
SŐTÉR ISTVÁN 

TOLDI ÉS SZERELME 

1. 

Arany tolla alatt a népiesség egyre bonyolultabb, egyre mélyebb mondanivalók kifeje
zési művészetévé fejlődik, az 50-es évektó'l kezdve. Amikor a Petó'fieskedó'ket támadja, ezt nem 
utolsó sorban azért is teszi, mivel ők a népiességben puszta modort látnak, s egy mind szűkebb 
világképpel érik be. Arany, aki a népiesből a nemzeti művészetig kíván eljutni, nem csekélyebb 
szintre tart igényt, mint világirodalmi, nagy példaképei, — mint pl. Shakespeare. Nem akar 
elszakadni a népiességtől, — de a szív drámáit, a lélek vívódásait, az ember és a kor konflik
tusait is a népiesség formáiba öntve kívánja kifejezni. A népiesség az ó' számára nemcsak a nép
dalt, a népmesét, — sőt nem is csupán a balladát jelenti. Amit ő el akar mondani, annak kife
jezésére a népköltészeti formák nem is alkalmasak, — és mégis, emezeken kíván építeni, eme
zekből keres kiindulást. Ki akarja szélesíteni a népiesség körét, — úgyannyira, hogy egy teljes 
nemzeti és emberi valóság férjen el benne. De népies akar maradni, mert nemzeti irodalom 
létrehozására törekszik. Még Vörösmartyban is valamiféle idegenességet látnak ők, Arany és 
Tompa. Toldi költőjének mondanivalója nem fér el a lírai dalban, — de sokkal inkább elférne 
a drámában, a regényben. De van-e népies dráma, — népies regény? 

Arany a népiességben látja a magyar irodalom nemzetivé — és modernné, korszerűvé 
fejlődésének útját. A XIX. század gyermekeként, Arany érzéke is kifinomult a lélek, a jellem 
jelenségei, folyamatai iránt. A „szív örvényei" fölé ő is kíváncsian hajol. Balladái fel-feltárják 
a lélek mélységeit, — Toldi két része már jellemeket jelenített, indulatokat és hajlamokat 
hozott mozgásba. Egyvalamit került csak el eddig Arany, — azt a témát, mely a szív drámáit 
leginkább felszínre hozza : a szerelmet. Murány még túlságosan is a régi iskola, a hősi, a klasz-
szikus szerelem-eszmény példája. A Daliás időkben viszont a költő túlságosan bezárkózott a 
népmesei idillbe, túlságosan naiv-egyszerű érzelemvilágot teremtett. A XIX. század analiti
kus regényének, — vagy éppen Kemény Zsigmond életművének tanulságai, vívmányai, föl
fedezései nem maradhattak közömbösek az epikus Arany számára. A kor esztétikai terminoló
giájából is itt-ott a tolla hegyére kívánkozik valami: amikor pedig hőse „hatalmas phisicumát" 
a „szerelem convulsiói" közt kívánná megmutatni, szinte a regényíró kortársak „kísérleti" 
igényei iránt tanúsít megértést. A szerelem témáját ez a kor azért érzi fontosnak, mivel lélek és 
jellem legmélyebb feltárulásait várja tőle. Arany is mélyre kíván ásni a jellemben, a lélekben. 
A népmesék, a hősidillek szerelmi világát tehát egy bonyolultabb, végzetesebb, tragikusabb,— 
és valóságosabb érzelmi élet képével kell fölcserélnie. Ugyanakkor ennek a képnek népiesnek 
kell maradnia, mégis. 

Az indulatok, a szenvedélyek világának bemutatásában Arany a Buda halálával már 
messzebb hatolt, mint bármikor, annakelőtte ; ennek a műnek közeledését a modern regény 
jellemrajzához többen is találón mutatták ki. Toldi szerelme, legalábbis a hatvanas években 
született énekeivel, a Buda halálában föltámadt alkotókedv továbbfolytatása. Arany lírai 
termése, az ötvenes évek bősége után, alácsökken, de most a népiesség ábrázolási lehetősé
geinek további tágítása foglalkoztatja. A lélek, a jellem rajza, mind a VI. énekig, változa
tosabb, mélyebb, mint korábbi művei bármelyikében. Az utókor, a közvélemény ezt a hat éne
ket tartja is legtöbbre : ezekben valóban újat, lényegeset teremtett Arany, s a magyar epika 
új tájaira nyitott ablakot. Lélektanilag, sőt, drámailag is, ez a rész épp a szerelmi téma követ-
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keztében magasodik ki. A Daliás idők idilli-népmeséi szerelem-képe immár egy bonyolult, 
tépett érzelem-világnak adja át helyét. A Daliás idők szemléletmódját csak az I. ének romanti
kus-népies levegője őrizte meg, az álruhás király motívumával, s a Szép Ilonkára emlékeztető 
hangulatokkal,— melyek azonban Arany sajátos kor-ábrázolási leleményeivel is tetéződtek. 

A Bánk-bán-tanulmányok, valamint a Shakespeare-fordítások is jelzik Toldi szerelme 
első hat énekének igényét, törekvését. Ez énekek erkölcsi világának égbolját pedig ugyanazok 
a felhők borítják, melyek a Kemény-regényekét is. Már Riedl utalt a „nem nagy vétség oly 
tragikus bünhődésének" Kemény Zsigmond-i reminiszcenciáira, Toldi szerelmében. 

Mégis, azok a felfogások, melyek a Toldi szerelmének „tragikus talaját" emlegetik, a 
tragikumnak inkább csak formális értelmezéséből indulnak ki. Toldi és Piroska szerelmén nem 
annyira a tragikum jegye az uralkodó, — mint inkább a bűn és bűhődés gondolata, melynek 
jelentőségére Aranynál, ugyancsak Riedl figyelmeztet. Ha a Gyulai-féle tragikum-felfogást 
normaként fogadjuk is el : Toldi és Piroska szerelmének boldogtalanságát, (ha akarjuk : 
tragikumát) nem lehet pusztán abból magyarázni, hogy Toldi az „érvényes erkölcsi rendet", 
a lovagvilág rendjét megsértette. Merőben formális maradna a fejtegetés, mely azt kívánná 
bebizonyítani, hogy Toldi bűnhődése valamely „tragikai vétség" miatt következik be, s e 
bűnhődés bennünket akár „fölemelő érzésekkel", akár „erkölcsi megnyugvással" tölthetne el. 
A tragikumnak ilyesféle külsőleges válfajánál Arany sokkalta mélyebb, és árnyaltabb erkölcsi 
eszmét kívánt Toldi és Piroska szerelmében kifejezni. Toldi tragikumát Arany nem hősének 
szerelmében, hanem mélyebb elgondolással, életének— sorsának egészében fejezte ki. 

Amiként a Bánk bán-tanulmányokban a végzetes tett „izmosodását" kísérte figyelem
mel Arany, úgy „bús énekében" a végzetszerű mozzanatok tetézésére törekedett. Toldi és 
Piroska szerelmét a mulasztások, hibák, könnyelműségek, esztelenségek, majd pedig bűnök 
egész halmaza juttatja el a katasztrófához. És ha e szerelem képében ott rejtezik is a tragikum 
egyik változata, — úgy mintegy csak járulékosan, éppen nem eleve keresetten, s csupán az 
említett tetéződés-halmozódás fokozati szülötteként. Toldiból a hős-tragikum egyik legfőbb 
eleme : a lázadás mozzanata teljességgel hiányzik. 

II. 

Toldi és Piroska szerelmének jelenetein mindvégig ott boronganak a végzetszerűség 
árnyai. E szerelem katasztrófájához, sőt, tragikumához is, a végzet hozzátartozik. Ennek a 
végzetnek voltaképpeni elindítója maga Lajos király, álruhás kalandjával, tűzzel játszó, 
„főbenjáró kockát" vető, fejedelmi szeszélyével, — melynek végzetességét majd őmaga is 
belátja (XII. 5.). Van valamiféle protestáns-sztoikus szigor abban, ahogyan Arany a könnyel
műség, a megfontolatlanság végzetes következményeit elénk állítja. Kemény eszméje a „kis 
vétek nagy büntetéséről" tovább él Aranyban is,— de nem a sors szeszélyének, vagy az eleve 
elrendeltségnek igazolásaként. Arany erkölcsi világában a végzet nem elkerülhetetlen, — de az 
emberi cselekedetek súlyát, következményeit egy végletesen aggályos, fájón érzékeny felelős
ségérzet mérlegeli. Ebben a világban súlyosan bűhődnek mindazok, akik bűnös-könnyelműen 
játszanak szent ügyekkel és tiszta érzésekkel. Az Arany vallotta erkölcsi rend szigorúan elő
írja akár legkisebb cselekedeteink aggályos mérlegelését, következményeik megfontolását, 
számontartását. Arany világában a könnyelműség, a léhaság szükségképp kihívja a végzetet. 

Bűn és bűnhődés eszméje rendkívül árnyaltan és bonyolultan él Arany művében. A köny-
nyelműség büntetése : a boldogság, a siker eljátszása lesz, — mégpedig olymódon, hogy az 
önokozta veszteség sebénél is jobban fájjon az elkövetett mulasztás emléke. Népe dicsőségét 
játszotta el Csőri vajda, — s még Piroska is felelősnek érzi magát, a boldogságért, „melyet így 
eljátszott" (VI. 11.). A lány „dacos, gyermeki makranca", melylyel Toldi könnyelműségére 
válaszol, éppúgy hozzájárul a katasztrófához, mint az álharc maga. A katasztrófát mind szerke
zetileg, mind lélektanilag a legkülönbözőbb indokok és mozzanatok halmozódása-tetéződése 
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készíti elő. Szerkezetileg a dráma,— lélektanilag a regény módszerei egyesülnek Toldi szerelmé
ben. Arany nem a szenvedélyt tekinti bűnösnek,— hanem az erkölcsi éberség és felelősségérzet 
ki-kihagyásait. Lajos könnyelmű, végzetes játéka tetőződik Toldi végzetes könnyelműségé
vel, amidőn hetyke-gyanútlanul az álharcra vállalkozik. De a katasztrófához ennyi még nem 
elegendő : különböző véletleneknek, mulasztásoknak kell még közreműködniök előkészítésé
ben. Meglephet bennünket, hogy a Szeredainak valló Toldi az álharcot csaknem ártatlan vál
lalkozásnak érzi: „Álfegyvert viselek — nincs semmi rossz abban —•" (IX. 56.), — mi több 
Arany teljes határozottsággal a későbbi fejleményekre helyezi a hangsúlyt: az álharcot, 
vagyis az első könnyelműséget, még jóvá lehetett volna tenni, „De személyem' aztán soha föl 
nem fedtem" (uo.). Mély gondolat rejlik ebben a mozzanatban : Arany a vak fátum eszméjét 
küszöböli ki itt, — eszmét, mely Kemény Zsigmondnak a legkedvesebb. A katasztrófához a 
végzetszerű könnyelműség nem elegendő — Lajos királyé éppoly kevéssé, mint az álharcra 
kész Toldié— ehhez még Toldi és Piroska szabad akaratára is szükség van. És kettejük szabad 
akaratának, jóvátehetetlen tévedésének közreműködése miatt küszöbölődik ki sorsukból a 
vak fátum,— válik közömbössé, elhanyagolhatóvá az álharc könnyelműsége. Arany elgondolá
sának erkölcsi sajátossága, fátum-ellenessége épp abban rejlik, hogy nem az álharc következté
ben semmisül meg Toldi és Piroska boldogsága. 

Toldi méltán állítja az álharcról: „nincs semmi rossz abban", — hisz könnyelműségét 
teljességgel menthetné érzelmi hidegsége, szerelemre még sohasem gyulladt szíve is. Némi 
végzetesség lappang a felgyúlás kései voltában (Kire már későn gyúlt szívbeli nagy lángom") 
(IX. 57.), — de hisz még ez a „későn" sem látszik jóvátehetetlennek : nyílt vallomás még min
dent idején rendbe hozhatna. Arany ezt a későn-felgyúlást éppoly kevéssé tekinti végzet
szerűnek, mint az álharc könnyelműségét,— hisz egy ilyen „későn" miatt a katasztrófa ugyan
csak fátumszerű maradna. 

Toldi érzéketlensége a nők, a szerelem dolgában : nem esetleges, nem önkényesen fel
rajzolt jellemvonás, — hanem az ő egész emberi, társadalmi helyzetének jelzése is. Két alka
lommal érezzük teljességgel nem-udvarinak Toldit: a királyi előszoba apródai közt, — és a 
lovagi nőkultusztól való teljes mentességében. Alovagkor udvari stílusától, trubadúr-eszményé
től ugyancsak elüt Miklós nők iránti, gyanútlan közönye, sőt megvetése. Ha Arany éreztetni 
akarta, hogy hőse nem hasonult a hűbéri udvarhoz, — ezt Toldi nő-megvetésével is elérte. 
Toldi, akinek nem kell asszony („Hogy utánam ríjon, mint az ajtó sarka"), — s aki mátkájá
ért még szakállát sem áldozza föl („Megmaradt a szakáll, s elmaradt a mátka") (II. 3.—5.): 
ez a Toldi vajmi kevéssé csiszolódott udvarivá, s inkább a nádas és a „nagy határ mező" gyer
meke még, semmint a reneszánsz udvar neveltje. Ebben Arany az ő eredeti elgondolásához 
maradt hű : Toldi „porsuhanc" mivoltának érzékeltetéséhez, amit az első részben a száz 
arany kézhezvételének késleltetése szolgált, — Toldi Estéjében pedig kései folyományként, az 
udvarral támadt összeütközések erősítettek meg. Toldi és Piroska szerelmének sorsa azonban 
nemcsak Toldi oldaláról múlik ilyenfajta, társadalmi motívumokon. Hisz az álharcot Piroska is 
fölfedhetné, — sőt, elsősorban ő tiltakozhatnék a hamis alku ellen, melynek az ő élete, boldog
sága az ára. Két mozzanat gátolja ebben: elsősorban az, hogy az a férfi játssza el őt, akit szeret, 
— se mozzanat mellé társul egy társadalmibb jellegű : neveltetése („Nem is úgy dajkálták, 
nem is úgy nevelték"), — vagyis általában az a patriarkális, szigorú erkölcs, mely az Arany 
nemzeti-népi eszményének is tartozéka („Született szemérem, tanult kötelesség : Oh, a leány 
sorsa csupa kénytelenség") (II. 52.). Piroska nem tudná áthágni a családi tilalmakat,— melye
ket Shakespeare Júliája még élete árán is áthág. A szenvedélynél erősebbek az ő erkölcsi köte
lékei. De a tiszteletben tartott kötelékek sem óvhatják meg őt egy olyan sírbolti jelenettől, 
mely a kötelékeket széttépő Júlia sorsát pecsételi meg. Piroska balsorsa mégsem a végzeten 
fordul meg, hanem tulajdon, szabad akaratán, tulajdon lelki életének változásain. 

Riedl szóvá teszi, hogy az álharc után, a cseh börtönig eltelt hosszú idő alatt, Toldi 
meg sem kísérli tette jóvátételét: „Toldi ezen egész életére nézve döntő fontosságú alkalom-
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mal ingadozónak és nehézkesnek tűnik fel." Pedig a Szeredainak tett vallomás értelmében 
lovagságát, bajnoki nevét „kisebb vala" neki „odavetni", „Mint a leányt élve, halálba temetni" 
(IX. 58.). Gondolhatunk-e arra, hogy Arany nem ébredt rá eléggé a lélektani rajz sürgető 
feladataira, a cseh hadjáratot elbeszélő énekekben, s mintegy megfeledkezett Toldi lappangó 
érzéseinek megmutatásáról? Arany sokkal lelkiismeretesebben építette föl lélektani indokai
nak rendszerét, hogysem ilyen hibát elkövethetett volna. Ha a mű szövegét szorosabban szem
ügyre vesszük, Riedl hibáztatása érvényét is veszti. Ahhoz, hogy Toldi szerelmének alakulá
sát, a Jodovna-epizódig, megérthessük, a Bánk bán-tanulmányok vizsgálódási igényét kell 
emlékezetünkbe idéznünk. Katona József művében Arany nem a tragikum, hanem a lélektani 
indokok problémakörét vizsgálta meg, s különösen Bánk tettének megérleló'dését, a gyilkos
ság gondolatának „izmosodását" kísérte figyelemmel. „Különös teremtő tehetség volt ez a 
Katonáé — emlékezik apja szavaira Arany László — bámulatos, hogy tudta a nagy szenve
délyeknek oly megragadó kifejezéseit olyan gondos beosztással elrendezni, hogy tudott annyi 
számítással — költeni." Toldi „nagy szenvedélyének" rajzában is a „gondos beosztással" 
elrendező, kompozíciós terv a döntő, — s Arany nem hogy megfeledkeznék Toldi szerelmé
nek rajzáról a csehországi hadjárat tárgyalása közben, de ellenkezőleg : épp ezzel a szakasszal 
készíti elő lélektanilag is, hősének majdani katasztrófáját. Az, hogy Piroskáról hosszú ideig 
nem esik szó, — az, hogy a szerelem látszólag héttérbe szorul Toldinál: Arany tervébe, s 
éppen a szerelem kibontakozásának lélektani rajzába, a legszorosabban beletartozik. Riedl 
úgy látja, mintha Arany a Daliás idők „derült meséjét" Toldi szerelme „tragikus talajába" 
átültetve, „néhány gyökérszálat elszakított" volna. Láthatjuk majd, hogy ez a hibáztatás 
nem helytálló,— láthatjuk majd, hogy Arany nagyonis gondosan ápolta Toldi katasztrófájá
nak, s e katasztrófát előidéző, végzetes tettének (Tar Lőrinc megölésének), valamennyi „gyö
kérszálát". Lélektanilag épp a csehországi epizódoknál alkalmazott megoldás, — vagyis a 
szerelem témájának ideiglenes háttérbeszorítása — készíti elő a katasztrófa drámai és lélekbe
markoló lefolytatását. 

III, 

A Bánk bán-tanulmányok valójában bűn és bűhődés folyamatainak elemzései, a gyil
kosság gondolatának „izmosodásától", „a bosszuló maradosás" kialakulásáig, — egyszer
smind némelyik Arany-ballada lélek-világába is betekintést engedőn. De ezek a tanulmányok 
a lelkiállapotok összetettségének is nagy figyelmet szentelnek, — így pl. az első jelenetbeli 
Bánk bán kedélyállapotának, mely az udvar „pazar vigalma" miatti bosszankodásból, s a 
Petur hívása miatti „bizonytalan feszültségből" jön létre. A Bánk bán-tanulmányok egy másik 
fontos elemzése azokat az alkalmakat világítja meg, melyek öntudatlanul érlelik a majdani 
tetteket, indulatokat, — mint pl. Bánk tűnődése, Tiborcz szavai közben, melyekre „csak mint
egy gépileg" ügyel, mert saját gondolatai töltik be lelkét, s mégis, Tiborcz panaszát „lelkébe 
szívja mintegy öntudatlanul s táplálja vele a véres bosszút". A Bánk bán-tanulmányok ez 
elemzései tanulságosak Toldi szerelme tekintetében is. Megtaláljuk Toldi lélekrajzában a tett 
„izmosodásának" szakaszát, s megtaláljuk a „bosszuló maradosásét" is. A lelkiállapotok, az 
indulatok összetettségére különösen nagy gondot fordít Arany: könnyelműségnek és meg
bánásnak, szerelemnek és végzetnek, véletlennek és mulasztásnak közre hatásából születik 
meg a katasztrófa. Végül, éppen a csehországi részekben, az érlelődés, az „izmosodás" öntudat
lan folyamataival találkozunk, a lélek „gépileg" magába szívott mérgeivel, melyek később oly 
végzetes következményekben mutatkoznak meg. 

A szerelmi mozzanatoktól oly mentesnek látszó időköz valójában a dráma érlelődési, 
lappangási ideje. Épp erre a szakaszra van szükség ahhoz, hogy Toldi érzelmei szenvedély-
lyé növekedjenek, — hogy a Piroska iránti érzelem emésztőn fészkelhesse bele magát Toldi 
szívébe. Arany a lappangás, a parázslás időközében az érzelem minőségi átváltozásának folyama-
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tait helyezi el. Ábrázolási tervébe szorosan beletartozik ez az érzelmileg eseménytelen szakasz, 
mert hisz idó're, várakozásra van szükség ahhoz, hogy Toldiban növekedésnek induljon sze
relme és végzete. Érzelmi érintetlensége, s korábbi nó'-k er ülése is megköveteli a szenvedély 
ily „türelmi idejét" s éppen az érleló'dés ily hosszadalmassága miatt késik is el Toldi, mulasztja 
is el boldogságát. De ebben nyoma sincs fátumnak, vagy éppen „kis vétek nagy bűnhődésé-
nek" : a szenvedély természetébó'l fakasztja Arany a lélek minden kínját és kudarcát. 

Toldi az álharc után (II. 41) keserűen, de átadja Ló'rincek Piroskát {„van szép feleséged"), 
bár ugyanakkor elhangzik figyelmeztetése is, mely némi jogcímet szolgáltat majdani, halálos 
párviadalához : „Becsüld meg az asszonyt, még egyszer ajánlom." A Piroskát szájonütő 
Lőrinc ezt a figyelmeztetést szegi meg, — de időre, hosszú időre van szükség ahhoz, hogy 
Toldit szerelme összeütközésbe vihesse a lovagi törvénnyel, valamint tulajdon elhatározásá
val, amellyel az álharc kimenetelébe belenyugodott. 

Arany lélekábrázoló művészete ott kezd igazán szóhoz jutni, ahol a szerelem, a szenve
dély útjait mutathatja meg. A hősi-történelmi cselekmény bonyodalmai, a korfestés alkalmai 
mellé a lélekrajz az igazán nehéz és bonyolult, az igazán művészi feladatokat társítja. A népies
ség az ilyen feladatokban kezd kinőni a genre-kép, az idill, a népdal viszonylag igénytelenebb 
ember-ábrázolási köréből, s ölel magába egy mélyebb és bonyolultabb-árnyaltabb valóságot. 
A népiesség ezekben a feladatokban elégíti ki realista igényeinek egy jelentős részét is. Arany 
tudatosan, programszerűen fejleszti tovább a népiességet ebbe az irányba, hisz az emberi 
lélek teljesebb bemutatásával érheti csak el a humanista művészet magasabb szintjeit. Mintái, 
ösztönzői: a világirodalom nagy klasszikusai, — és a Bánk bán. 

Arany művészete az ábrázolásnak ezeken a terein halad túl a romantikán, Jókai lélek -
és jellem-festésén, sőt, Kemény Zsigmond realista lélektaniságán is. A költői beszély népies 
formáiban Arany költőibb és tisztább módon valósítja meg mindazt, amire az analitikus regény 
vállalkozott. Az utóbbi csak hosszadalmas elemzésekkel, reflexiókkal tud dolgozni, s emiatt 
az író az emberi léleknek inkább kommentátorává, semmint szemléltetőjévé válik. Aranynál 
Toldi és Piroska szerelme csupa sommás, drámai mozzanatban elevenedik meg ; Arany tömör, 
drámai képet nyújt ennek a szerelemnek állomásairól, folyamatairól, valamint katasztrófás 
kimeneteléről. Shakespeare — és Katona példája termékenyítette meg a népies költői 
beszélyt, — de hiszen Széptani jegyzeteiben Arany már jókorán hirdette a költői beszélyről: 
„Hőseinek egyéni jellemet ad ez is, de azt drámailag fejleszti tovább, a lelkiállapotokat, azok
nak fokozatonkénti fejlődését tűntetvén elő. Eszerint a cselekmény is drámaibb hatású, mint 
az eposzban. A költői beszély a dráma felé közelít." Mindezt mintha csak Toldi és Piroska 
szerelmének képéről mondta volna! 

A kortársi magyar epika legmagasabb teljesítményeihez is mérten, Arany képe Toldi és 
Piroska szerelméről, a legművészibb, s legkorszerűbb eredménynek tekinthető. Valóságot és 
költőiséget hozzá hasonló művészettel senki sem tudott párosítani. Toldi szerelme létrejötté
nek idején a magyar regény még nem oldott meg olyan ábrázolási feladatokat, mint aminőket 
Arany művének első hat éneke felmutat. Ezekkel az eredményekkel szemben kétségtelen visz-
szaesést mutatnak az utolsó énekek, — ami arról is tanúskodik, hogy a költői beszély, egészé
ben, mégsem kelhet versenyre a valóban időszerű műfajjal, a regénnyel. Az első énekek ábrá
zolási teljesítményei: kivételes jelenségek. 

Ez a kivételesség azonban talán méginkább kidomborítja realitásukat és költőiségüket. 
Toldi lelkiállapotainak rajzában Arany az árnyalatokat halmozó, aprólékos kidolgozás, a 
„számítással költés" módszereihez folyamodik. Finom lélektani leleménnyel előbb Toldi 
menekülésének rajzára helyezi a hangsúlyt. Az álharc után Toldi szívébe már beletörött a szere
lem tüskéje, de még abban reménykedik, hogy „eh! kimegy a borral" (III. 10.). A remény hát
terében vágy és fölismerés kulcsolódik egymásba : „Csak a lehetetlent lehetne letetni". . . 
Ez a lehetetlenségérzés a szerelem egész történetének alapszínét adja meg, s a monomániává 
feszített szenvedély mögül baljósan, végzetszerűen sötétlik elő. Toldi első szándéka : meg-
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hajolni e lehetetlenség előtt, vagyis, elfeledni Piroskát, beletemetkezni a harc, a lovagi élet 
feladataiba : „S legalább, míg felhajt hét vármegye népét, Rozgonyi Piroskát elfeledi végkép." 
(III. 67.) Majd csak a prágai kaland után, amikor a „mind maradékostul" bírandó Nagysza
lonta idézi tudatába magányosságát, — mintegy a harci mámorból ébredve : „Kétszere
sen fájdul Piroska! Piroska!" (IV. 86.) A „ligetes erdőben", egyedül bandukoló Toldi szíve 
megtelik a szerelem minden édességével, „lehetetlent letető" káprázatával. Csupa ábránd és 
reménység, vágy és boldog képzelődés, — a „de ha késői" késői fel-felcsendülő motívumával 
ugyan átszőtten, ám mégis, az akarat, a szabad elhatározás kiútja felé tapogatődzón. A költői 
kedvből még arra is futja, hogy egyetlen verssel szemléltesse ezt az önfeledt, álmodozó erdei 
kóborlást: „Derül-borul arca napos árnyas színnel", s „bokrosán, mint raj a virágos fát" 
boríttassa Piroska alakját Miklós gondolataival (IV. 94. 97.). E gondolatok nehézkedése végülis 
a szabad akarat szülte elhatározáshoz vezet: „Hazatérve tüstént Rozgonyihoz mégyen . . . " 

Fontos ez az elhatározás, mert a fátum kútjából az erkölcsi világ szabad köreibe emeli 
Miklós szerelmét. Ezzel az elhatározással Miklós feltörte a végzet pecsétjét, — még ha ennek 
ellenére a végzet áldozatává válik is. Az álharc feltételének, s tulajdon, „könnyelműen adott" 
szavának sem rabja többé. Kész feláldozni lovagságát, „bajnok nevét", — s éppen ezért fel
szabadul az árulás, a „lélek elleni vétek", az önmagának hazudás állapotából. Felszabadul, 
— hogy másfajta fogságba, Jodovnáéba essék. Mert az erkölcsi felszabadulás nem jelenti a 
büntetés eltörlését is. Toldi büntetése az lesz, hogy elkésik. Részint önhibáján kívül (fogsága 
miatt), — részint azonban önhibájából is. 

IV. 

Aranynál gyakorta találkozunk a kegyetlenül megcáfolt jószándék motívumával. 
Az udvarhoz készülő öreg Toldi reménykedését, s Lajos király békülési szándékát az apródok 
csúfolódása cáfolta meg. A szerelmes Toldi elhatározására viszont, fogságba esése. E végzet
szerűségnél azonban többet nyom a latban az a haloványan kirajzolódó tragikum, mely Toldi 
sorsában épp itt kezd jelentkezni. Toldi azért mulasztja el boldogsága nagy alkalmát, elha
tározása azért lesz kései, elkésett, mivel a szerelem túlságosan lassan lesz úrrá rajta, túlsók 
érlelődés után váltja csak ki felszabadító elhatározását. E késést, e lassúságot viszont épp a 
szerelem mélysége, egyszerisége, fölcserélhetetlensége idézi elő. Toldi nem trubadúr, s szere
lemre csak egyszer lobban szíve, — s akkor is lassan, ám olthatatlanul. Toldi szerelmében a 
tragikum magvát az képezi, hogy a szív ártatlan a mulasztásban, az elkésésben, mely eszmélé-
sének lassúságából származik. 

A késés, a mulasztás azonban még másféle értelemben is tetéződik. A fogságából szaba
duló Toldi előtt új feladat áll: „De noha szerelme kétszeresen vonja : »Nem lehet! addig már 
lehetetlené- — mondja, »Valamíg a rablót rendre le nem vágom«... (V. 58.). Szerelem és lovagi 
hivatás dilemájában Toldi tudatosan, csaknem gondolkodás nélkül, az utóbbit választja. 
E szabad akarattal vállalt halasztás csökkenti annak a véletlennek súlyát, mely épp az elhatá
rozást követően juttatta őt a rablók kezére. Ami idáig tart: az Toldi voltaképpeni bűnének 
előjátéka. Ami hibát az álharccal elkövetett, azt jóvátenni kész. A végzet eddig nem jutott 
igazi szerephez az események menetében, sőt, Toldi felszabadította magát könnyelmű szava 
alól is, és eljutott a szabad elhatározáson alapuló cselekvéshez. 

Amíg azonban Toldi ílymódon, „bajnok neve" árán is, vállalni készül szerelmét, — 
Piroska, ugyancsak szabad elhatározásból, mindörökre elvágja előle az utat. Piroska indulatai 
„ellenpontot" képeznek Toldi indulataihoz. Piroska cselekedeteinek lélektana semmiben sem 
szegényesebb Toldi indítékainak szövevényénél. Fordulatok, változások, ellentétes irányulások 
követik benne egymást. Elsőnek — nagyonis természetszerűen : a harag, a dac. Az álharc 
után akart Tar Lőrinc felesége lenni, — mégpedig: „Toldi bosszújára, maga bosszújára, 
Szüzet megalázó lovagok csúfjára" (V. 1). De máris a dac helyét a remény foglalja el: „Ha 
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talán a bántást a lovag megbánta, S édes szerelemre fordulna iránta" (V. 6.). Mert őmaga 
mindinkább alél és olvad szerelmében, — belé is halna ebbe a szerelembe : „Csak előtte hal
jon, a lelkire haljon." A várakozás-reménykedés álmait tépi szét Bence „híradása" Toldiról, 
aki „azt a deli tündért vette feleségül; Süvei most már mind hercegek, királyok" . . . (V. 67.). 
Piroska még kolostorba vonulhatna, de apjáért utasítja el Örzse gondolatát, — s Tar Lőrinc 
felesége lesz. Ebben tehát végül sem a dac vezérelte, hanem a Bence keltette hiedelem, — s 
legfőképpen : az apjához való ragaszkodás. Tehát az ő tette is szabad elhatározásból született. 

Piroska sorsának rajzával lezárult a dráma előkészítése. Ami ezután következik, az már 
főként lélektani kidolgozást kíván. Ennek a kidolgozásnak, s a dráma egész menetének irá
nyát, jellegét azonban megszabta a gondos expozíció, Toldi, valamint Piroska külön-külön 
elhatározásainak jellemrajzi és lélektani fogantatása. A Bánk bán-tanulmányok szóhasz
nálatával élve : Toldi és Piroska drámáját ezentúl csupa „belszükség" fűti. 

Arany lélektani művészetének egyik fontos eljárása : a gondos, aprólékos előkészítés. 
Miután a dráma előjétákát már létrehozta, Toldi újabb betoppanását Piroska életébe még külön, 
lélektani mozzanatokkal övezi. Piroska már beletörődött sorsába, kissé meg is nyugodott 
(„A vérnek is abban lehet egy kis része : Nem epe a mézes hetek ifjú méze" )(V. 92.),— Toldi 
megjelenése így még drámaibb hatást kelt majd. Tar Lőrincnél ismét csak a könnyelműséggel 
találkozunk, — Toldi egykori könnyelműségének párjával — amidőn a húzódozó Toldit erő
nek erejével invitálja. A szigorú, aggályos Arany szemében a könnyelműség valóságos nemzeti 
vétek, — Csóri vajdánál éppúgy, mint Nagy Lajos lovagjainál. Ha Toldi eljátszotta boldog
ságát, — eljátsza a magáét, ezt a felette ingatag boldogságot, Tar Lőrinc is. S ha példát keres
nénk a szív vívódásának költői-tömör, pontos és drámai ábrázolására — példát, aminőt egy
korú regényirodalmunkban hasztalan keresnénk — a tétovázó Toldi csodálatos, merőben 
modern belső monológjára bukkanhatunk : 

Egyszer, csak ez egyszer — de mit ér, mit használ! 
Látni Piroskáját — jaj! nem az övé már; 
Tőle hideg búcsút — azt sincs foga venni; 
Egy néma sóhajtást — jobb oda se menni. 

Hátha szilaj vére — de galamb lesz, bárány; 
Váljon meg örökre — meg, ez egy perc árán; 
Keserűbb lesz akkor — legyen! azt szomjuzza; — 
így habozott a hős: de az örvény húzza. (V. 94.) 

A szenvedély szaggatott, ellentmondásos tépelődéseinek ez a bemutatása technikai
lag éppoly magasrendű, mint a szerelem ébredését kifejező, népdal-visszhangoktól átjárt, 
zeneileg ellágyuló, belső rímeket lebegtető sorok, a „perc rövid múló perc", a „jaj be áldott 
volnál"-szerelem után küldött futó sóhajok strófája (I. 38.). 

Az egyetlen drámai helyzet, a feszültséggel telített csúcspont, az egész cselekmény 
forduló-sarka : Tar Ló'rincék és Toldi vacsorája micsoda iramban épül föl, micsoda ellentétes 
lelkiállapotok szikráznak föl benne, a visszafojtott indulattól, a könnyelmű évödésen át, a 
végzetes sértésig. A voltaképpeni dráma nyitánya : Piroska egyetlen, s gyorsan elmúló pillan
tása, mellyel a belépő Toldit fogadja. Ebben a pillantásban benne van Piroska szenvedélyé
nek egész, addigi élettörténete is : 

Az az egy pillantás, amaz első édes, 
Marcangoló, iszonyú, de gyönyörűséges, 
Repeső, örvendő, bánatos és bánó, 
Felelő és kérdő, viszont szemrehányó; (V. 96.) 

Könnyelműségnek, — a Toldiét, a Tar Lőrincet folytatónak — mondhatjuk e Piroska 
célzását férje jobbjára? Igazán csak valamely „csintalan ördög" mondatja-e vele a szót, melyet 
Tar az „eredő helyen" csap vissza? Igazában mindhármuk közül Piroskát érezzük a legke-
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vésbé könnyelműnek ; Tar Lőrinc kihívta végzetét, amikor Toldit erőszakkal és dicsekvőn 
asztalához ültette. De Piroska, a mindent eltűrő, a hallgatag, a maga-megadó, a megszégyenült 
Piroska számára ez a megszólalás az egyetlen elégtétel, — ez az egyetlen alkalom, hogy meg
aláztatásáért, ha mégoly félénk vádat emeljen. S a megesett sértés után, amikor szerelmük 
sorsa végképp megpecsételtetett, a becsület tilalmát emelik egymás közé : Toldi meghátrál, 
mivel Piroska „lovagnak hívja . . . mintegy maga ellen!" (V. 106.). 

A jelenet megtermetté a drámai továbbfolytatás gyümölcsét: Toldi fölismerte bűnét 
(„Most látja először— igazán most tüne A bajnok elé rút, rettenetes bűne") (V. 107.),— de ez 
a fölismerés újabb, még nagyobb bűnt fog fiadzani. A „lélek elleni vétek" hordozóját most már 
„Élve, pokol minden kínjai gyötörjék!". Miklós további sorsa a bűn növekedésének, az indulat 
önpusztító kiterjeszkedésének klimaxát tartogatja még. A Hatodik Ének szenvedély-rajza 
talán a legtöbb, amit a „szív örvényeinek" megmutatásában, a lélektani valóság ábrázolásá
ban Arany valaha is nyújtott. Elébb Piroska örvényei nyílnak meg előttünk : a lélektani 
regényben alkalmazott analízis klasszikus eljárásaival él a költő, — csak épp rendkívüli plasz
ticitást, szemléletességet, poétikus erőt lehellvén beléjük (VI. 7—14.). Az újból fölidézett, föl
kavart szerelem érzés-hullámai Toldi mentésébe, s önmaga vádolásába csapnak át, s amiként 
Toldi ráébredt „rút, rettenetes" bűnére („Egy szerető szívet hogy tört meg az álság") (V. 
107.), — ugyanúgy Piroska is megérti, hogy eljátszotta boldogságát „dacos, gyermeki makrancá-
val". Immár bűnösnek érzi magát olthatatlan szerelme miatt, — de ezt a bűnét nem bírja 
utálni; s íme, a vívódás egyetlen, epigrammatikus tömörségű fordulatban foglalt kifejezése : 
„Gyötrelmes az élet, a halál rettentő : Maga egymagában viadalmas kettő" (VI. 14.). 

Ugyanakkor Toldi egyre mélyebbre merül a kétségbeesésben, a zabolátlan indulatban, 
mint aki a pusztulást keresi, hogy büntetése mihamarább beteljék. Ez a „borban szerelem
ben" oly mélyen gázoló Toldi most már az utolsó bűnt érleli magában, — s minden kitérő, 
minden hátráltató mozzanat csak ennek a bűnnek elkerülhetetlen végzetességét fogja növelni. 
Tar Lőrinc életének kioltása, s végül a sírbolti jelenet: ezek már Miklós bűnének végső mély
ségei, — ijesztő, visszataszító mélységek. A Daliás idők szerelmi idillje ennyire átváltozott 
tehát, — s a szerelem, mely Toldi legnagyobb kudarca is, sajátosan erősíti meg a Toldi estéjé
ben már fölrajzolt jellemképet. Annyi hősiesség, annyi nagy tett és önfeláldozás ellenére : 
Toldi valamiképp mégis torzó marad, — az igazi boldogságig, nagy lehetőségei teljes kibonta
kozásáig, az élet valódi birtoklásáig nem tud eljutni. Kisemmizett hős ez a Toldi, — mégpedig 
nagyrészt önnön hibájából az. De lehet, hogy épp e hibák, s e tökéletlenség miatt állt is oly 
közel Aranyhoz. Mert Toldi nagyságában a nemzetét,— s hibáiban is a nemzeti hibákat látta. 
Szerelmének történetében nem a tragikumnak, nem is a végzetnek juttatott elsőrendű szerepet, 
— de élete sorsát, egészében, mégis a tragikum jegyében látta. A boldogságra, az élet teljességé
nek birtoklására hivatott hős, — aki ezt a hivatottságát eljátssza, s ugyanakkor mégsem alja-
sodik le, hanem megőrzi erkölcsi nagyságát, tisztaságát és nemességét: íme, a tragikus Toldi. 

Toldi sorsának ily bonyolult, sok árnyalatú, ellentétes elemekből szőtt bemutatása, — s 
e sorsnak a lélek- és jellemrajz elmélyült, művészi feladataiban történt megragadása vezette el 
Aranyt ahhoz a magasabbrendű valóságábrázoláshoz melynek szintjén egyetemes, nemzeti, 
s minél teljesebb humánumot felölelő művészetté vált a népiesség. A Toldi szerelmében kiala
kított jellemkép visszatér majd a későbbi magyar epikában,— a boldogságát eljátszó, az indu
latai örvényében elmerülő Toldit, sorsának sajátos tragikumában, némileg bizonyos Móricz-
regényalakok eló'futárjának is érezhetjük. A történelmi-társadalmi mozzanatok, indítóeró'k 
Toldi szerelme mögött csak közvetetten, jelképesen vannak jelen,— de hisz Toldi első részében 
is jelképes érvényű volt a „pórsuhanc" fölemelkedése. Ugyanígy válik történelmi-társadalmi 
jelképpé e „pórsuhanc" szerelmi tragédiája, önpusztító indulata, sorsát eljátszó könnyelmű
sége is. 
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István Sőter: 
DIE LIEBE TOLDIS 

Die Studie analysiert eingehend den volkstümlichen Charakter Aranys seit den 50er 
Jahren des 19. Jahrhunderts. Arany greift die Peto'fiimitatoren an, denn sie sahen im Volks
charakter nur eine Manier. Ihnen gegenüber möchte Arany das Ringen der Seele sowie die 
Konflikte zwischen Mensch und Epoche in volkstümlichen Formen ausdrücken. Diese Probleme 
verlangen bereits nach dem Rahmen des Dramas oder des Romans. Doch bestanden keine 
Traditionen des volkstümlichen Dramas oder Romans. Arany jedoch wollte volkstümlich 
bleiben, denn er strebte danach, eine nationale Literatur zu schaffen. Deshalb gelangte er, 
die Traditionen der volkstümlichen gereimten Epik ausnutzend, besonders in den ersten 
sechs Gesängen von Toldis Liebe zu jener höheren Wirklichkeitsdarstellung, in der die Volks
tümlichkeit zu einer, die universelle, nationale und möglichst vollkommene Humanität um
fassenden Kunst geworden ist. Die Studie analysiert eingehend die psychologischen Momente 
in Toldis Liebe und verweist darauf, dass die Kunst von Arany auf diesem Gebiet die Romantik, 
Gefühls- und Charakterdarstellung Jókais und auch die realistische Psychologie von Zsigmond 
Kemény überflügelt. 
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