszonyáról ír. Azt mondja, hogy a versei, amiket ír, olya
nok, mint a hangtalan harangok, sőt, a cím arra utal, hogy a
lírai énnek sajátossága ez a „sikertelenség”, amely ellen ha
dakozhat ugyan, de megváltoztatni nem tudja.4
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Két másik vers
Arany János a Kapcsos könyvbe 1877. július 9-én írta ezt a
verset. Témában és hangnemben mintegy előkészítője a köz
vetlenül előtte álló július 7-én írt, Az elkésett című költemény:
Későn keltél, öreg! hova indulsz már ma?
Nyakadon a vénség tehetetlen járma;
Messze utad célját soha el nem éred:
Jobb, ha maradsz s „lement napodat dicséred.”
„Tudom, sikerültén sohasem örülök,
Szándékomnak tán már elején kidülök:
De hiú tett is jobb áldatlan panasznál:
Űz gondot, unalmat, és a mozgás használ.”
A július 12-én írt Tamburás öreg úr kezdő strófája ugyan
ezeket a gondolatokat folytatja:
Az öreg úrnak van egy tamburája,
S mikor az ihlet s unalom megszállja,
Veszi a rozzant, kopogó eszközt
S múlatja magát vele négy fala közt.5
Költészetét Arany a hangtalan harang allegóriájaként ér
telmezi. Különben a harang motívumot ritkán használta,
amelyik versében viszont megtalálható, általában a halottért
szóló harangként említi. („Még fülében kongott a harang
Imrének / Mely az anyja mellé apját elkísérte, / Még lelkében
zengett a halottas ének.” Az első lopás', „Sorvadoz, meg is hal,
aznap esztendőre. / Négy harang siratja. . . ” A hamis tanú.)
Egyrészt tehát azt látjuk, hogy Arany verse „hangtalan”
marad, ugyanakkor a harangozás a temetés képzetét is hoz
za. A költő a vers, talán a költészet fölött harangozik? Azért
hangtalan, mert halott?
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A hangtalanság és a harang szorosan összetartozik ebben
a versben. Mi lehetett az oka annak, hogy a költő harangozni
kezdett költészete felett?

A romantikus Arany
Arany nép6-nemzeti költőként indult. Életének és költé
szetének tudatosan kidolgozott és ápolt programja és egyet
len célja a nemzet szolgálata, nemesbítése volt. A nemzet
fölemelkedését a nép fölemelésén keresztül látta elérhető
nek. Éppen ezért magas szintű költészetet hirdetett, de a
néphez közeli7, érthető nyelven: „a versek a népiességig
egyszerűek legyenek, de nem csupán népdalok, hanem kissé
emelkedettebb költemények is, hogy általuk a nép ízlése ne
mesedjék”* (kiemelés: B. Á.).
Beleillett ez az elhivatottságtudat a kor szellemébe.
Arany János a romantika korában lett költővé, a XIX. szá
zad derekán, amikor az,ember még meg volt győződve min
denhatóságáról, úgy gondolta, kezében tartja a világot, hogy
egyre növekvő tudásának révén mindent uralma alá hajthat.
A költő ebben a korban önmagát fáklyának látta a tudatlan
ság és rabság sötétségéből a szabadság és tudás világosságá
ba menetelő nép élén.?
Ebben a felfogásban találta meg Arany is létének és köl
tészetének értelmét. Ezért; akart nemzeti eposzt írni* ezért
szerkesztett folyóiratokat, és talán ezért vállalta az akadé
miai munkát is. Szépírói munkásságának kezdetét az epika
határozta meg, a legmagasztosabb, a célt leginkább szolgáló
műfajnak pedig az eposzt tartotta: a „nemzetiség éppen a
múltnak folytatása a jelenben és jövőben: semmi alak nem
képes annyira kifejezni, mint az eposz”.10 Sajnos azonban a
nép és a nemzet nem nagyon akarta azt az utat járni, ame
lyen Arany vezetni próbálta. Sőtér István a következőkép
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pen vélekedik erről a problémáról: „Aranynak a múltbeli
egységes nemzetről alkotott ábrándja ( . . . ) megszabja a m a
gyar művelődés, a magyar irodalom múltjáról alkotott fejlődé
sére vonatkozó elképzeléseit s a magyar irodalom fejlődés
képét is. Arany és hívei arról ábrándoztak, hogy a polgárosult ország olvasóközönsége nemzeti eposzokon nevelődik
majd föl, ezekből meríti majd erkölcsi, történelmi és lélekta
ni ismereteit. ( . . . ) A kor valódi igényei nem igazolták
Arany törekvéseit: ezért panaszkodik is majd annyit a kö
zönség közönyére, munkásságának hasztalan voltára "n
(kiemelés: B. Á.).
A végső kiábrándulást nemcsak Arany, hanem az egész
magyarság életében Világos jelentette. A szabadságharc bu
kása után minden megváltozott. Minden érték átértékelő
dött. Az irodalmi élet szervezői, a régi költőnemzedék még
mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy fe
ledtesse a keserű emlékeket, enyhítse a jelen fájdalmát és reményvesztettségét, de az ámítást elfogadni nem akarók va
lóságra ébredését megakadályozni nem tudta. A romantika
eszményei, a XIX. század emberének magabiztossága értel
mét veszítette. A kialakuló új írónemzedék már nem érezte
magát a nép vezérének, már egyáltalán nem hitt abban, hogy
a nemzet érdekében bármit is tehetne.
Mit tehetett Arany, akit még a romantika elhivatottság
tudata tett költővé, és aki költői pályájának elején volt kény
telen megélni saját eszméjének, élete értelmének értéktelen
né válását, halálát?
Azok közé tartozott, akik az általános kiábrándultságban,
a minden nemzeti értéket vesznihagyásban küzdeni próbál
tak a nemzet fennmaradásáért. Hadakozott az üres epigonirodalom, majd a kozmopolita költészet ellen. Néhány gon
dolat erejéig nézzük meg, milyen is volt a szabadságharc
utáni időszak kulturális állapota.
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Szemben az árral
Tompa Mihály 1850. október 27-én egy levelében ezt írja
Aranynak: „Soha sem láttam annyi gazt és szemetet az iro
dalomban, kivált a költőiben, mint jelenleg van! mezítlábas
kamaszok hanczúlnak, honn érezve magokat; a jól miveit
téreken. Hova fog ez vezetni? Vagy odajutottunk, s estünk
vissza: hogy minden idétlen gagyogás érdem mivel
magyarul van? szomorú volna!” 1851. október 4-én pedig
így ír: „az irodalom alig él, csak az imádság tartja benne a
lelket” . Tompa arról panaszkodik, hogy a költészet értékte
lenné vált, Sőtér István, már idézett müvében, ugyanezt írja:
„Toldi nagy hatása nem ismétlődik meg, sőt, a közönség na
gyobbik része az ilyenfajta költészettől elfordul, s a szóra
koztató regényirodalomban léhább élvezetet keres. ( . . . ) Az
ízlésrontáshoz hozzájárultak a petőfieskedők is, de még ná
luk is inkább a szórakoztató irodalmi ipar, s a mind nagyobb
számban lefordított könnyű fajsúlyú regények.” 12
Arany a költészet értelmét a nemzet nemesítésében látta.
A nemzet viszont nem tartott igényt erre, sőt, műveltsége
egyre alacsonyabb színvonalra süllyedt. „Arany ebben a
helyzetben sem hajlandó megalkudni; az igényt, a színvona
lat emelni, a költészet elé mind magasabb feltételeket szab
ni: ez a célja. Ezt a célt követi, még annak árán is, hogy jól
tudja, szűkebb kör fog csak lelkesedni érte.” 13 A nemzeti
egység építésében akart részt venni, és ezt a nép nemesítésé
vel kívánta szolgálni. Ezért írta elbeszélő költeményeit, bal
ladáit, tanulmányait. „Ez a költészet továbbra is a népre kí
ván hatni, a néphez kíván szólni.” 14 Ezt a célt szolgálta két
folyóirata is, a Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú, ám
mindkettő rövid életű volt, épp a fent említett érdektelenség
miatt. Arany megpróbált az ár ellen úszni, az általános költői
gyakorlat ellenében alkotni, és tenni valamit, de be kellett
látnia, hogy vállalkozása kudarcra van ítélve. Mégis nehéz a
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költőnek szó nélkül maradnia. Ezt a vívódást és keserűséget
önti panaszos szavakba a Még egy (1877. szeptember 12.)
című versben:
Hallgat minden dalos madár:
Csak - a beszédes liba gágog.
Már az 1856-ban született írjak? ne írjak? című költemény
ben is ez a kérdés foglalkoztatja:
írjak? ne írjak? egyre számolom
Határozatlan az öt ujjomon.
Nem írni, vétek; írni, kész harag . . .
De mikor Bikfíc is verset farag!
(...)
(Mit ér a szó, hol ostor kellene!)
(...)

Ocsmány ökölharc az irodalom!
„Ami problematikussá vált, s megindította Arany János
gondolkodásában is az »eszmei földcsuszamlást«, az annak
a felismerése, hogy a nép- és a nemzetfogalom hitt egysége
megbomlott, hogy nem lehet az 1848 előtti illúziókat to
vábbvinni.” 15 A fenti idézetek is, és a hangtalan versek képe
is azt a választ adják a feltett kérdésre, hogy nem érdemes
írni. Arany azonban mégis ír.

A „ modern ” Arany
Több mint egy évtizedes hallgatás után az idős Arany
már csak magának akar írni. Az egész életét meghatározó
nyugalom utáni vágy megvalósulása életének ez a szakasza,
ugyanakkor verseiben visszatekintve számadást is készít
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(Epilógus, Még egy, Ez az é le t. . . stb.). Az a költő, aki pá
lyájának kezdetén költészete céljának és értelmének a kö
zösség szolgálatát tűzte ki, most harminc év elmúltával el
vonulva a magányba, egy mások számára hozzá nem férhe
tő kapcsos könyvbe önmagának írja a verseit:
Az öreg úr (fél-süket és fél-vak),
Maga számára és lopva zenél csak.
(Tamburás öreg úr)
A Még ez egyszer. . . című versében így indokolja a vers
írást:
Még ez egyszer, még utószor
Hadd zendűljön meg dalom;
Mért sebeim’ rejtegetni?
Szégyen-é a fájdalom?
Tán könnyebbül a nyilt érzés
Ha sóhajban rést talál:
Oh, ez örök benső vérzés;
Oh, e folytonos halál!
Ehhez szolgáltat magyarázatot a verset záró két különálló sor:
Egyedül a társaságban,
Ezerek közt egyedül. . .
De ha ez a befelé fordulás csak pillanatnyi kiábrándulás
eredménye lenne, nem tekinthetnénk Aranyt a modem köl
tészet előfutárának. Ahhoz, hogy Aranyt (egyik) első mo
dem költőnknek nevezhessük, mélyebben kell ismerni köl
tészetét.
Melyek azok a jegyek, amelyek alapján Arany költészete
és a modem költészet párhuzamba állíthatóak egymással?
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A legjellemzőbb tartalmi vonása ennek a költészetnek a
világtól való elfordulás. „Minthogy az emberek kint a világ
ban nem látnak maguk előtt célokat, befelé fordulnak, és ön
magukkal foglalkoznak. ( . . . ) Az önszemlélet a modernség
nél és dekadenciánál is lényegesebb vonása a századforduló
korának.” 16 A modem költészetnek új témája van: a „belső
lelki táj”, a lélek mélységeinek feltárása. Elfordult és elvo
nult a világtól, mert felismerte a közötte és a világ között fe
szülő feloldhatatlan ellentétet. Az új témával összefüggés
ben a költészet új nyelvet, új megszólalási módot alakított
ki. A pamasszista költők nem az olvasóknak, hanem önma
guknak írtak olyan nyelven, amelyet csak a velük egy életérzésü emberek érthettek meg.
Mi alapján mondható, hogy Arany költészete és szemé
lyisége út volt a modem költészethez?
Legerőteljesebben az Oszikék verseiben érezhetjük a mo
dem versek jegyeit: „Az Őszikékct az teszi oly múlhatatla
nul modernné, hogy bennük egy lélek sebzettsége és össze
tettsége önmagának nyilatkozik meg kivételes őszinteség
gel és művészi erővel. Másként mint az ötvenes évek
elején.” 17
A modem irodalom egyik jellemző jegye az önszemlélet
volt, amelyre több példát is találhatunk Arany kései versei
ben (Epilógus, Végpont, Ez az élet. . Még ez egyszer...) , a
másik pedig a felfokozott lírikusság.
Régebbi irodalomtörténetek, monográfiák, a magyar
közvélemény pedig még ma is Aranyt elsősorban epikus
költőként tartják számon. Az iskolákban is többnyire ezt ta
nulják róla a diákok. Lírájával először komolyabban a Nyu
gat írói foglalkoztak, majd az utóbbi években újra felfigyelt
rá az irodalmi köztudat.18 Keresztury Dezső Aranyt „erősen
lírai alkat”-nak nevezi.19 Egy másik nagyon érdekes megál
lapítást is tesz arra vonatkozóan, hogy az epikájával elérni
kívánt cél meghiúsulásának az oka csak a közönség és a kor
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volt-e: „Azt, hogy nagy epikai terveivel nem jutott igazán
előre - a kor s a körülmények változásával okolta meg: »így
lettem én hajlamom, irányom, munkaösztönöm dacára
szubjektív költő«, magyarázta, komolyan mentegetve a »tévedést«, mely pedig igazi magára találásának páratlanul
gazdag lírai termését hozta meg”20 (kiemelés: B. A.). Arany
valójában sokkal inkább lírai alkat volt, mintsem epikai, de
küzdött ez ellen. Hogy miért, azt bizonyosan meghatározni
nem tudjuk, de lehetett némi szerepe annak az elvárásnak,
amelyet az a kor támasztott, amelyben költészete kialakult,
élt. Ez lehetett a legnagyobb ellentmondás, amely Aranyt és
költészetét elsősorban meghatározta. Aranyban jelen volt
már a modern életérzés, még mielőtt ez általánosan, társa
dalmi szinten is elterjedt volna.
Amikor új irányvétel, új felfogás21 tűnt fel s vert gyökeret
a magyar költészetben, képviselői harcoltak Arany ellen, és
viszont, ő is perbe szállt velük. Jóllehet a pamasszisták
szemléletének csírája már Arany verseiben is jelen van, ki
mutatható, de az alakuló, új költői nyelv távol áll tőle, sőt
annak megjelenése heves ellenállást vált ki belőle. Arany
modernségével kapcsolatban Bori Imre a következőt álla
pítja meg: „Arany János modem ráérzéseiről lenne helye
sebb beszélni (...), és elsősorban a költő rádöbbenéseit ven
ni számba.”22
A Naturam furcá expellas . . . című versben ez a „rádöbbenés” fedezhető fel.
Arany János életművét különös kettősség, mondhatni el
lentmondás jellemzi: a nemzet szolgálata és egyidejűleg az
emberektől való elzárkózás vágya. Ez az ellentét tartotta tá
vol Aranyt korának irodalmi táboraitól, irányzataitól, a ro
mantikától éppen úgy, mint a század utolsó harmadának-negyedének modem törekvéseitől.
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Népies szonett
ANaturam furcá expellas. . . népies23 szonett. Népiessé
gét a tökharangra való hivatkozás24, az archaikus hangzás és
a ritmus adja. Az első sor 7, tíz sor 8 és három 9 szótagos.
Különös vers ez, bár első pillantásra „bizony nemigen
hangzik se különösképpen nagy versnek, se modemnek”.25
Nemcsak azért különös, mert Petrarca óta az európai iroda
lom klasszikus formáját ötvözi ősi nyolcasokkal (aminek
„ősi” voltát éppen Arany hangsúlyozta), hanem azért is,
mert egész életművében ezenkívül csak egy szonettet talál
hatunk, amelyet 1855-ben írt: Az ihlet perce címüt.
A szonett az egyik legkötöttebb lírai műfaj. Aranyra pe
dig közismerten jellemző a poétika szabályainak szigorú
tisztelete. Ebben a szonettben viszont csak az a szabályos,
hogy 14 soros, és az első strófa rímképlete megegyezik a
Petrarca-szonett rímképletével (abba), viszont a továbbiak
ban egyedi a rímképlete: cc dd ee gg. Viszont csak részben
követi a szabályt azzal, hogy létezik ugyan tartalmi tagoló
határ, de a shakespeare-i szonetthez hasonlóan csak az utol
só két sor előtt. A strófák felosztása pedig már teljesen sza
bálytalan: 8+4+2. Arany tehát sem a petrarcai (4+4+3+3),
sem a shakespeare-i formát (12+2) nem vette át. Világiro
dalmi formában írt népies ars poeticát.
Arról, hogy miért tartotta fontosnak a népiességet, már
volt szó, és tudjuk azt is, miféle népiességet képzelt el (1. a 7.
lábjegyzetet), Sőtér István viszont arról is beszél, hogy
Arany elméletébe hogyan kapcsolódott be a világirodalom
fontossága: „a nemzeti költészeten belül ( . . . ) a nemzeti áb
rázolás olyan tökélyére törekszik, aminőt Shakespeare köl
tészete képvisel. Arany tehát a nemzeti költészeten belül
egyesíteni akarja a népköltészet erényeit a világirodalom
legnagyobb vívmányaival. ( . . . ) E vívmányok tanulmányo
zása vezeti el Shakespeare (és Goethe) műveinek lefordításá102

hoz; a népköltészet, a folklór szellemének tanulmányozása
érdekében foglalkozik a régi dán és skót balladákkal, a vígjá
tékait, melyeknek nyelvezetében a magyar népnyelv lelemé
nyével, gazdagságával kívánja a müköltészetet beoltani.”26
Egy teljesen megbontott, magyaros szonettel állunk tehát
szemben. A szonettek szerkezetének ilyen jellegű felbontása
Arany idejében a magyar irodalomban még nem volt jellem
ző. Ráadásul egészen szokatlan formát választott. A szerke
zeti felépítést a tartalomnak rendelte alá. Az első nyolc sor
ban a gyermekkori emlék, a tökharang képe jelenik meg. A
következő versszak négy sorában egy előreutalás, az első
versszakban elmondottak továbbépítése, majd a kétsomyi
utolsó versszak az allegória ironikus megfejtése. Az egyre fo
gyó versszakok emellett a tartalmi jegy mellett a költő versei
nek hangtalanságát, egyre halkabbá válását is érzékeltetik.
A szonettforma ilyen erős megbontásával a modem köl
tők formabontásához közeledett27, és bármennyire is tilta
kozott ellene az új költőnemzedék, a távolság köztük és
Arany kései költészete között nem volt olyan nagy, mint
ahogy vélték. Erre utalnak Keresztury Dezső szavai az Oszikék verseiről: „itt egy nagy költő szólal meg olyan új han
gon, amelynek biztos, helyes voltában még maga is kételke
dik” .28 Arany költészetében tehát felismerhető - leginkább
annak utolsó szakaszában - az az életérzés, ami a modem
költészet egyik meghatározója. Illyés Gyula így ír Arany
költészetéről: „Fő jellemvonása nem az, hogy népies. A
maga területén, a maga világában átéli azt, amibe nyugati
kortársai akkor vagy később kóstoltak bele: a szellem m agá
nyát.”29
Az Illyéstől vett idézetnek a modem nyugati költők és
Arany költészete közötti összhangra, korrelációra utaló
gondolatát támaszthatja alá az a tény, hogy például Baudelaire-nek is van egy Aranyéhoz hasonló költeménye, az
ugyancsak szonettként írt A repedt harang, melyben a fran
103

cia költő, mint Arany a tökharanghoz, egy hangjavesztett
ércharanghoz hasonlítja magát:
(...)
Óh, boldog a harang, kinek érctorka ép,
ki noha már öreg, erőben és vidáman
önti maga körül híven a szent zenét,
mint vén vitéz, aki fennvirraszt sátorában.

Az én lelkem repedt; s ha néha éjjeli
unalmát fázva vágy hangokkal tölteni,
olykor, olyan nyögő és gyönge hangot ad csak,
mint hörgő sebesült, akit magára hagytak
egy hulladomb alatt, vértóban, s ott veszett,
egyhelyben, iszonyú erőlködés között.
(Babits Mihály fordítása)
Arany tehát pályájának végső szakaszában a romantika
ábrándjaitól eltávolodva egy új irány felé közeledett, amelyet
azonban vállalni nem mert, s talán ereje sem volt már hozzá.
JEGYZETEK
1Aranynak ez a verse az Oszikék című ciklusban található, bár a költő
életében a Kisebb költemények című kötetben jelent meg. A z Őszikék
közé a költő halála után Arany László sorolta be. A versről nem sokan
írtak. Nem említi Riedl Frigyes, Barta János, Bori Imre, említi viszont
J. Soltész Katalin, Benedek Marcell, Keresztury D ezső és N yilasy Ba
lázs. Szörényi László pedig Hankiss Elemérnek egy tanulmányára hi
vatkozva szól róla. Ebben Arany versét egy Baudelaire-verssel (A re
pedt harang) hasonlítja össze. Elemzését Géher Istvánnak köszönhet
jük, ő hívta rá fel a figyelmet.
2 Aranynak a költészetről szóló verseit két csoportba sorolhatjuk: az
egyikbe azok tartoznak, amelyekben az epigonokkal, dilettánsokkal

104

hadakozik (De gustibus, Vojtina Ars poétikája), a másikba az Öszikék
ars poeticái (M indvégig, Kozmopolita költészet, Végpont, A isthesis,
Tölgyek alatt, meddő órán, Intés, Hagyaték, Naturam furcá
expellas . . .) sorolhatóak.
3 Takács Gyula fordítása
4 J. Soltész Katalin a vers formájáról a következőt írja: „Nyolcas és ki
lences váltakozik közvetlenül hét versegyedben, 326 sor terjedelem
ben: köztük csak egy eredeti, befejezett vers: Naturam furcá
expellas . . . ( . . . ) , a többi hosszabb-rövidebb epikai, vagy lírai töre
dék” (J. Soltész Katalin: Arany János verselése. Budapest, 1987.
21 4 -215. o.). Arany e töredékesség fájdalmát a Kisebb költemények
hez írt Előszóban így fogalmazza meg: „Azonban egy (1853 óta ta
pasztalt) fizikai változásom mind inkább elcsüggesztett, hogy na
gyobb müvet valaha befejezhessek. A kisebb költemények ez időtájt
meglehetősen felszaporodtak; de minden kísérlet, a nagyobbakat
egész kitartással révpartra vonszolni, csak fájdalmas elégdetlenségben végződött. így lettem én, hajlamom, irányom, munkaösztönöm
dacára subjektív költő, egyes lyrai sóhajokba tördelve szét fájó lelkemet” (AJÖM I., Budapest, 1951, 403. o.).
5 Keresztury D ezső az ezekben a hetekben írt versekről a következőt
jegyzi meg: „Mintha egyetlen vulkáni kitörés első igen mélyről fellökődő öm lése hozta volna őket felszínre 1877. júl. 3-tól júl. 26-ig: a
nagy verscsokor minden lényeges mozzanata, s nagyjából minden
műfaja megjelenik itt, ( . . . ) az Őszikék minden lényeges motívuma
folvillan e tizennégy versben” (Keresztury Dezső: „ Csak hangköre
m á s”. Budapest, 1987. 570. o.).
6 A szó Arany használatában tartalmilag és szem léletileg különbözik
attól, ahogy a „nép” szót a XX. század második felében értelmezte
(devalválta) a magyar irodalomtörténet.
7 Arany Szilágyi Istvánhoz 1847. április 2-án kelt levelében így ír:
„ .. a népköltő feladata nem az, hogy elvegyüljön a durva nép között:
hanem, hogy tanulja m eg a legfensőbb költői szépségeket is a népnek
élvezhető alakban adni elé” (AJÖM XV. AJ levelezése 1828-1851.
Budapest, 1975. 77. o.). „Murányban olly nyelvet akarék m egkísér
teni, m elly az irodalmi s népies nyelv közt mintegy középet tartson erős legyen, de ne czikornyás, olly nyelvet, m elly szélesebb olvasó
körrel bírhasson, mint csupán a művelt közönség, igy akarván egy
részről a költészeti nyelvnek nagyobb népszerűséget szerezni, más
részt a népet egy fokkal magasabb olvasmányhoz szoktatni” (AJÖM
X V I, A J levelezése 1852-1856. Budapest, 1982. 554-565. o.).
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8 Arany levele Vas Gerebennek 1848. június 30. AJÖM XV.
9 L. Petőfi Sándor: A XIX. század költői című versét.
10 Idézi Bori Imre: A m agyar irodalom modern irányai I. Újvidék, 1985.
32. o.
11 Sőtér István: Világos után. Budapest, 1987. 339. o.
12 Sőtér, i. m. 362. o.
13 Sőtér, uo.
14 Sőtér, i. m. 337. o.
15 Bori, i. m. 34. o.
16 Szerb Antal: A világirodalom története. Budapest, 1941. 670. o.
17 Keresztury, i. m. 548. o.
18 L .A z el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szaka
szából. Szerk. Németh G. Béla. Budapest, 1972; Balogh László: Az
ihlet perce. A lírikus Arany János. Budapest, 1980; Szili József:
Arany hogy istenül. A z Arany-líra posztmodernsége. Budapest, 1996;
Szörényi László: Arany János, a lírikus. „Múltaddal valamit kezde
ni”. Budapest, 1989
19 Keresztury, i. m. 549. o.
20 Keresztury, uo.
21 „Az újszerű líra művelői közvetve fejezik ki az új világot: azáltal,
hogy megszűnnek élvezettel festegetni, mint elődeik tették, s ehelyett
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