
ARANY JÁNOS ESZTÉTIKÁJA. 
(Második, bef. közlemény.) 

I I . 
Amint az eddigiekből is látható, Arany esztétikai iskolája 

az irodalom volt; annak elveit a költészet remekeiből s leg
inkább a maga költői élményeiből vonta le. A művészetek 
egyéb ágaival szemben érdeklődésének nem sok nyomát hagyta. 
Mindazáltal, mint maga írja, «a szép általános érvénye alá vonja» 
a poétika körében megállapított igazságokat. í g y természetesen 
nagyra tartotta a költészet hivatását. Nélküle nincsen nem
zeti önérzet. Ellenben «a nemzet, kinek jeles költői vannak, 
érzeni fogja önbecset, habár a költemények nincsenek elárasztva 
politikával, hazafisággal s egyéb ilyen frázisokkal.» (XI : 296.) 
Azért a költészet «ne csak néhány tudósnak vagy ábrándozó 
holdvilág-egyéniségnek nagy bajjal megérthető, a nagy több
ségnek pedig teljesen élvezhetetlen» csemege legyen, hanem 
legyen egyszerűen nemes, a nép nyelvét megközelítő ; általános, 
nemzeti. Az ilyen költészet a nemzeti újjászületés hatalmas 
eszköze. (XI: 222.) A nemzeti nyelvvel szemben a költészet hiva
tását pontosabban is megjelöli, mikor Mátyás Flóriánnak ama 
kifogására, hogy az Akadémia költői pályázatokra százával adja 
az aranyakat, a nyelvtudományra pedig nem fordít efféle kiadá
sokat, ezt mondja : «Nemcsak az a nyelvtudomány, mely minden 
egyes szót 64 elementumra képes bontani: az is nyelvtudomány, 
mely a rideg szókat, mint érzelmek és gondolatok kifejezőit, 
lelkes harmóniává olvasztja össze».1 

Azt a kérdést is fölveti, «vajon abban áll-e a költészet 
feladata, hogy oly szenvedéseket tárjon föl, melyekre balzsam 
sehol sincsen; hogy a szigorú valóságba taszítson, mely elől 
épen hozzá akarunk menekülni?» (V:51t.) A feleletet abban 
találja meg, hogy a költészet egyik feladata a kiengesztelés 
{V : 513 ) és ez az eszményítés egyik hivatása, mellyel a zavaró 
jelenségek mögött a lényeget, a kiengesztelő igazságokat is 
észreveszi. Természetesen ez csak úgy lehetséges, ha a költői 
igazságot lélektani kifejléssel igazolja; ez máskülönben is nél-

1 Koszorú. 1893. I. 335. EPhK. 1908. 733. 
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külözhetetlen kelléke a költői valószerűségnek, az elhitetés 
művészetének. (V: 521.) 

A költői kifejezés formális eszközeivel, a ritmusnak, a verselés
nek, általában a költői nyelv zeneiségének kérdésével Arany, 
a bravúros technika mestere, különösen sokat foglalkozik, külön 
értekezésekben is. Egy helyt már láttuk, hogy a költői alkotás 
magvának mondja a ritmikus zengést, mely az ő lelkében is 
minden mást megelőzve fölcsendül. Azon túl is, vallomásai s 
költői gyakorlata szerint, fontos eleme a költészetnek. Vojtina 
szerint i s : 

mint jó levesbe hús, 
Szükséges volna versbe numerus. 

Ennek a versidomnak legfontosabb eleme gyanánt szól a 
ritmusról. Ezt tartja a versidom lényegének, mi a kötött beszédet 
a folyótól már elemeiben megkülönbözteti s a kettőt egymással 
ellentétbe helyezi. Ennek vele született érzése nélkül költő el 
sem képzelhető. Annak nem is nehéz: 

.,. ez könnyű dolog: 
Érezni kell csak, és mingyárt tudod. 

E szerint tehát a kötött beszéd lényege nem a rím, nem 
is a mérték, hanem a ritmus. (V:274.) 

A ritmus oly láthatatlan valami, 
Mit inkább erezni, mint hallani, 
Mit észrevenni (mint a jó egészség 
Szelid hatású titkos működését) 
Könnyebb, mikor nincs, mint akkor, ha van — 

mondatja ismét Vojtinával. 
Ilyen fontosnak tartván a ritmust, főbb elveit is megállapítja. 

Es pedig határozottan megkülönbözteti a ritmusnak külső és 
belső szabályait. Természetesen a kettő csakúgy, mint tartalom 
és alak — egyébiránt az igaz műalkotásnak valamennyi eleme —• 
belsőleg mégis egyesül. Kapcsolatuk a hangsúly, mely mindenkor 
belső, tartalmi értékeken alapul, viszont alapja a külső zenei 
tagoltságnak is. A külső, azt is mondhatnók, zenei ritmus 
egysége a mondat, mely zeneileg mint verssor érvényesül. Ezt 
szabja ízekre a metszet vagy a cezúra, melyek zeneileg az 
ütemeket, taktusokat alkotják. (V : 281.) JSIem tartja szükségesnek, 
hogy a hangsúly mindenkor az ütem elejére essék. (V: 282.) 

Ennek a külső tagozódásnak kell, hogy a belső megfeleljen. 
Szükséges, hogy a mondatnak s így a gondolatnak is ama 
részei csoportosuljanak egy ütemben, azaz a sormetszet által 
elkülölönített ízben, melyek egymással értelmileg is a legszoro
sabb kapcsolatban vannak. Csak így lesz a külső és belső kellékek 
tökéletes egybeillésf vei tökéletes a r i tmus; így lesz, mint alább 
mondja, részarányos, bensőleg is tökéletes. (V: 285—7.) Ennek 
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az ellenkezőjét mutatja be egy szatirikus illusztrációban a 
Vojtina II. levelének 13. bekezdése. A ritmust mégis akkor mondja 
legtökéletesebbnek, mikor «a hangsúlyos szótagok kellő párhuzam 
mossággal vannak elhelyezve.» (V: 286.) Azonban «a szabályos
ságtól néha nem árt eltérni, mert általa a ritmus nagyon is 
egyhangúan hullana szét.» í g y csoportosulnak gondolatok és 
szók minden ütemben egyetlen góc, a hangsúlyos tag körül. Ezt 
többé kevé^bbé valamennyi nyelv ritmusában felismeri, de sehol 
sem látja annyira érvényesülni, mint nálunk. Ezért ezt úgy 
tekinti, mint a magyar ritmus egyik jellemvonását. (V: 285—-7.) 

Ennek a magyar ritmusnak tehát jelleme nem az elszórtság, 
hanem ellenkezőleg egy góc köré gyűjtése az odatartozóknak. 
Ez nemcsak verselésünknek, hanem a magyar stílusnak is fontos 
szabálya, ellentétben a mondatrészeknek ellenkező irányú, latinos 
szétszórtságával. A magyar stílusnak és a magyar verselésnek 
ez a törekvése szemben áll a latin körmondatos szerkezetekkel is, 
melyek a szétnyúló gondolat- és mondatszerkezeteket egymástól 
távolabb vetett, de egymáshoz tartozó mondattagokkal szorítják 
egységbe. (V -291-2 . ) 

Valamint a soroknál minden ütemben az összetartozó mondat
részt, úgy a versszak soraiban is egy-egy többnyire önálló gon
dol atot csoportosít a magyar ritmus és nehezen tűri az értelem 
átvitelét egyik sorból a másikba; és épen nem tűri, ha a vers, 
a rím visszafordultával, mintegy rá van ütve, már be van 
fejezve. (V:316.) 

Ezek az elvek a szóMzésben a költőnek nagyobb szabad
ságot biztosítanak, mint a prózairónak. így a közönséges szórend
től eltérésre ad jogot az a törekvés, hogy az egymáshoz érzelmileg 
legszorosabban tartozók a hangsúlyos szótag körül csoportosulja
nak; de az is, hogy a hangsúlyos szótag kerüljön a metszet, 
vagy ütem élére — hogy távoltartsa még a látszatát is a kör-
mondatos szerkezetnek. (V:291.) 

Erezvén a verselésnek ezeket a nemzeti sajátosságait, külön 
nemzeti elbeszélő versidomot ajánl, alexandrinusokból aababbec 
rímeléssel. (V: 322 —3.) Hogy a gyakorlatban ezt költőnk hogyan 
iparkodott megvalalósítani,már nem tartozik ide. Bár így a nemzeti 
versidom művelését kívánja, mégis sűlyedésnek tartaná, ha a költői 
gyakorlat minden idegen versformát ki akarna zárni. (X:524.) 

Tekintettel nyelvünknek rímekben való szegénységére, külön 
tanulmányt szentel az asszonáncnak. Ebben apróra részletezi 
az asszonánc fő szabályait, melyek e két alaptörvény körül 
csoportosíthatók: 1. a hangzók ugyanazok, 2. a mássalhangzók 
rokonok legyenek. (V: 329.) 

Arany ritmus-elmélete s általában mindaz, amit a verselés
ről kifejtett, épúgy támaszkodik az ő finom zenei érzékére, mint 
rendkívül kényes magyarságára. Szerencséseknek mondhatjuk 
magunkat, hogy e ke t tő : a nyelv- és zeneérzék, egyesült nála 
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a mindkétirányú képzettséggel. Ez tette őt a magyar verstech
nika klasszikus mesterévé. De nem kisebb érdeme e téren mint 
verselésünk elméletírójának sem. 

Ami az egyes műfajokat illeti, az eposzt kivéve behatóbban, 
elméleti oldalról irodalmilag egyikkel sem foglalkozott; sajátsá
gos, még a balladával sem. Egyes elszórt megjegyzései azonban 
igen tanulságosak, mondhatni állandó érvényűek. í g y a líraiság-
nak az általános jelleget tartja megkülönböztető jegyéül. 
Legalább ez következik a Gyöngyösi lírai helyeihez fűzött 
ama megjegyzéséből: «A szerelmes beszéd (Gyöngyösinél) olyanná 
válik, melyet minden szerelmes elmondhat: ez épen lírai jellem.» 
Ezen az alapon mondja, hogy Gyöngyösi úgy hatott korára, 
mint lírai költő. Ezt Arany természetesen nem állíthatta a 
lírai individualizmus helyére vagy ellenébe, hanem csak az 
általános, a közös emberit — mint Gyöngyösire alkalmazza: «az 
általános embermek lírai kifejezését» — jelölte meg ezzel a líraiság 
alkotó eleméül (V:211.). Ezt az egyéniség rovására annyival 
kevésbbé érthette Arany, mert Szilágyi Istvánnak egyenesen 
azt írja: «esztétikai utam az individualizálás elve». Egy-két 
nappal később megismétli egy Petőfinek küldött levélben is. 
(XI :tö.y 

Ez a líraiság teszi Arany szerint költőivé a leírást is. 
I ly értelemben írja Tompának: «. . . természet és kedélyvilág 
egymást magyarázza a lírában és se te, se más jó költő nem 
fest egy fát például azért, hogy fa legyen». (XI: 408.) Szász 
Károlyt is azért dicséri, mert «ha tájat fest, annak mintegy a 
lelkét, azt a varázst fogja fel, melyet az ő reá gyakorolt». (X: 119., 
Azt már láttuk, hogy viszont ama törekvés ellen is tiltakozik( 
ha valaki a lírai költészetet pusztán érzelmi valőrökké akarná 
tenni. Eféle kifogások ellen védi Tompának gondolatokban is 
gazdag líráját, (X: 293.) s ennek a felfogásnak indít hadat 
szatirikus költeményeiben és számos prózai kifakadásában. De 
a túlságos merevségnek sem barátja s nem teszi magáévá a 
Gyulai felfogását, mellyel a lírában is csaknem eposzi kom
pozíciót kivan.2 Ezt a megjegyzést Gyulainak épen Tompáról 
alkotott felfogásával szemben teszi. 

Az egyes lírai műfajok közül a klasszikus költészet alapján 
az óda jellemző tulajdonságát tömörségében, impozáns szerkeze
tében, rohanó tűzárjában, komoly bölcselmében látja (mintha 
csak Szechényi-ódája alapján szedte volna össze e vonásokat; 
ez 1861—2. évek határán kel t ; a Széchenyi-ódát pedig 1860. 
ír ta); az elégiáét az olvadó hévben s mégis mérséklett hangban, 
az örömbe vagy fájdalomba való beleélésben; az epigrammáét pedig 
abban, hogy a tömör stílus és szerkezet rugalmassá teszi és 

1 V. ö. még Koszorú 1863. I. 576. található szerkesztői üzenettel. 
* Levelezés. I. 380. 
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szikrázik benne a gondolat, melyet századokon át kell a kőről 
hirdetnie. Ide vág a rövidebb műfajú költeményekről tet t meg
jegyzése is. E megjegyzés szerint eme műfajok nem azért 
törekszenek általában rövidségre, mert a költő restell többet 
írni, hanem azért, hogy megmutassa, mennyi hatást bír előidézni 
a szűk tér korlátai közt is. (X: 230.) 

Idegen műfajok sorából a travesztiáról alkalmilag azt 
jegyzi meg, hogy annak «értéke attól függ, ha minél többen 
ismerik — könyv nélkül tndják — az eredetit.1» Az allegóriáról 
azt mondja, hogy csak addig jó, míg nagyon meg nem magyaráz
zuk. «A nagyon kimagyarázott allegória, mint az explikált éle, 
elveszti minden élét.» (X:127.) Az allegóriának tehát úgy kell 
elrejteni célzatát, hogy egyszersmind világos legyen.2 

Az eposz körében Arany természetesen vezetőszerepet szán 
a naiv eposznak, amely a legtöbb kérdés tisztázásához hozzá
vezet. A műköltő legszebb feladatát is abban látja, hogyután-
költse ezt a hiányzó naiv eposzt. Ehhez képest azt írja, hogy 
az eposz feladata «azon élethalálküzdelmeket varázsolni szem 
elé, melyek próbatüzén keresztül a földiek sorsát intéző hatalom 
az egész emberiséget, vagy annak nevezetes részét, pl. egy 
nemzetet, létele céljához majdnem láthatóan, közelebb segít, 
valamely eszme befogadására érlel, vagy enyészettől megóv. 
Az eposz tehát a közös érdek kifejezője; hősei úgy tűnnek fel; 
mint koruk választott emberei; megannyi Mózesek és Józsuék, 
de maguk is egy emberfölötti hatalom intéseit követik.» 
(X: 458—9.) Epen azért az igazi eposzírók «nem rajzolnak jelleme
ket hiába». (X:56.) Az eposz azonban, bár így nagy nemzeti 
célok és küzdelmek kifejezője, mégsem állhat bizonyos irányzatos-
ság szolgálatában. «Sokkal inkább költői faj — úgymond — 
mintsem, hogy akárminő iránynak hordozója lehessen, mely 
nem a költészeté.» (V:511—2.) 

Az eposznak, helyesebben az epopéának, ilyetén felfogása, 
amely szerint az közös nemzeti vágyaknak hordozója és kifejezője, 
megerősítette és kiegészítette Aranynak a költői képzeletről 
szóló felfogását, vagy esetleg megfordítva, ez utóbbi táplálkozott 
amabból. Mint már láttuk, Arany tagadta azt, hogy emberi 
képzelet, még a legnagyobb költőké is, képes volna tapasztalás 
nélkül emberi viszonyokat tetszés szerint a priori kombinálni. 
Különösen alkalmazza ezt az elvet az epikusra. I t t épen azt 
veszi figyelembe, hogy a mondai és történelmi levegő, mely i t t a 
költőt körülveszi, nem teszi ajánlatossá, talán meg sem tűri, 
a mai mindennapi élet tarka változatú, közvetlen tapasztalati 
elemeinek a beolvasztását. Eme mondai, szinte prehisztorikus 
időkben u. i. az egyén még nem volt bizonyos naiv egyformaság-

1 Koszorú 1863. II. 432. EPhK. 1908. 732. 
3 Koszorú 1863. II. 264. 
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ból kibontakozva. Azért ama kész alapokból kell kiindulnia, 
melyeket a hagyomány az utó dók számára fenntartott (ahogy 
Arany mondja Zrinyi és Tasso-tanulmányában : «fölkincseit»). 
Azokból, melyeket alkalmasoknak vél, esetleg a megfelelő módo
sításokkal, művébe illeszti a szükségeseket. Ezzel ama veszedelem 
ellen is biztosítja magát, mely gyakran teremtett szörnyalkotáso
kat a romanticizmus «képzelemcsigázóinál», kik minden áron újat 
akartak teremteni. (V : 9.) 

Egyébiránt jogosnak sem tartja, hogy művének minden 
soráig eredeti kompozíciót követeljünk meg a mai szerzőtől, 
ki a műveltség élőhaladott korában egészen más viszonyok 
között él, mint amelyekből, ha feladatához hű marad, költeményét 
szőnie kell; nem, annyival kevésbbé, mert már az eredeti naiv 
eposz létrehozásán is nem egyedül a névszerinti hős, hanem 
előtte úgy szólva már nemzedékek működtek. (V:10.) 

Részint azért tehát, mert az eposz nemzeti és faji közérzések
nek hordozója, részint azért, mert a mai kor tapasztalati 
anyaga nem alkalmas hősi korok jellemzésére, részint végül 
mert a képzelet újat teremtő erejét Arany amúgy is nagyon 
korlátozottnak tekint i : fölveti az eposzi hitel kérdését. «Van 
történelmi hitel — úgymond — mely a tények valóságán 
épül; ezzel szemben megkülönböztetem az eposzi hitelt, mely 
nem törődik azzal, megtörtént-e a dolog, de igen, hogy él-e 
az a nemzet, a nép tudalmában, emlékei- s hitében, s az 
utóbbiakhoz, mennyiben a költői cél engedi, makacsul tapad. 
Nem költ semmit, amig hagyomány van, miből összerakni lehet : 
nem ferdít, hol az eltérés a nép tudalmával ellenkezik; de a 
monda variánsai közt szabadon válogat . . . De nem elég 
csupán az ős nemzeti élet alapjaival, szerkezetével jönni tisztába; 
ez csak háttér, csak keretje a rajznak. Magát a főcselekményt, 
nevezetesebb epizódjaival, kitűnőbb hőseivel, oly alapon kell 
kifejteni, hogy minél több támaszát lelje a nemzeti emlékezetben». 
(X: 308.) Ezeket megelőzőleg (1851) még azt írja Toldy Ferencnek: 
«úgy vagyok én a régi mondákkal, mint a pap a jeligével; 
szeretek, ahol csak lehet, rajok támaszkodni s több hitelt, 
nyomatékot vélek általok művemnek adhatni.» (XI:248.)X Sőt 
Gyulainak egyenesen bevallja, hogy történeti vagy mondai 
alap nélkül «nem képes alakítani». (XII : 40.) 

íme, Aranynak az eposzi hitelre vonatkozó elmélete! Amint 
láthatjuk, célja evvel az, hogy az olvasó részéről biztosítsa a 
változott viszonynak megfelelően a mű hatása érdekében meg
kívánható feltételeket., Arany fejtegetéseiben, vallomásaiban 

1 Toldy is osztozik Arany felfogásában* de inkább a költő szabadságát 
emeli ki Aranyhoz intézett válaszában: «A költőnek joga van a monda 
szellemében betölteni a hézagot a magáéból; csak itt-ott fonja át amannak 
egy-egy szálacskájával; szívesen elhisszük neki, hogy a hagyományból 
merítette». (XII. 62—3.) 
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legtöbbször akkor helyezkedik pszichológiai alapra, amikor a 
műalkotás egyes mozzanatainak magyarázására kerül alkalom. 
Épen az teszi nagy jelentőségűekké esztétikai szempontból 
enemű nyilatkozatait, hogy ezekben épen a költői teremtő 
lángelme tárja föl mintegy az alkotás ti tkait . Az eposzi hitel 
kérdésében azonban ezzel egyszerre az esztétikai együttérzés 
föltételeire is rávilágít. Az eposzi hitel Arany-féle elmélete 
ugyanis helyesen utal a hatásnak ama hátterére, hogy a naiv 
eposz regőse és hallgatója ugyanazon lelki dispoziciók mellett 
ugyanazon világnézetnek, ugyanazon vallásos, hitregei fogalmak
nak légkörében élnek s egymás érzéseit, lelkesedését és elragad
tatását élik át. Költő és hallgató lelki élete között tehát a 
legteljesebb kölcsönösség áll fenn. E népeposzok költői értékein 
kívül ez a hatás teljességének a magyarázata. 

Nem így a műeposznál. A műeposz alaki és tárgyi határoz-
mányai ugyanazok, mint a naiv eposzé, máskülönben történeti 
énekké, költői elbeszéléssé vagy más modern elbeszélő műfajjá 
alakulna át. Ellenben más viszonyba kerül egyfelől a költő 
is a saját tárgyaival, másfelől a közönség és a költő is egymással. 
Ez a változott helyzet veti fel az eposzi hitel kérdését. Közönség
ben, melynek lelke előtt fölmerül a szavahihetőség dolga az 
eseményekkel és a költővel szemben, eposzi vagy bármilyen 
költői hatásról szó sem lehet. Ezt a nagy akadályt tehát 
valahogyan meg kell kerülni. Arany, mielőtt a pszichológia a 
motívuméitól ódás (Motivverschiebung) kérdését tisztázta volna, 
megoldotta a feladatot. A közönségnek a hite helyett a közönség
nek a hagyományszeretetére appellált. . . Ismerjük a mondákból 
az események csodás motívumait; a költő feladata most már 
nem az, hogy ezeket elhitesse velünk, hanem az, hogy meg
győzzön : a mondákhoz híven és lelkileg jól megokolva adja-e 
a történteket? Költői gyakorlatában ezt az eljárást még több 
más műfogással is kiegészítette s a hihetőség kérdését mindenütt 
a hiteles-ég terére játszta át.1 

így sikerült Aranynak nemcsak elméletben, de gyakorlatilag 
is egy megoldhatatlannak látszó kérdést megoldani s a naiv 
eposz műfaját megmenteni a modern irodalom számára. . . 

A többi műfajokról kizárólag csak levelezéseiben és bírálatai
ban tesz egy-egy megjegyzést. Még balladatanulmányairól 
sincsenek kiadott munkáiban számottevő emlékek. A meglevők 
inkább csak távolabbi utalások. Egy bírálatból tudjuk, hogy 
a ballada kizárja a leíró elemeket s a balladai tulajdonságoknak 
belülről kell kifejlődniök (X: 130—1.). Legérdekesebb, mit 
Pákh-hoz ír, a következőkben jellemezve saját viszonyát a skót 
balladákhoz: «nemcsak a szépen sántító troheusokat cseréltem 

1 V. ö. ily címö értekezésemmel: A Bitda halálának csodáseleme az 
esztétika és lélektan szempontjából. IK. XXV. 257—275. 
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fel a kevésbbé művészi népdal-formával, nemcsak a mese helyett 
egészen újat költöttem: de ezenfelül a skót élet helyett magyar 
életet mertem vázolni; utánozva egyedül a ballada menetelét, 
ezt is csupán azért, mert népdalaink s egy-két igazán a néptől 
eredt balladánk folyamával bámulatosan megegyez. . .» (XII. 
83—4.) Ez a néhány szó gyakorlatilag alkalmazza általánosság
ban vallott elvét a szép nemzeti elemeiről a költészetben. A mellett 
mutatja, hogy éles szemmel tanulta el a skót népköltészettől 
azt, amivel a ballada formájában gazdagíthatta általánosságban 
a szép kultuszát; vagyis amint i t t mondja: annak «menetelét», 
azaz fölépítését, drámaiságát és lírai elemekben való gazdagságát, 
amelyekkel Gyulai szerint kiérdemelte költői gyakorlatában a 
ballada Shakespeare-je elnevezést. A regényről az eposszal kapcso
latban említ annyit, hogy mivel a próza és a költészet határán 
mozog, dobhat fel megoldatlan kérdéséket; főleg a humoros 
és az irányregény. De i t t is megjegyzi, hogy nem mivel, hanem 
dacára irányzatosságának, lehet jó költemény. (V:511—12.) 

Egy könyvismertetésben az ind drámáról szólván, a dráma-
költészet nemzeti jellegéről tesz figyelemre méltó megjegyzéseket: 
«Nemzeti dráma — mondja Arany — csak úgy lehetséges, ha a 
nemzeti jellemet fejezi ki, ha magába szívja mindazt, ami nagy 
és hősies létezik annak múltjában vagy jelenkori fejlődésében. 
Minden nagy drámairodalom egy saját világot képez, mely 
kisebb mértékben feltükrözi mindazon hatások erősebb áradásait, 
melyek befolytak a népre ivadékról ivadékra s ennek benső 
és külső életét azzá tették, ami.» (X: 122.)Tehát a drámairodalom
tól is a nemzeti lélek tükrözését várja. Ezt a felfogást hangoztatja 
a budai színház kérdésében, mikor az igazgatótól a Nemzeti 
színházzal való verseny helyett, amit neki más oldalról szerepül 
szántak volna, a könnyebb, főleg zenei műfajok nemzeti irányú 
fejlesztését várta.1 

Elsőrendű műfordító lévén, a műfordítás törvényei fölött 
is sokat elmélkedett. A fordítástól eszme- és alakhűséget kíván, 
de mégis megkövetelte, hogy szabad legyen, azaz ne szolgai. 
«Tehát vers verssel, ha lehet, ugyannannyi sorral adassék visza.» 
Shakespeare-fordításról szólva, az a különleges kívánsága, hogy 
ne csak a színpadot, hanem az olvasó közönséget is szem előtt 
tar tsa: tehát hatályosság mellett választékos és korrekt is igyekez
zék lenni s a magyarosság mellett azért kerülje, mint kifejezi 
magát, «a bundaszagot.» (XII : 126.) Általában, ha elmarad a for
dításban egy-két szó, nem tartja hibának, de «baj, ha az elmondott 
nem teszi azt a hatást, mint az eredeti.» Költői műnél nem a 
puszta értelem a fődolog, hanem a benyomás, melyet tesz az 
olvasóra. Ez utóbbit olykor némi hűtlenséggel lehet elérni, 
feláldozván a szóhűséget.» (X.-287.) 

i Koszorú 1864. I. 238—9. 287. EPhK. 1908. 742. 
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Nagy irodalmi tanultsága, kényes ízlése s élő irodalmakon is 
fejlett határozott nézetei, ha több mérséklettel is, mint Gyulainál, 
leginkább szerkesztő korában, kritikai téren is érvényesültek. 
Esztétikai elveit is igen nagy részt épen ezek a bírálatok 
tükrözik. Leveleiben azonban leplezetlen ebbül hangoztatja a 
léha kísérletekkel szemben elkeseredett véleményét és lesújtó 
bírálatát.1 Ez mutatja, hogy e részben Gyulai és ő közötte, 
amint egy helyt írja is, csak a szerkesztői helyzetből folyó 
opportunitási különbségek vannak. így , bár Petőfi emlékére 
soha nem tud meghatottság nélkül gondolni, látja az ő hibáit is. 
Egyszer 1858-ban igy ír Szemere Miklóshoz: «Végtelen gazdag
ság az övé, de a túltermékeny föld gyomot is óriásit hoz, a túl-
áradtfolyam nem ment az iszaptól.» A bírálat jogát tehát még 
a legnagy óbbal szemben is fenntartja. (XII : 114.) 

I I I . 

Ha így Arany összeszedett nyilatkozatain végig tekintünk, 
látjuk, hogy, bár elszórtan, rendszerbe nem fogva, de az esztétikai 
kérdések főbbjeiről igen jól átgondolt, lelkiismeretes tanulmányo
kon alapuló, sok töprengésen át megszűrt és végsöleg egymással 
Összefüggő, sőt egymást szervesen kiegészítő nézetei voltak. 

A szép fogalmának tisztázása a célja tépelődéseinek és 
tanulmányainak, s a többi esztétikai megállapítást is ez alá 
óhajtja befoglalni. Mint láttuk, szépnek a jó és az igaz 
kifejezését tartja az idom által. Három fogalmat kíván tehát 
egyesíteni a szépben: a jó, az igaz és a forma fogalmát. Ebben 
mindenek előtt az a nagy igazság ju t kifejezésre, hogy a szép 
a harmónia legzü vartalanabb megvalósítása lévén, nem ju that 
ellentétbe sem az igazzal, sem a jóval, sőt Arany szerint 
egyenesen velők azonos. Ez a megelőző és ama kori eticizmusnak 
a túlzása Aranynál; ugyanaz lényegében, ami Gregussnak 
későbbi rendszerét is annyira jellemezte. A jó a széppel ellen
kezésbe bizonnyal nem juthat, sot szándéka nélkül is szolgálja 
azt, a két fogalom azonban mégsem fedi egymást. Az is két
ségtelen, hogy az igazsággal sem ju tha t ellentétbe, mert a 
művészetnek elemi föltétele az őszinteség és a belső igazság. 
De a művészi igazság is más, mint a valónak nyers igazsága. 
Ezt, az eszményítésröl szólva, Arany is többször kifejezi. 
Azért a szép fogalmát azzal sem meríthetjük ki, hogy az 
az igaznak kifejezése. Arany különben mindkét kisegítő foga
lomban az előző elmélkedők Örökségét vette át. 

1 «Iszonyú sok lerudalni való állat kezdi rágni a bo'gácskórót Parnasszus 
körül. Botot nekik, mig el nem rontják a közönség ízlését. . . . » — így ír 
többek közt Szilágyi Sándorhoz. 1850. Lev. I. 239. — Most már hiába volna 
az Arany-emlegette bot! 
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Nagyon szerencsés azonban Arany a harmadiknak, a forma 
fogalmának, abekapcsolásával.Mígugyanis az előbbi kettőnek csak 
annyiban van szerepe a szép körében, amennyiben az máskülönben 
is kapcsolatos tudatunk egész tartalmával, s abban első sorban 
épen ezekkel is, addig a forma, mint kifejező eszköz1, valamennyi 
művészet körében, sőt mutatis mutandis a természeti szépben 
is uralkodó elem, vezető motívum. A művészre, a forma nagy 
mesterére vall, bogy Arany ezt fölibe emeli a másik kettőnek; 
azokat mintegy ebbe olvasztja bele. Megállapításának értékét 
növelik azok a folyton ismétlődő megjegyzései és vallomásai, 
hogy a tartalom, tehát szerinte a jó és az igaz, egyszerre 
jelenik meg a formával, egy vele. De még inkább kiemeli 
művészi jelentőségét, mikor elárulja, hogy nála, s tudomása 
szerint sok másnál is, a zenei forma születése megelőzi a tartalmat, 
az eszmét, a gondolatot. 

Hasonló erővel nem jut érvényre meghatározásának az a 
része, hogy a szép: kifejezés; a jó és igaz kifejezése az idom 
által. Pedig ezzel mutatott rá felfogásunk szerint a teljes 
valóságra: a szép, az esztétikai szép, kifejezés; tehát a művészet 
is kifejezés és a természeti szép is, amennyiben esztétikai szép: 
emberi lelkünkből rája átvi t t emberi érzéseknek, hangulatoknak 
és eszméknek kifejezése. Pedig, hogy Arany ezt erősen érezte, 
bizonyítja egy szerkesztői üzenete: «Minden ember érez, s ha 
ki tudná fejezni, minden ember költő volna.1» Ezt az elvet 
mennyire kiterjesztette Arany a természeti szépségre is, mutatja 
az, hogy a természetutánzástól, a költői leírástól is mindenütt 
emberi érzések tükrözését várja. 

Arany, mint mindenki, aki tisztában van az esztétika 
művelésének föltételeivel, a szép elveinek általános érvényt 
követel. De arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy ez az 
érvényesség nem lehet abszolút. Korlátai a nemzetiség és a 
korszerűség. Az előbbi kérdéssel, mint láttuk, Arany behatóan 
és a leghelyesebb szempontokból foglalkozik. Azonban az utób
biról sem feledkezik meg, hiszen a korszerűség már a nacionalitás 
fogalmában is benne rejlik; valamint azokban a fejtegetésekben, 
melyeket az eposzi hitelről ad, az eposszal szemben fennálló kor
szerű változtatásokat illetőleg. Néhányszor azonban alkalmilag 
külön is szól a korhatásokról. Ami pedig a népiességetilleti,fegyel
mezettségére és széles látókörére jellemző, hogy ő, a naiv 
eposzok utánteremtője s a népies irányú .mtíköltészet egyik 
minden idők s népek számára legnagyobb mestere, a népiest 
még sem tekinti a szép föltételének. 

Mint költő, esztétikai világszemlétéből az érzéseket nem 
mellőzhette, mert azokra a költői megélés lelki folyamata 
léptén nyomon figyelmeztette. Azért az Arany esztétikai 

1 Szépirodalmi Figyelő I. 560. EPhK. 1908. 734. . , 
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nyilatkozatainak első rendszerezője, Gálos Rezső, ezt a rendszert 
kiválóan érzelmi esztétikának minősiti. Ez mégis többet mond 
kelleténél. Ha az érzelmek elméletének Arany valóban vezető
szerepet szánt volna, ebből az ő éles lelki szemével a végső 
konzekvenciákat okvetetlenül levonja. Ez pedig elmaradt Arany
nál, amennyiben mindvégig megmaradt az objektiv esztétika 
területén. Azt Gálos is látja, bogy Aranynak végső célja, 
központi gondolata, a szép fogalmának tisztázása, tehát 
tárgyi határozmányoknak, az esztétikai tárgyaknak fogalmi 
körülírása. Ha szép helyett Aranyt maguk az érzelmek, azaz a 
hatás és hatáskeltés lelki folyamatai érdekelték volna mindenek 
előtt, mint pl. Gyulait, aki ezt a jelentős lépést az esztétika 
hazai fejlődésében már egészen határozottan megtette volt, akkor 
az érzelmeket legalább is oly gondossággal vizsgálta volná a 
műélvezet szempontjából, mint ahogyan figyelte a költő oldaláról. 
És ebben az esetben érdeklődésében a szép helyét a tetszés 
kérdése foglalta volna el. Ez nem történt meg Aranynál, s igy 
mindvégig megmaradt objektiv esztétikusnak. Ez, gyakorlati 
oldaláról, a Gyulai lelkében tisztázódott ezzel a határozottsággal, 
s ő is volt az, ki ezt a felfogást először vitte be az ő szavát 
megillető súllyal a magyar esztétikai köztudatba. 

Arany elmélkedéseinek kiemelkedő eredménye az eszményí
tés elve. Felfogásunk szerint ez az összhang kérdésével volt 
nála kapcsolatban, sőt bizonyos mértékig a kompozícióra irányuló 
szigorúságával. Láttuk, hogy Arany szigorú kompozíciót kivan 
a költemény vezetőgondolata és tónusegysége alapján. Ez 
lehetetlenné teszi magában is a részletekbe való egyoldalú 
elmerülést s így a materializmust és a túlzott realizmust is. 
Eilenben megkívánja ezek helyett a kifejező vonások kiemelését, 
mi nem más, mint eszményítés. Ebből, valamint abból a 
följegyzéséből, mely szerint a népiesség «a szűk és egyoldalú 
idealizmusból kivezet, (X:571.)» némelyek azt következtették, 
hogy Arany azért olyan lelkes híve a népies költészetnek, 
mert az is eszményit. Ez is túlzás. Arany kompozíciós 
elve alapján minden igazi művészet eszményít, így a népies 
is. Arany azonban határozottan kifejezi, hogy a népies irány 
rá nézve csak fejlődési fok. («Szeretem a nemzeti költészetet; 
a népiesség köntösében most; később majd pusztán.») Ha az 
eszményítésnek lehető legigazabb képviselőjét látná a népies 
irányban, végleg kitartana mellette. De nem így van. 0 a 
népiest az eszményiség mellett erősítésül hozza föl: még a 
népköltészet is eszményít, pedig legközelebb van a prózai 
valósághoz. Akkor való különös szükségességét pedig bizonyára 
azért hangoztatja, hogy ellensúlyoza az irodalmi idegen hatásokat. 
Ezt erősíti az a felfogása is, hogy a műeposz stílustalan terjengőssé-
gét és tévedéseit csak a naiv eposz képes ellensúlyozni. (V: 338—9.) 
A népies tehát végsőleg a költészet nemzeti kifejlődésének 
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szolgál nála iskolául. Ez t erősíti az a felfogása is, hogy amely 
népnek nincsen igazi népköltészete, annak irodalma állandóan 
más népek hulladékán tengődik. 

Ami Aranynak elméleti tanulmányaihoz való viszonyát 
illeti, az egyetemes esztétika történetében mind a jóval, mind 
az igazzal való kapcsolat elméletének nagy múltja van. Elég 
i t t utalnunk az épen Arany korában nálunk is nagyon olvasott 
Krausera és Vischer Frigyes Tódorra, kiknek felfogása sok 
egyezést mutat Aranynak a szépről alkotott felfogásával. 
Krause deduktív és spekulativ okfejtéssel bizonyítja, hogy a 
jó és az igaz Isten lényegéhez csakúgy hozzátartozik, mint a 
szép; azért közöttük a legszorosabb kapcsolatnak kell lenni. 
Nem lehet tehát szép, ami nem jó és igaz is egyszersmind. 
Még határozottabb egyezést mutat Arany Vischerrel, aki szintén 
azt mondja, amit Arany, hogy a térben és időben megvalósuló 
szép mindig valamely határozott eszmét fejez ki, azt tökéletesen 
megvalósítani iparkodik. Tartalmilag tehát csakúgy, mint 
Aranynál, a szép nem különbözik a jótól és igaztól. Ide vezetett 
GTreguss későbbi elmélkedése is. Vischer felfogása az Arany 
utánzás-elméletével is közel rokonságot mutat, mert szerinte is 
ez az eszme csak látszat, mert abszolút tökéletességben nem 
lehet jelen egyetlen reális létezőben sem. Mindezek értelmében 
Vischer szerint szép az eszme határolt megjelenés formájában. 
Arany ezt a határolt megjelenést, mint láttuk, idomnak, majd 
formának nevezi. De a magyar esztétikai gondolkozás fejlődésében 
is megvannak Arany gondolatainak természetes kapcsolatai. 
Költészetünkben Csokonai, akivel Arany amúgy is annyi 
rokonságot matat, a szívét ismeri el kalauzának s ebből kifolyólag 
főként a maga gyönyörűségére akar énekelni, tehát az érzelem 
jogait vitatja. Erdélyi, Petőfi s általában a forradalom esztétikája, 
viszont Aranynak másik esztétikai motívumát, az igazságot, 
teszi központi gondolattá. Erdélyi szerint ugyanis minden 
művészet központja az érzékek elé hozható igazság. Petőfi is 
ezt írja Aranynak: «En az igazért a szépet is feláldozom . . . 
Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó és szerintem 
szép is. Ez az én esztétikám.» (XI: 63.) 

Gálos Aranynak Schillerrel egyező helyeit is kimutatja. 
Arany kétségtelenül erősen tanulmányozta Schillert. Talán 
ennek is eredménye gyanánt egyezik vele a forma és az érzés 
jelentőségének a kérdésében — vagy legalább is megerősítette 
Aranyt felfogása helyességében. Schiller is különbséget te t t a 
való és az eszményi fogalmai közt; ő is ez utóbbit vallja a 
költészet méltó tárgyául a nyers s durva valóság helyett, és 
a való legvalóbb képének. Talán abban is segített Aranynak 
Schiller, hogy tisztultabb felfogása volt az eszmény ítésrol 
előzőinél, Császár Ferencnél s a bágyadt költői idealizmus 
képviselőinél, amennyiben Schiller is az egyéninek és a helyinek 
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egyetemessé emelésében látja az eszményitést, a nem jellegében 
föllépő egyéniben. Részletekben is több egyezésre mutat rá 
Gálos, pl. a harmóniáról, a különösről vagy bizarról, a váratlan
nak és a várakozás kielégítésének hatásáról és így tovább. 
Ezeknek jó része azonban máskülönben is bent élt már a köz
tudatban, így pl. az egyéni és eszményi kérdését nálunk is 
alaposan megvitatták. Az azonban egészen bizonyos, hogy Arany 
alapos tanulmánnyal fejlesztette költői erejét s elméletben 
sem akart minden áron új elveket vallani. Aranyban megvolt 
egy igazi «poéta doctus» minden tanultsága és megfontoltsága. 

Ez a tanulmány és megfontolás vezették elméleti vizsgálatait 
is Veleszületett géniején kívül ennek köszönhetjük eredményeit. 
A forma fontosságának kiemelésével, a nélkül, hogy az 
esztétikai formalizmus egyoldalúságába esett volna, az alak és 
az eszmei tartalom egységének hangoztatásával, valamint az 
elméleti esztétikai elvek alkalmazásában az eposzi hitel kérdésé
nek szinte végleges megoldásával, főleg pedig ezzel az utóbbival, 
nemcsak korának egészséges esztétikai köztudatát képviselte, 
hanem azt nagy lépéssel előbbre is vitte. De bővítette az 
esztétikai ismereteket azzal is, hogy a zenei elemnek s általában 
az alaknak és a tartalomnak együttes formálódágával rámutatott 
a művészi teremtés intuitiv jellegére és tudattalan eredetére. 
Megelőzte korát avval is, hogy a képzelet munkáját helyes 
világításban mutatta be. A humor elméletét új felismeréssel 
vagy részletesebb kifejtéssel nem gazdagította ugyan, de az 
elemeket i t t is helyesen ismerte fel az ellentétekben, mikor 
víg-szomorkásnak,játszi-nedvnek, árnyék-ésnap-fénynek, tréfának 
és komolynak, cukrozott epének nevezi; máskor abban engesztel ő-
dést keres1, mikor a költészet magaslatán állónak és a széppel 
azonosnak tartja. (XII : 346.)a De Bolond /síó&jában, a Nagyidat 
eigányokh&n és a Toldi estéjében a humor klasszikus példáival is 
megajándékozta a jövő elméletíróit. 

Arany tehát nemcsak ^enialis költő, hanem az esztétikai 
köztudatnak is fejlett ízlésű és nagy tudású munkása és 
így nemzeti sajátosságaink legméltóbb képviselője a szép 
kultuszában. 

MITROVICS GYULA. 

1 Bolond Istók I. 346. 3 Levelezés II. 346. 


