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ARANY JÁNOS BREVIÁRIUM* 

Hogy egy nagy költői egyéniségnek és életművének mozaikszerű 
bemutatása - az ügynevezett írói breviárium műfajában - jól betölt-
hesse hivatását, annak legfőbb követelménye az, hogy minél teljeseb-
ben, tudományos hitellel és ugyanakkor vonzó, érdeklődéstkeltő és eli-
gazító erővel idézze föl médiumát és annak műveit. E kívánalom kielégí-
tésének három feltétele: a szóban forgó költőtől a legfontosabb művek 
és a legjellemzőbb idézetek kiválogatása, a szemelvényeket összekötő 
vagy kísérő szöveg korszerűen tudományos színvonala és a költői szöve-
gek megértéséhez és helyes értékeléséhez szükséges magyarázatok, értel-
mezések közlése. 

Kozma Dezsőnek a kolozsvári Dacia Könyvkiadó számára a költő 
halálának centenáriuma alkalmából összeállított Arany-breviáriuma 
részben megfelel az alapkövetelménynek, részben nem. A beválogatott 
Arany-művek, a jól kiválasztott idézetek természetesen önmagukban is 
szépek, s az összekötő szöveg, valamint az irodalomtörténészek egész 
sorától hozzáértőén kiszemelt hosszabb-rövidebb méltatások, értelme-
zések sokat segítenek a szemelvények értékelésében. A mozaikrészle-
tekből összeállított Arany-kép, amely a breviárium végiglapozása során 
kialakul, emberileg ugyancsak szép és vonzó, költőüeg azonban némileg 
egyoldalú és hiányos. 

Az egyoldalúság mindenekelőtt annak a következménye, hogy az 
összképben lényegesen nagyobb szerep jut a lírikus Aranynak, mint az 
epikusnak. Az előszó olvasása közben először elírásnak vélnénk az 
összeállítónak azt a megállapítását, hogy ,Arany kivételes helyét a 
magyar lírában senki sem vitatta soha." (5. - A kiemelés tőlem.) A 
továbbiak során azonban kétségessé válik, hogy elírásról van-e szó. 
Ujabb irodalomtudományunknak valóban helyes felismerése, hogy 
Arany nemcsak epikusnak nagy költő, hanem lírikusnak is, és Koz-
mának nagyon is igaza van abban, hogy ,.lírája is korszaknyitóbb, 
sokszínűbb, korszerűbb, mint azt hosszú időn át hittük". (7.) Legtöbb 
Arany-szakértőnk mégis egyetért azzal a régi irodalomtörténeti köz-
véleménnyel, hogy Arany elsősorban epikus alkat, s inkább csak a tör-
ténelmi-társadalmi vajúdások hatása alatt vagy belső vívódásai idején, 
olyankor fordul a lírához, amikor nagy epikai terveinek megvalósításá-
hoz nincs ihlete vagy kitartása. Kozma breviáriumának harmadfélszáz 
lapjából több mint 90 lapon 46 lírai költeményt közöl teljes egészükben 
(csaknem a költő teljes lírai anyagát, amelyből legfeljebb a Fiamnakot 
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hiányoljuk a kép teljessége kedvéért, valamint Arany legremekebb lírai 
költeményei közül a Magánybant s a kiegyezés és az említetlenül ma-
radt Szent István-rend visszhangjaként a Csillaghulláskor két-három 
miniatűrjét). Ezzel szemben az epikai művekre nem egészen 40 lap esik 
és csak 15 teljes szöveg (12 ballada és két-három életkép). Természetes, 
hogy a nagyepikai műveket - terjedelmi és cselekményösszefüggési 
okokból - nem lehet szemelvényekkel méltóképpen reprezentálni 
Ilyen arányban azonban az egyensúly mindenképpen megbomlik. A 
kötetterjedelem korlátait néhány kevésbé fontos vagy egyazon típushoz 
tartozó lírai vers (és idézet) elhagyásával lehetett volna tiszteletben tar-
tani. Viszont Az elveszett alkotmányról, a Bolond Istókról, a Katalin-
ról, A bajuszról, A Jóka ördögéről, A fülemüléről egyáltalában nem, 
vagy csak alig esik említés, a Buda halála két részletét is csupán Ady 
ismert méltatása kíséri, a lélekrajz értékelése, az eszmei töltés és a tragi-
kum elemzése nélkül. A balladák közül is hiányzik a különleges műfaj 
szempontjából fontos Pázmán lovag. 

A lírikus Arany eló'térbe állítása az ára, a breviárium egyik tagadha-
tatlan értékének. Annak, hogy Aranyt, az embert igen szuggesztíven 
állítja elénk, „sivatag" életével, örökös vívódásaival, kétségeivel, lelki 
szenvedéseivel. A líra nyilván a legközvetlenebbül fejezheti ki a lélek 
vergó'dését. (A breviáriumban némileg el is torzul az összkép a szenvedő, 
gyötrődő, meghasonlott Arany hangsúlyozásával. Annál feltűnőbb, 
hogy a „fájvirág"-lelkű költő egyik legjellemzőbb önarcképe, a Balzsam-
csepp nem szerepel a szemelvények között.) Élénkíti ezt a bemutatást 
néhány kevésbé ismert vagy anekdotikus részlet a költő életéből. (Pél-
dául A tölgyek alatt honoráriumának ügye.) 

Arany életművének még egy oldalát domborítja ki több részletben 
és jól dokumentáltan az összeállítás: esztétikai, irodalomelméleti felfo-
gását, nézeteit a népi és a nemzeti, a valóság és az ideál viszonyáról a 
költészetben. Viszonylag gazdag a levelezéséből és önvallomásaiból 
merített szemelvényanyag (helyeselhetően az Aranynak írt legfontosabb 
leveleket is közli), és a kötet végén külön fejezet gyűjt össze néhányat 
az Arany-méltatások közül, Babits, Tóth Árpád és Juhász Ferenc versei-
vel, a szaktudósok között romániai szerzőktől is (H. Grïmescu, Dávid 
Gyula, Szüágyi Domokos, Antal Árpád, Gavril Seridon). 

A kötetben az összekötő szöveg, az összeállító dőlt betűvel szedett 
átvezető, kommentáló és értékelő saját szövege a legproblematikusabb. 
Nem azért, mintha Kozma Dezső bárhol is olyat mondana, ami az 
Aranyról egy századév során kialakult általános vagy akár legkorszerűbb 
képpel ellenkeznék. A már említett „elíráson" kívül talán egyetlen vi-
tatható megállapítása, hogy az Őszikék idején írt balladák a költő má-
sodik balladakorszakát képviselik, hiszen ez - a 48 előtt írt, az alföldi 
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népballadák hatását mutató elsó' balladacsoport és a skót balladák meg-
ismerése nyomán az 50-es években kibontakozott balladatermés után 
már a harmadik balladakorszak. Az is kérdéses: érdemes-e műfaji zavart 
kelteni olyan megállapításokkal, mint az, hogy „Méltán nevezhetjük a 
Toldi estéjét a magyar irodalom egyik legszebb elégiájának." (48.) Az 
irodalomtanításban éppen elég félreértést szül, hogy Ady a Buda halálát 
Arany legnagyobb balladájának nevezte. A fó' baj abban rejlik, hogy ez 
az összekötő' szöveg egyenetlen és hiányos. Mintha az egyébként igen jól 
tájékozott és a saját szavaival dicséretes önmérséklettel élő összeállító 
maga sem döntötte volna el, saját szövege egyértelműen csak a sze-
melvényeket egy-két mondattal „összekötő" segédszöveg legyen-e, 
vagy tudományos igényű értékelés, vagy pedig a legszélesebb olvasó-
közönségnek szánt hangulatkeltés, szerény kísérőzene a művészi szöve-
gekhez. Mondatai között vannak tömörségükben is formás, tudomá-
nyosan hiteles megállapítások, és a több oldalú dokumentálásnak csak 
javára válik az a dicsérhető eljárása, hogy bőven idéz a kiváló Arany-
kutatók értékeléseiből is, Gyulai Páltól és Erdélyi Jánostól Péterfyn és 
Riedlin át Barta Jánosig, Keresztury Dezsőig, Sőtér Istvánig, Veres 
Andrásig és Alexa Károlyig. Az összekötő szöveg más helyein viszont 
semmitmondó megállapítások vezetik be vagy követik a költői szemel-
vényeket. „A modern nagyváros forgatagában megpillantott gyékényes 
alföldi szekér a rég elhagyott, számára végleg elmúltnak érzett világot, a 
búzát érlelő tájat támasztja fel a képzeletben." (217.): az ilyen tartalmi 
kivonatok aligha mondanak többet az olvasónak, mint a vers maga, a 
Vásárban. Másutt a versszövegek egyes szavainak vagy utalásainak 
magyarázatát, értelmezését hiányoljuk. Kozma kizárólag Arany jegyze-
teit közli a versek mellett, holott az olyan nevek, mint Vojtina, Rusz-
tem vagy az olyan szavak és kifejezések, mint „sőre", „imetten", 
„kuhin maradt", vagy az, hogy ki volt Ildikó és Gyöngyvér stb., szintén 
magyarázatot kívántak volna a gyakorlatlanabb olvasók számára. He-
lyenként a történelmi alap megvilágítása marad el, például a Rendület-
lenül mellől, vagy a vers megszületésének évszáma, például a fontos 
Visszatekintés esetében. A Bolond Istók 2. énekéből merített részlet 
mellett nem mondja meg, hogy A nagyidai cigányoktól van szó. 

Nem egészen következetes a breviárium felépítése, a költői szövegek 
elrendezése sem. Kozma Arany életrajzának folyamatát, költői pályá-
jának főbb szakaszait választotta az anyagelrendezés keretéül. Ez sze-
rencsésen indul a Gyulai Pálnak írt, jól ismert Önéletrajzzal. Az életrajz 
fonalára felfűzött bemutatás azonban 1849 után némileg kuszálttá 
válik: mintha szemelvényekkel tűzdelt önálló rádióelőadásokat rakott 
volna egymás után az összeállító. Az még érthető lenne, hogy külön-
leges terjedelemben foglalkozik a Vüágos utáni évek tragikus légkörével, 
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de ezt fölöslegesnek tűnik például Gyulai Hadnagy «romjának vagy 
Vajda Jánosnak a saját bujdosásáról szóló, több mint 7 lapos elbeszé-
lésével illusztrálni, amelyben szó sincs Aranyról. Itt az életrajz és a 
költó'i pályabemutatás is hiányos. Az 1860-as évek elejére esó' lírai fel-
virágzás terméséből közli ugyan, egyetlenként, a Rendületlenült, de 
Aranynak akkoriban a történelmi felizzást nyomon követő politikai-
hazafiúi aktivizálódásáról, Deák Ferenc szerepéről pesti életvitelében és 
hazafiúi felfogásában, az akadémiai lakásügyről, a kiegyezés után be-
következett tízévi költői elhallgatásáról és ennek okairól egyáltalában 
nem esik szó. 

A kötetet egy ívnyi képillusztráció avatja szemléletessé. A ké-
pek-rajzok között több ritkán látott is akad, de például a kötetben 
sehol sem említett Kemény Zsigmond, Táncsics Mihály vagy akár Vajda 
János helyett a kortársak közül inkább Deák Ferenc kívánkozott volna 
az arcképcsarnokba. (Ha már Vajda szóba kerül, kár, hogy nem szerepel 
tőle az Aranyról mint nagykőrösi tanárról szóló jellemzés.) 

Mindaz, amit kritikaként elmondottunk, korántsem jelent annyit, 
hogy ez a nagyközönségnek szánt breviárium nem volt értékes, hasznos, 
gesztus a kiadótól és az összeállítótól. Minden eszköz, amely egy nagy 
költőt népszerűsít, ismertebbé tesz, s amely - az összeállító szándéka 
szerint - „mai szemmel kíséreli meg értelmezni" egy kiemelkedő költői 
életmű máig élő szépségeit, eleve kívánatos és elismerésre méltó. De ha 
már kiadunk ilyen breviáriumot: az legyen olyan jó, amilyen csak lehet. 
(Dacia, 1982.) 

I МАКА Y GUSZTÂV[ 

CSANDA SÁNDOR: FÁBRY ZOLTÁN 
Nem könnyű Fábry Zoltánról könyvet írni. Ezért adódhat a kérdés: 

az előttünk fekvő kötet kismonográfiának avagy tanulmányfüzérnek 
tekinthető? Vagy inkább - amolyan - tanulmányok Fábry Zoltánról, 
esetleg adalékok egy leendő, átfogó Fábry-monográfiához? Egy bizo-
nyos: ezúttal sem sikerült átfogó tanulmányt nyújtani Fábry Zoltán 
gondolatrendszeréről. Ez hiányzik leginkább. Még akkor is, ha Csanda 
Sándor tanulmányai Fábryról alkotott képünket pontosabbá, árnyal-
tabbá teszi. Mindezt kritikusan és önkritikusan ki kell mondani, nem 
csupán tudomásul venni. Az utóbbi években igen sokat tettek a Fábry-
életmű világosabbá tételéért (a levelezés-anyag, Fábry 1 - 3 . kötete, 
melynek még ugyanannyi folytatása lesz, s nem feledkezhetünk meg Az 




