
K E R E S Z T U R Y D E Z S Ő 

„SE DICSEKEDNI ÖSZTÖNT, 
SE PIRULNI OKOT" 

A R A N Y , A Z IGAZGATÓ-SZERKESZTŐ 

Arany fővárosba-költözéséről, baráti körben, 1860 eló'tt 
már régebben szó lehetett: a pesti református gimnázium 
szívesen látta volna; de ő, ha már indult, nem tanárnak indult 
a fővárosba. A lapszerkesztés tervét maga vetette föl levélben 
először, akkor már igazán bizalmas és befolyásos barátja, 
Csengery előtt, 1860. január 4-én : 

„Szándékom vala ezt még ott fenn-létemben közölni veled, de 
biz én — elröstelltem (. . .) Emlegették mások, magam is gondol-
kodtam — szerkesztőségről. N e nevess ki (. . .) Egy tisztán szép-
irodalmi, kellő kritikával szerkesztett lap által még talán az iroda-
lomnak is lehetne használnom. Magam kérnék engedélyt, a kor-
mány előtt nem vagyok igen notatus, ezt tapasztaltam tanárságom 
alatt ( . . . ) Akkor vagy kiadót keresnék, vagy — mint b. Kemény 
gondolja — pesti barátim és jóakaróim, kiknek egybeköttetései 
vannak, összecsinálnának bizonyos számú részvényt, a vállalat első 
éveinek biztosítására." 

Csengery azonnal és teljes egyetértéssel válaszol. De 
Aranynak egyszerre olyan sok nehézség jut az eszébe, ameny-
nyinek elhárítására nem vállalkozhatik : „el kell ismernem 
hogy kételyeid és szertelen lelkiismeretességed nem szerkesz-
tőnek való" — írja 1860. február 27-én. Aranyt közben már 
fölkérték a Széchenyi-óda megírására : azzal kapcsolatban is 
főleg a nehézségekről ír Csengerynek; de végül igent mond. 

A pesti barát most azt kérdezi, volna-e kedve az újjászer-
vezendő Kisfaludy Társaság igazgatóságát vállalni. Arany 
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boldogan aggódik; el tudná-e látni a hivatalt? De mégis 
menne: „talán a pengetett lap ügyével köthetném össze". 
Csengery nem válaszol azonnal, s a kételyeiben fuldokló költő, 
több mint három hónapos némaság után, július 9-én egy két-
ségbeesetten bizakodó levélben határozottan megismétli 
elejtó'döttnek vélt javaslatát : fölmenne Pestre megbeszélni a 
lap ügyét, hogy kezdhessen valamit: „ha nem oly nagyot, 
szépet, ami egykor lelkemnek álma volt, hasznosat legalább". 
A Kisfaludy Társaság ügyében sem utasítana vissza „önkény-
tes bizalmat, kivált, ha másik célommal összekapcsolhatnám 
s a Társaság égisze védné kezdeményemet". Minderről „ne 
tudjon senki", kéri, mert „nem akarnék a régibb tagok sérel-
mére lenni". Lehet, hogy hallott valamit Erdélyi János eset-
leges jelöléséről is. 

A Csengeryvel ezután folyó gyors levélváltás kész helyzet-
ről tanúskodik; pesti látogatásáról hazatérve 1860. augusztus 
10-én Arany már küldi is a folyamodvány vázlatát; a feltört 
pecsétű levélhez utólag a lap programtervezetét is csatolja; 
s azonnal mennek a munkatársakat toborzó baráti levelek. 
Ezek s a rájuk következő pesti fél évtized félelmetes méretű és 
gazdagságú hozadékai azt bizonyítják, hogy Arany szeren-
csésen átesett életének egyik igen mély válságán : a sínről, 
amely, tudta, pusztulásba vezette volna, áttért egy másikra, 
amelyen, úgy gondolta, végre helyes irányba terelődött az 
élete. A Pestre költözött család minden tagja így érezte ezt. 
1760. november 17-én Juliska ezt írta édes nénjének, Rozvány 
Erzsébetnek: „Apámnak is itt van leginkább helye, sok jó 
barátai és ösmerősei közt, lelkének való foglalkozásban". 
Ugyanezt jelentette barátainak felesége és ő maga is. S ezt 
bizonyítja főként az a roppant munka, amit derűsen, jó 
kedvvel, jóformán panasz nélkül elvégzett. 

A Kisfaludy Társaságban főként tisztviselői: szervező, 
rendező, szerkesztői, jegyzői, pénztárosi munkát végzett: 
legalább olyan időigényeset, mint amilyen a körösi tanárság 
volt. Ez is, meg az akadémiai tagsággal együttjáró is : lénye-
gében alig nevezhető alkotó tevékenységnek; boldog mun-
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kájának inkább csak keretet, hátteret, pódiumot adott; 
indítást legföljebb egy-egy elismerés, jutalom vagy megren-
delés erejéig. Nem lehetett persze elvégezni olyan személyes 
erények nélkül, mint a pontosság, elkötelezettség, kezdemé-
nyező' erő, türelem, erély és tapintat. A színhely, a munkakör, 
a sok új benyomás s a rokonérzésű emberek, no meg persze 
a tiszteletadás, a megbecsülés, amely személyét és munkássá-
gát körülvette, növelte is önbizalmát, életörömét, hiszen 
azzal is foglalkozhatott, ami érdekelte, aminek értelmét látta ; 
különösen, amíg úgy érezhette : nem középiskolás fokon lehet 
szervezője, bírálója, tanítója a lassan újra ocsúdó magyar 
szellemi életnek. 

Az új helyzet nehézségei is megmutatkoztak hamarosan. 
A Pestre készülődés és az első pesti évek, „a remények évei". 
Az abszolutizmus enyhülése rendkívüli élénkülést tett lehető-
vé, tehát keltett életre a nemzeti művelődés minden területén. 
Ha csak futólag tekintjük is át azoknak az éveknek országos 
bibliográfiáját, főként a hírlapokét, folyóiratokét, meg kell 
bizonyosodnunk róla, hogy a forradalom után visszafojtott 
erőket csak elnyomni lehetett, nem elpusztítani. De persze, 
ebben a hirtelen zsendülésben kevés volt a terv és célszerűség, 
rengeteg a dudva, s egyre nagyobb szerephez jutott a politika, 
főként a személyes érdeket szolgáló törekvés. A lapengedélye-
ket könnyebben osztották, megnövekedett a konkurencia. 

Aranyt ez egyelőre nem aggasztotta; hiszen a „nemzet 
koszorúsaként" hívták barátai s fogadták ünnepelve a hír-
lapok. Joggal gondolhatta, hogy személye s az ügy összeto-
boroz a Társaságnak annyi tagot, a lapnak annyi előfizetőt, 
amennyit az újjászervezés dolga meg a kiadó föltétlenül sza-
bott: „Ha az első év végével nem haladna 750-et az előfizetők 
száma, Heckenast lemondhat a kiadásról" — írta a költő 
1861. augusztus 25-én Tompának. Az engedélyt 1860. szep-
tember 10-én kapta kézhez; a Szépirodalmi Figyelő november 
7-én indult meg. Akkorra már némi tapasztalatot gyűjthetett 
mind az igazgatást, mind a szerkesztést, mind a jövedelmet 
illetően, s megbizonyosodhatott róla, hogy „az elélhetés 
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gondjai" nem lettek igazán könnyebbek Pesten sem, mint 
voltak Nagykőrösön. 

Pestre kerülésének idejét Monarchia-szerte a mindenütt 
fölparázsló nemzeti izgalom jellemezte. Ő maga egy kétkedve 
reménykedő verssel üdvözölte meg 1861-et: „Ne csalj, ne 
csalj, midőn remélni kezdtünk,/ Még egy csalódás: annyi mini 
— halál". Az 1860-ban megjelent, bizakodást keltő Októberi 
diplomától nehéz, reményekkel és csalódásokkal, aláakná-
zott sikerekkel, az udvar kapkodásával s a közvélemény vad 
hullámverésével, Teleki öngyilkosságával, összehívott és szét-
zavart országgyűléssel, a világpolitika szédítő fordulóival 
veszélyeztetett út vezetett a Deák színlelt rendületlenségére 
alapozott kiegyezésig. A közélet örvénylése Arany életén is 
át-átcsapott. 1861-ben újra képviselővé akarták választani, 
de ő egyre jobban elijedt a gyakorlati politikától, melynek 
zajlása életének legnagyobb vállalkozását is mindújra kétsé-
gessé tette, végül zátornyra futtatta. 

* 

Az újjáalakult Kisfaludy Társaság alapszabályait német 
nyelven kellett fölterjeszteni, tagja csak „osztrák állampol-
gár" lehetett; ülésein olyan „országfejedelmi biztos" volt 
jelen, akinek joga volt mindenbe beleszólni s a társaság mű-
ködését fölfüggeszteni. A Szépirodalmi Figyelő ugyanilyen 
cenzúra alatt állt. A közönség, amelynek érdeklődését a pa-
rancsuralom idején, más tér híján, még csak megmozdították 
a hazafias ellenállás indulatai, most teljesen a politika felé 
fordult. Kazinczy Gábor, a régiek közül egy különc, de jó-
hiszemű és igaz író így szólt erről 1864-ben: „Gyermekko-
romban még nem olvasó házaknál is esemény volt egy-egy 
poétái mű: ( . . . ) kérdem, ki érdeklődik most?" Eötvös, a 
Társaság elnöke már évekkel előbb : „nagy kötelességein к hát-
térbe szorítják a tisztán művészi és irodalmi érdekeket". 
Arany pedig éppen ezeket az érdekeket akarta szolgálni: 
„Az isten akárhová tette volna most ezt a constituciót", volt 
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kénytelen már 60 végén, az induláskor kifakadni. A lap elő-
fizetőinek száma hamarosan a megkívánt 750 alá esett, s a 
Társaság fizető tagsága sem igen emelkedett 800 fölé. A 
„publikum-csődítőbb" Koszorú előfizetőit sikerült az indu-
láskor, 1863-ban minden mozgósító erő latbavetésével 1545-re 
föltornászni ; de ez a szám is igen hamar harmadára csökkent. 
Igaz, hogy Arany is csak vonakodva engedett a közönség 
igényeinek. 

A közönség érdektelenségénél, illetve igénytelenségénél 
sokkal keményebb tapasztalat volt a munkatársak hiánya, 
más irányú elfoglaltsága, munkára fogásuk nehézsége. Bizo-
nyos, hogy lehetett némi igazsága a türelmét vesztett szer-
kesztőnek, midőn már-már a kárörvendő vetélytársak össze-
esküvéséről panaszkodott, akik a vidéki munkatársat szíve-
sen látják, de a Pestre költöző mintalap-szerkesztőt, a „kon-
con-osztozkodót" már boldogan nyomnák víz alá. „Nagy 
baj nekem az írók nem léte. Nagy baj, hogy a létező erőket 
sem lehet concentrálni egy laphoz", írta, már 62 tavaszán, 
Tompának; de ugyanerről panaszkodott a Kisfaludy Tár-
sasággal kapcsolatosan is: az ülésekre nem tud előadót sze-
rezni és sokszor ott is neki kell beugrania azzal, amije éppen 
akad; komoly munkára még az oly — egyébként díjazott és 
kitüntető — vállalkozásokra sem kap alkalmas munkatársat 
mint a teljes magyar Shakespeare, amelynek ügye, sok vergő-
dés után, Tomori Anasztáz jóvoltából végre a Kisfaludy 
Társaság — tehát az igazgató — gondozásába került. 

Érdemes ennek a gondnak, amelyről Arany nemcsak túlzón 
panaszos természete miatt ejt mindújra szót, társadalmi elő-
feltételeit is megvizsgálni. 

Az 1851-ben keletkezett két Ráchel-vers panaszának vége 
felé ezek a sorok olvashatók: „íme, a szép tavasz kiesett az 
évből, / Egy nemzedék holt ki az emberiségből." A vers végét 
valami észentúli remény szavaival oldja föl a költő : „És kitől 
rettegsz, nem féli fegyvered ő, / Az Ige az eszme". A valóság-
ban azonban meg kell tapasztalnia, hogy az a nemzedék való-
ban kiholt, ha nem az emberiségből is, a hazai értelmiségből 
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mindenképpen. Senki sem ábrázolta még teljes mélységében 
és tágasságában azt a tényt, de nincs már valamirevaló tör-
ténész, aki el ne ismerné, hogy a reformkorral induló, a forra-
dalommal tetőző, a szabadságharc leverésével megtört rop-
pant fejlődés kezdeményező, szervező, vivőereje az a réteg 
volt, amelyet Magyarországon — teljességében köznemesség-
nek már, polgárságnak még nem minősíthetvén —, a saját 
szavával is, értelmiségnek nevezhetünk. S ezt a réteget, amely 
a harcokban is sok áldozatot hozott, sikerült a rémuralom-
nak s a Bachról, Schmerlingről nevezett korszakok biradalmi 
vezetésének megháromnegyedelnie : megölnie, megőrjítenie, 
hazai vagy külföldi bujdosásba űznie, a valóságos hazai élet-
ből nagyrészt kikapcsolnia. 

A magyar művelődés, mint valaha, Bessenyei korában, újra 
sziget-műveltség lett, új Kazinczyja voltaképpen nem is tá-
madt. A főváros, ahova a Toldi költője mint egy pezsgő 
magyar központba járt föl, Haynau fenyegetően korholó 
feddése s a megváltozott erőviszonyok következtében vissza-
németesedett. A Vojtina Ars Poeticájának „színdús üde kar-
ton"-ján, a Duna-part tündérien realista tájképén a tabáni 
templomnak „majdnem égető" fémgombja még, ahogy jegy-
zetében közölte, 1849-ben villanhatott a költő szemébe, a 
Gellért „gondját, az új koronát", a Citadellát, a katonai 
jelenlét hangsúlyozására, később rakták föl, s bizonyos, 
hogy a poétái elábrándozásból egy heinei fordulattal föl-
riasztó zárósor: „Az utcán por, bűz, német szó, piszok" már 
a Pestre költözött költő benyomását — és fájdalmát — rög-
zítette. 

Jóformán mindent újra kellett kezdeni. Érthető, hogy az 
ugyancsak vidékre szorult Arany már az 50-es évek elején 
megint csak valami társaság, központ szervezését tartotta 
volna szükségesnek, s a Kazinczy-ünnepek idején egy Ka-
zinczy-társaság létrehozásának is örült volna. Szalontárói s a 
Pesthez közelebbi Nagykőrösről — ahol egy időre különben 
is egy kis egyetértő vidéki Akadémia verődött össze — alig 
látta át a félelmetes hiányt. De Pesten éreznie kellett. A Kis-
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faludy Társaság első összejövetelén, 1860. május 24-én tíz régi 
tag jelent meg, pedig, aki tehette, odament; a nyári újjá-
szervezéskor csaknem kétszer annyi új tagot kellettválasztani, 
hogy teljes legyen a létszám. Petőfi tizedmagával indult meg 
a pályán : azok egyharmada elpusztult a harcok, a megtorlá-
sok idején, egyharmada külföldi vagy hazai emigrációba 
szorult, a maradék harmadik nagyobbik része a fölragyogó 
lángelme modorát követve petőfieskedett a legendás példa-
kép jellemszilárdsága nélkül. Ez a kép nagyjából érvényes 
volt az egész haladó értelmiségre. 

Arany mindent elkövetett, hogy maga, a Társaság és lapjai 
köré gyűjtse a „két haza" mozgósítható embereit; Gyulai 
1862-ig Kolozsvárt szervezett, s Arany a Koszorú megindítá-
sakor „Erdély Széchenyijéétől, Mikó Imrétől kért s közölt, 
elég kihívóan, az első szám elején ajánló sorokat. Megnyerte 
az agg Fáy Andrást, ki itthon volt, s az idegenből már soha 
vissza nem térő Jósika Miklóst kereste, s amennyire tanári 
türelme engedte, bevonta az újabb generációk lassan s této-
ván jelentkező fiataljait: két lapjában valóban ott szerepelt 
— az olyan kivetettek, mint Kuthy, Lisznyai vagy olyan 
végképp elvadultak kivételével, mint Vajda János — a kortárs 
irodalom minden valamirevaló neve. De ahhoz, hogy az egy-
kori nagy álmainál sokkal szerényebbre szabott programját 
megvalósítsa, ez az inkább csak ígéretekkel, esetleg hevenyé-
szett s a tervbe alig beilleszthető munkákkal együttműködő 
sokaság is igen kevés és fölkészületlen volt. 

1860. február 7-i jégtörő levelében még némi kétségeskedés-
sel írta Csengerynek: „Lehet, hogy nevem ( . . . ) az első 
évben összehozna annyi előfizetőt, amennyi szükséges volna a 
lapnak ( . . . ) de hát azután?"; a július 9-én kelt kétségbe-
esett sikoly végén, a Kisfaludy Társaság igazgatását is szám-
bavéve, mégis így fohászkodott: „a fönt érintett bázis mellett, 
alább rendelt hely sem volna ellenemre. Kivált ha másik 
célommal összekapcsolhatnám, s a Társaság égisze védné 
kezdeményemet". Csengery — aki érett férfikorában az a 
biztató, erősítő, helyszerző és célmeghatározó férfibarát lett 
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számára, aki Petőfi volta pályára lépő, harmincévesen kezdő 
írónak — valóban az újra eszmélő, szervezkedő hazai szelle-
mi-politikai élet örvényének forgójához közelítette — hogy 
megúszója vagy elmerülőjeként-e, most ne érintsük. 

A Kisfaludy Társaság s az Akadémia hátvédje nélkül a 
Három pipa utcai szerkesztőség - ahol Aranyék laktak — 
sokkal hamarabb eltűnt volna, ha egyáltalán létrejön. Arany 
azon a kis területen, amely a mai Felszabadulás tér s a belé 
torkolló Károlyi, Váci, Kossuth és Petőfi utca körzetében 
elfért, megtalálhatott személyesen is mindenkit, aki segítsé-
gére lehetett Deák politikus körétől, Kemény publicista-kö-
rén, az Akadémia tudósain át a Társaság szépíróiig. Ezekre 
támaszkodott is; folyóiratai a Társaságok félhivatalosai is 
voltak. Tagsági, igazgatói és szerkesztői munkásságát igen 
nehéz — és fölösleges — volna elhatárolni. A vele foglalkozók 
pedig, sajnos, hosszú időn át ezt tették: ezért is jellemezték 
a szerkesztő munkásságát egyfajta kenyérkereső igavonásnak, 
amelytől vagy nem jutott igazi feladatához, a versíráshoz, 
vagy amelyet költői ereje elapadása következtében végzett 
pótcselekvésként. Némi, szórványos előzmények után, ma-
gam is határozottan utaltam e fölfogás téves voltára, alaposan 
Németh G. Béla foglalkozott a kérdéssel a valóságnak meg-
felelő szemlélettel s a területet igen gondos filológiai apró-
munkával is földerítve, főként a kritikai kiadás XI. és XII. 
kötetében. 

Most már világosan kirajzolódik : a hivatali munkát a csa-
lád megélhetését biztosító „bázis"-nak tekintette, a szerkesz-
tést szívügyének, hivatásának, s eredményét, amelyről tudta, 
hogy a kor elérhető legjobb szintjén mozgott : egyfajta alko-
tásnak, amelyre érdemes óriási munkát, esetleg ráfizetést is 
kockáztatnia. Ha alaposabban megnézzük a Szépirodalmi 
Figyelő meg a Koszorú évfolyamait, látjuk, hogy azokat 
nemcsak azért töltötte meg saját írásaival, mert hiányoztak 
a munkatársak, hanem hogy végre megírhassa legalább 
megírható részét annak, amire évtizedeken át készült s ami 
kimondásra várva megérett benne. Egy sereg olyan terhet 
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vett így magára, ami nélkül bizonyosan nagyobb közönség-
sikere lett volna, s amit nyugodtan el is hagyhatott, vagy 
— ahogy azt később már egyre gyakrabban meg is tette — 
másokra bízhatott volna. De meg volt győződve róla, hogy 
csak így tudja kellőképpen kifejteni azt a „némi princípiu-
mot", amellyel „irányát" megértethette, elfogadtathatta, 
értékeltethette, s a nemzeti műveltségben betöltendő szerepét 
érvényesíthette. 

* 

Minthogy ennek az egész roppant munkának célját, irá-
nyát, szerkezetét, leveleiben, idevágó korábbi verseiben, ta-
nulmánytöredékeiben meg-megpendített vázlatát ebben fej-
tette ki, e vállalkozás legfontosabb szövegeként kell értékel-
nünk a Szépirodalmi Figyelőhöz írt Előrajzot. így kezdődik : 

„Midőn ez új folyóirat a magyar szépirodalom többi képviselői 
között megjelen: oly tért szándékozik elfoglalni, mely nálunk ez idő 
szerént betöltve nincs. 

Tekintve az élénk mozgalmat, mely költészetünk mindkét — folyó 
és kötött — alakú terményei körül mutatkozik: nem lehet nem 
örvendeznünk e jelenségen. A lapirodalom terjedése kedvező mér-
tékét nyújtja egyfelől az olvasó közönség gyarapodásának, bizonyít-
ván, hogy mindegyre növekszik azok száma, kik a szellemi táplál-
kozás szükségét érzik; másfelől új meg új írói nevek feltűnése arról 
tanúskodik, hogy szépre, jóra törekvő ifjaink — talán egyéb munka-
kör hiányában is — növekvő buzgalommal sereglenek a hazai költé-
szet zászlói alá. De a figyelmes szemlélő azt is veheti észre, sőt nem 
ritkán a közönségből is hallatszik panasz, hogy e szétáradó terjesz-
kedés nem áll a mélységgel kellő arányban. Rendült vízszinthez látszik 
hasonlítani, amelynek gyűrűi minél nagyobb kört fognak be, annál 
sekélyebb hullámot vetnek." 

Első olvasásra úgy látszik, mintha Arany egy, az ügyiratok 
személytelen többes számában, szigorú puritanizmussal fogal-
mazott hivatalos aktát terjesztett volna elő. A piac megélén-
kült, olvashatjuk, élénk mozgalom érezhető költészetünk 
„terményei körül" s miután sem a szakma, sem a közönség 
nem kap elégséges tájékoztatást, a folyóirat „elszánta magát" 
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a megjelenő művek ismertetésére: először nyomban a meg-
jelenés után mindről hírt ád, aztán visszatér a fontosabbak 
tüzetesebb bírálatára. Könyvszemle készül tehát? A figyel-
mesebb olvasó megsejti, hogy többről van szó! A közönség 
nemcsak tájékozatlan, de fölkészületlen is, a „termelés" árja 
nő, de amint szétterült, kiütközik gyengesége, sekélyessége. 
Szükséges tehát „az érdemnek koszorú, a tehetségnek buzdí-
tás, a kontárságnak visszariasztás." Ez pedig az irodalom 
olyan belügye, amelynek rendbetételét a vásárlók joggal a 
szakemberektől várják el. A rendbetételt csak olyan írók, 
bírálók végezhetik el, akik már bebizonyították, hogy érte-
nek a mesterséghez: a szerkesztő tehát „hazánk tehetségesb 
íróit egy díszes koszorúba" kívánja gyűjteni, óhajtja, hogy 
lapja „irányadóvá s mintegy irodalmi központtá nője ki 
magát". 

Ez, nyersebben fogalmazva, Arany óhajának bejelentése 
arra, hogy az írók megújult köztársaságának vezetője legyen, 
egyfajta új „triász" egyszemélyben, nem önös, anyagi, hatal-
mi célokból, hanem „az irodalom szellemi javáért". 

Érthető, hogy amikor Csengery 1860 február elején 
Heckenast ajánlatával együtt küldi szíves köszönetét a folyói-
ratszerkesztés elvállalásáért, Arany fő aggodalma az, hogy a 
kiadó beleszólási jogot kér. „Olyan lap, melyben novellát 
irkálnak, verset dudálnak, mindent dicsérnek, nagyot ígérnek, 
képeskednek, legyeskednek, magyarizálnak, bált kritizálnak 
stb., olyan lap úgyis elég van — talán sok is" — írja, szűkülé-
sét tréfásan megrímezett prózába fojtva. Az Eló'rajz hang-
súlyozottan el is határolja magát a divatlapoktól: „mi lapunk 
tartalmára akarjuk irányítani a figyelmet!" Láttuk, nem is 
talált vállalkozásához elég valóban hasznos munkatársat sem 
a Kisfaludy Társaságban („furcsa kompánia ez а К. T.; 
öt-hat új emberen kívül a többi nem dolgozik, nem olvas"), 
sem szerkesztőként. 

Verset, szépprózát még csak-csak összeválogatott; a célját 
főképpen szolgáló területeken vagy olyan másutt is elfoglalt 
barátokra talált, mint Lévay József, Szilágyi Sándor volt, 
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vagy sérülékeny emberekre, mint Tompa, Szemere Miklós, 
akiket különös, erélyes gyengédséggel kellett baráti levelek-
ben békítgetnie. A bőbeszédű Brassai polihisztor, de „nem 
igen tud nem lenni goromba", a „fiatal" Gyulai kiváló sti-
liszta, de makacs és oly heves vitatkozó, hogy a nagyon ké-
nyes vagy vitás kérdéseket nyitva hagyni kívánó szerkesztőt 
elvtelenséggel vádolja meg (igaz, hogy akadt olyan író is, 
aki párbajra akarta kihívni). Jó, hogy voltak olyan megbíz-
ható s nyugodt munkatársak is, mint Szász Károly, aki 
„akármiről ír néhány óra alatt cikket", vagy Salamon Ferenc 
vagy Bérczy Károly, Szabó Károly, mind jó, szóra kész szak-
ember. Egy év tapasztalata : „a kapacitások közül a többség 
válaszra sem méltatott", „a szépirodalmi írók tompa hall-
gatással, vagy némelyik tán kárörömmel, várták: no lássuk 
( . . . ) milyen lesz a mintalap?" stb. Rájött: „az esztétikában, 
kritikában kontárkodtunk, kedv, elegendő idő nélkül a meg-
fontolásra, amint a napi szükség parancsolta, folytonos aggó-
dás ( . . . ) közepett." így kellett magyarázkodnia Gyulainak : 

„Hogy bíráljam én azt kíméletlen keménységgel, kitől a jövő 
számra cikket, verset, novellát várok? Én elvileg nem vagyok ellene 
a keményhangú kritikának, de lapomban kivihetetlen. Azért elvül 
kelle tűznöm: az igazságtól, meggyőződéstől nem távozva, oly sze-
líden szólni, ahogy csak lehet." (1861. augusztus 28.) 

Ezzel a nehézségektől csak annál szívósabb, találékonyabb 
és céltudatosabb szelídséggel sikerült lapjait négy és fél éven 
át fenntartania, s a lehetőséghez képest a maga képére formál-
nia — kivált kezdetben. Ezt úgy érte el, hogy mindkét lapjá-
nak egészét átszőtte a maga szellemi jelenlétét, egyetértését 
vagy ellenkezését, örömét vagy kétségeit, a nemzeti művelő-
dés ügyében adott tájékoztatásait jelző, kísérő megjegyzései-
vel, glosszáival, üzeneteivel s hasonlókkal — amellett, hogy 
írt tanulmányt, s dolgozott át tekintélyes külföldi lapokból 
oly cikkeket, amelyek az ő irányának erősítésére, a külföld 
rokon jelenségeinek ismertetésére szolgáltak. 

„Hittem, hogy lesz annyi szabad lélegzetem, miszerint csak 
jó kedvemben dolgozom, belső hivatás folytán, lapomba" — 
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írta már 1860. augusztus 20-án panaszkodva-mentegetőző 
levelében Gyulainak; s egy fél évvel később Tompának így 
folytatta : 

„Tavaly örökké abban dolgoztam; (ily sűrű betűkkel mint ez a levél, 
van vagy száz ív kéziratom, amit mind a Figyelő ett meg)". 

Ha mindazt, amit két lapjában írt, egybevesszük, kitesz 
még vagy háromennyit. A kritikai kiadás két vaskos kötetét 
töltik meg a tanulmányok, vitacikkek, bírálatok, glosszák, 
szerkesztői üzenetek, megjegyzések, felhívások, s annyi más-
féle, meghatározhatatlan műfajú, alkalmi vagy általánosabb 
érvényű írás; pedig csak egy részüket tette fölismerhetővé 
név vagy álnév-jegyeivel. Mikor már Pesten élt, bevonta ebbe 
a munkába — némi fizetésért — Gyulait és elég korán már 
fiát, Lászlót is, de mindenféle „vegyes" hírnek, a hírekkel, 
cikkekkel kapcsolatos megjegyzésnek ő volt a sugalmazója 
és korrektora: legalább szellemujjának nyomait viselik tehát. 

* 

Műfajilag nem mindig határolhatók el, hiszen előfordult, 
hogy a szerkesztő megjegyzései szinte terjedelmükben is elér-
ték a kiegészített-helyreigazított cikket; de bizonyos, hogy 
mindig lényeges, a lapok szellemének egységét biztosító 
mozzanatokat foglaltak írásba, nemegyszer szellemes, bará-
tian vitázó színezettel és epigrammai tömörséggel; s mindig 
személyes, hitelesítő jelenléttel. 

Néhány példa a megpendített közgondra : 

„Kedvelt költőnk, Sárossy Gyula, hazaszabadulván, Miskolcon 
piheni ki a bellebbezés sanyarúságait. Költészetének a csehországi 
szirtek közt nőtt egy rózsáját szívesen vennők" ; „Ily kiváló művészi 
erő megmentése valóságos nemzeti nyereségnek lenne tekinthető, s 
pedig ha a gyámolítás elmarad, Izsó, a kellő anyagi eszközök hiá-
nyában kénytelen lesz vésőjét a szögletbe dobni"; „Hír szerint a 
Nemzeti Színházban nemsokára (csakhogy ez a mi árva intézetünk-
nél igen nyúlós határidő) egy történeti dráma kerülne padra: Csák 
Szathmáry Károlytól. »Fölkele Csák . . .« — mondja Vörösmarty. 
N o majd meglátjuk: fölkel-e, Csák?" 
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Egy üstökössel kapcsolatban ez olvasható: 

„. . . pályakörét a bécsi urak nem tudják: jelentését tán még előbb 
megfejti a gellérthegyi csillagda. »Ez nagy országokra kár nélkül nem 
fordul« — mondja Zrínyi is: szerencse, hogy honunk nem nagy or-
szág: van még nagyobb is". „Simonyi fényképíró nemcsak érdekes, 
hanem maradandó becsű arcképgyűjteményt szándékozik kiadni 
( . . .) Csak siessen, mielőtt az örökre nevezetes országgyűlés tagjait, 
mint a Szibilla falevélre írott jóslatát, szétszórná a vihar . . ." „Hír 
szerint a fővárosi iparossegédek önképző társulat felállításán dol-
goznak ( . . . ) Mi elismeréssel tehetjük ehhez, hogy a Kisfaludy Tár-
saság pártolói közt is aránylag jó rész ez osztályhoz tartozik". „A 
nemzet cifra koldusa, a múzeum, ismét jajgat alamizsnáért (. . .)"; 

Londonban Petőfi-nyakkendó'ket hoznak divatba : 

„Szegény Petőfi soha életében nem viselt nyakkendőt, sőt a hadügy-
miniszterrel is éppen e miatt gyűlt meg a baja, s imé most London-
ban nyakkendőjét bámulják", „. . . igen kívánatos volna ismernünk 
a határos népek szokásait (. . .) szívesen nyitjuk meg lapunkat ( . . .) 
hasonló közlemények számára." 

Ilyen és hasonló megjegyzések serege bizonyítja, hogy 
Arany valóban figyelemmel kísérte, kommentálta és megítélte 
kora magyar és európai szellemi és társaséletének igen széles 
területét. 

Hogy kedvét is lelte e széljegyzetekben, üzenetekben, is-
mertetésekben, bizonyítsa ismét csak néhány példa. Nő-e 
vagy né? címmel — mivel „oly helyzetben volt, hogy néhány 
száz címszalagnak valót másoljon a nyomda számára" — 
szellemes párbeszédbe foglalta véleményét az akkor sokat 
vitatott kérdésről; Divattudósítást kezdett a nyelv divatjairól; 
paródiát írt A jövő stílusáról, frappáns eszmetöredékeket — 
egyszerre mély és érthető, sőt játékos nyelven — a szép, az 
utánzás, a fordítás kérdéseiről. A sokszor már-már keserű 
szerkesztő néha így üzen: „G. K. úrnak Sz. fehérvár. Ön sok 
verset ír, mondja. Majd ha kevesebbet ír, azokból küldjön"; 
— „Az epigrammák. Él-etlenek és élet-lenek"; — „Tündér 
múltja. Nincs jövője" ; — „Ábrándok stb. Hagyjuk őket. A 
nyelv oly fuvola, melyen Polonius sem tud játszani, ha nem 
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gyakorolta". — „Abony. Cikkeit vettük, jóízűen ettük: 
köszönet érettük". Hogy írás közben ujjgyakorlatokat is 
szokott végezni, bizonyítják külföldi költőkről szóló ismer-
tetései: ezekben nemegyszer találunk látszatra prózában for-
dított szövegrészleteket, amelyeket későbbi figyelmes olvasók 
hevenyészett, sokszor briliáns versfordításokként ismertek 
föl: pl. a Hebbel — (Anya és gyermeke), a Wittgenstein — 
(Hadschi Jurt), a Franki — (Hősök és dalok könyve) — is-
mertetésben. 

A Széchenyi-ódát akkor írta, amikor lélekben már a nagy 
„beleszólásra" készülődött, s a várt kibontakozás reményében 
igyekezett áttekinteni a magyar szellemi világ helyzetét. 
Amikor az óda, a nemzeti megrendülés festése után, a hős 
érdemeinek fölidézésére fordul, a 9. strófát így kezdi: 

Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta 
azt, ami fő, s mindent befoglaló: 

»Elvész az én népem, elvész — kiálta — 
Mivelhogy tudomány nélkül való«. 

A „tudomány"-on nem szakbarbárságot értett természete-
sen Arany sem, barátai, pártfogói sem, hanem kiművelt em-
berfőt, értelmes tájékoztatást, megalapozott, aránytudó is-
meretet, felelős közerkölcsiséget. Ép, fogékony érdeklődést 
minden jó, hasznos újdonság iránt, bíráló erélyt a rossz ha-
gyomány ellenében, tájékozottságot itthoni ügyeinkben s a 
világ erőinek játékában : az emberiség értékrendjében megálló 
nemzeti karaktert. Ennek megformálása, tudatosítása érde-
kében igen nagy szerepet szánt Arany is a szépirodalomnak; 
itt újra erőteljesen hangsúlyozni kell: ő maga mindig főleg 
költőnek, szépírónak tartotta magát, olyan kertésznek, aki 
az anyag és a szellem egységének ápolására, a legmagasabbra, 
mert leghatékonyabbra tartott bölcseletnek: a költészetnek 
egy sajátos, az emberi művelődésben történő kivirágoztatá-
sára törekedett. Szépirodalmi volt az intézet, amelyet igaz-
gatott, a Figyelő, melyet szerkesztett, az irány, amelynek 
kifejlesztésén teljes hittel és erővel dolgozott. Hazai célok 
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szolgálatát vállalta tehát, de mivel tudta, hogy a haza dolgai 
elválaszthatatlanok a nagyvilágétól, szükségesnek tartotta a 
„szépirodalmi, úgy a hazai, mint a külföldi termékek egyszerű 
vagy bírálatos ismertetését". 

* 

Maga följegyezte, hogy napi munkája után Keménynél 
keres és talál „recreatiót", a Pesti Napló szerkesztőségében. 

Ott órákat töltött azzal, hogy átnézte a legfontosabb sajtót, 
a jeles külföldi folyóiratokat is: az Allgemeine Zeitungot, 
az Európát, a Stimme der Zeitet; a Revue des Deux Mondes-
ot s esetleg néhány társát; főként azonban az angol Athenae-
umot, és az ugyanilyen Academyt, az Edinburgh meg a 
Westminster Review-t. A legfontosabbakat később az Aka-
démián is elolvasta: sajnos az ottani könyvtár raktáraiból 
senki se hozatta elő azokat a régi köteteket, amelyeknek lap-
szélein pedig nagyon is érdemes volna követni jegyzéseit. 
Még a hazai dolgok változásairól is — mint figyelmes, szor-
galmas olvasó — főkéntalapokból értesült vidéki otthonai-
ban és Pesten is, már a szellemi élet központjában, sok min-
dent merített ezekből; főként mindazt, ami a külföld esemé-
nyeire vonatkozott. Az akkori „művelt világ" említett s való-
ban legfontosabb lapjainak tájékoztatására támaszkodott a 
szerkesztő is: azokból vett át, ha kellett saját, ha lehetett, 
egy-egy munkatársa átdolgozásában, fordításában, közle-
ményeket. 

Ki vehetné rossz néven tőle, hogy éberen figyelt rá, mit 
tudnak ott a mi műveltségünkről, irodalmunkról. Legtöbb 
vitája a németekkel, legkevesebb az angolokkal, az olaszok-
kal volt; a franciákkal is akadt megvitatni valója. A németek 
helytelen vagy politikai tekinteteket követő félretájékoztatá-
sait gyakran szedte, főként glosszáiban, tűhegyre; a kedvező 
jelenségek tudomásul vétele sem akadályozta nemegyszer 
megsemmisítő ítéleteinek kimondásában; pl. Wittgenstein 
Hadschi Jurt'yd esetében — amelyből pedig rejtetten-játékosan 
hosszú passzusok fordítását is belerejtette a birálat prózájába 
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— leírja, hogy a szerzőben „a költő helyett csak a szemes 
turistát vagy adatbúvárt fogjuk találni : az alapszerkezet hibá-
it a részletekben semmi költői diszítmény, s föl-föllebbenő 
hangulat jóvá nem teheti". Hebbel polgári kiseposzát, az 
Anya és gyermekét rokonszenvvel fogadja ugyan a mindent 
elárasztó líraözönben, de hamarosan úgy ítéli meg, hogy 
„ezt egy középszerű regényíró jobban csinálná, mint az epi-
cus", mert ha a költő azt akarja megmutatni, hogy szárnyalni 
is tud, „ama ködös régiókba téved, hol összefoly előttünk 
minden tárgy, elmosódnak a körvonalak, s a színtelen felhők 
kárpitja mögött szent borzadállyal sejtjük az űrnek végtelen-
ségét". 

Igen jellemző arra a tétovaságra, amelyet Aranynál is okoz-
hat a szív vonzódása s a bíráló-értékelő ítélőerő keménysége 
a Hősök és dalok könyve bírálata. Egyszer már fölült Az utolsó 
főpap jószándékú hamisítvány-voltának, mikor egy keleti 
antológiában agadai költeménynek nézte. Fejcsóválva vallja 
be, hogy akkor is túl modernnek találta a verset, de szépnek 
mégis. Aztán ízekre szed néhány kisepikumot; eredmény: 
„mi sem mutatja, hogy az író megragadta volna tárgyának 
költői oldalát". De azért mégis keres néhány kedvére inkább 
való darabot Franki kötetében : 

„Légy meghatva erős hittől akármiben s tudd azt költőileg kifejez-
ni: veled érzünk mi is bizonnyal, noha véleményben külön járunk." 

A Tróján királyról szóló ballada hangulata úgy megragadja, 
hogy ugyancsak prózába burkolt versfordításba improvizálja. 
Aztán A géniusz bilincsben című, őt személyesen is mélyen 
érintő vers fordításával — „Csupán törődött visszfénye való-
juk / Szent tűzhelyének az mit adni bír tak" — zárja a bírála-
tot s ezzel: „nekünk élvezetet nyujta, s ennyiben megérdemlé, 
hogy ismertessük". 

A század igazán jelentős német költőivel kicsit úgy járt , 
mint a franciákkal: maga a német irodalomismeret is csak 
később födözte föl Keller, Meyer, Kleist, Storm igazi érté-
két; Goethe óriási tekintélye miatt — az egykorú német 
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hivatalosság előtt a két nagy weimari, de különösen Goethe 
példája árnyékba szorított mindenki mást — hogyan vehette 
volna észre Arany, akkor még egyikőjük pályaegészét sem 
ismerhetve, hogy a szomszéd Bécsben egy hozzá oly rokon 
alkatú és sorsú nagy költő él, mint Grillparzer ! Ne feledjük, 
Csengery, e kör legfőbb szellemi sugalmazója azt írta, s mély 
meggyőződéssel, Aranyról : „az ő nekünk, mint a németeknek 
Goethe". Persze az a Goethe, akinek a világ tágasságával és 
ellentmondásaival kitűnő művét a német századközép már a 
„művelt polgár" határai közé szorította-nyeste vissza; s aki-
hez valójában csak annyi kötődött Arany törekvéseiből, hogy 
ez is a XIX. század reál-idealizmusát erősíteni hivatott klasz-
szikus-renaissance költészettan eszméit akarta magyar nem-
zeti klasszicizmussá formálni. A német elmélet hatásával 
inkább csak áttételesen vitatkozott, főként — az egyébként 
igen nagyrabecsült — Erdélyi Jánossal, akinek hegelianizmu-
sa idegen volt Aranytól, de akinek feledésbe merült költésze-
tét, mint a saját irányát előkészítő, figyelemreméltó teljesít-
ményt, nagyra értékelte. 

Nyilvánvaló, hogy az az ellentmondások kiegyenlítésére 
törekvő írócsoport, amelyből Arany munkatársai kikerültek, 
nem rajongott sem a francia romantikáért, különösen annak 
hatásvadászó szerzőiért, sem a radikálisan társadalombíráló 
realizmusért, különösen annak „naturalista" változatáért. 
Nagyobb hatással a „súlyegyenre" törekvő Revue des Deux 
Mondes volt rájuk; főként a kitűnő stiliszta, de eléggé aka-
démikus Gustave Planche a vele rokon szellemű Gyulaira. 
Aranyt ott egyszer nagyon megbántották : Saint René Tailan-
dier „elkésett" műnek nevezte a Toldit; ezért nem akart még a 
Kozmopolita költészet létrejöttekor sem „két világ csodája" 
lenni. 

De most kezébe került egy könyv : La moisson- Poesies par 
Achille Millien címmel; ehhez az a Thalés Bemard írt előszót, 
akit a pesti irodalmi körökben mint „irodalmunk jóakaró 
ismertetőjét" tiszteltek, de akire Arany a Szépirodalmi Figye-
lő I. évf. 6. számában rábizonyíthatta, hogy a Mélodies Pas-

2 It 86/2 
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torales с. kiadványának 3. folytatásában Petőfi verseit írta 
át úgy, hogy „az eszmék találkozása meglepő, egész a plági-
umig". A MiV/íÉTj-kötethez írt előszóban azonban ilyesmik 
olvashatók: 
„Jelen kötet a legteljesebben igazolja azon elméletet, mely a ma1 

költészetnek a népköltészet alapjára helyezését sürgeti". Az ifjú fran-
cia költő „a népköltészetet a bretagnei, a magyar, az észt dalokon 
tanulmányozza". „Ha e kísérlet nem utópia, nevezetes feladat lenne 
megoldva, amennyiben lehetségesnek gondolnánk oly költészetet, 
mely egyaránt tessék a sokaságnak és a művelt szellemeknek." 

Arany a Szépirodalmi Szemle 11. évf. 27. számában — leg-
alább azonos terjedelmű hozzászólással kiegészítve — közli az 
előszó fordítását. Azt írja: 

,,Ránk magyarokra nézve nemcsak hízelgő, de örvendetes is, hogy 
a világhírű francia költészet ( . . . ) a mi dalainkra hivatkozik, utánunk 
indul s ezáltal nemcsak igazolja, hanem világjelentőségre emeli a 
költészetünkben létező forradalmat." 

Stratégiai fogásnak látszik, hogy az előszóban említett 
három népdalcsoportból Arany kiemelten szedeti a magyart 
s hogy a szerzőről most azt közli: „az új irány apostola, kit 
jeginkább a mi Petőfink ragyogó fénye térített meg" — de az 
is, hogy az elismerő Thalés Bamardnak ezt veti ellene: „a 
költészet regenerációja csak ott és annyiban sikerül, hol és 
mennyiben a népies alap egyszersmind nemzeti is". A célt 
tekintve is túllép az előszó íróján: „Nem olyasmit kell létre-
hozni, ami egyaránt tessék a sokaságnak és a müveit szelle-
meknek" — ez már nálunk is a létező irodalmi forradalom 
fejlődésében meghaladott álláspont. „A néptől tanulni s ily 
módon a költészetet fölfrissíteni, nemzeti alapra helyezni: 
ebben áll a feladat". 

„Egyébiránt ami a szóban forgó verseket s általában Millien 
úr költészetét nézi : az távolról sem hasonlítható a Petőfiéhez" 
ez a mondat végképp eldönti, hogy a francia könyv csak 
alkalom a szerkesztőnek arra, hogy a maga legnagyobb vál-
lalkozásának alapelveit az akkor Magyarországon világiro-
dalminak érzett érvényességgel s végső lényegére érlelt tömör-
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séggel kifejtse. S hogy az akkor világraszóló tekintélyű Revue 
aranytartalékával is megerősítse azt a véleményét, hogy az 
egykor világelső francia költészet valóban a magyaréval ro-
kon jellemű megújulásra szorul, azzal bizonyítja, hogy a 
Szépirodalmi Figyelő I. évf. 50. számától kezdve öt folytatás-
ban közli legterjedelmesebb s — talán legbriliánsabb — 
esszéfordítását, amelynek „nyolc sűrűn írott árkus oldalát" 
Voinovich még látta : A. de Pontmartin ismertetését a francia 
költészetről 1861-ben. 

A cím alatt a szerkesztőnek ez a megjegyzése olvasható: 

„Armand de Pontmartin következő, nem igen örvendetes jellem-
zését adja általában a mai költészetnek, különösen a franciának." 

Teljes félreértés lenne tehát föltételezni, hogy Arany saját 
véleményét akarta más, nála kint nyilván tekintélyesebb 
irodalmár szájába adni. A cikkeket nem is írta alá, a szerkesz-
tő semlegességébe burkolódzott. Igen lényeges kérdésekben 
más volt a fölfogása, vagy — mint Leconte de Lisle, Baude-
laire esetében, akiknek irányát Pontmartin az egykori francia 
közfelfogással együtt igen elítélte — nem is lehetett még hatá-
rozott véleménye. 

Részletesebben kellett itt ezzel a szerkesztői manőverrel 
foglalkozni, mert igen jellemzi Arany játszmájának nehézsé-
geit és okosságát. Nem a francia irodalomról volt itt főként 
szó, hanem Arany legfontosabb hazai irodalom- és művelő-
déspolitikai gondjairól. Azt akarta, európai háttérrel, s így a 
hazai konzervatív köröknek is kellő súllyal szólva hang-
súlyozni, hogy költészetünkben „forradalom" játszódott le s 
az hasznos volt, eredményei megőrzendők; a züllött népies-
kedőknek pedig azt, hogy a megújhodás útja Európában sem 
az, amelyen ők járnak. Saját koncepcióját a világirodalomban 
való elhelyezkedésünkről alig is érintette ilyen sarkítottan el-
személytelenülő személyességgel. Az egykorú világirodalom-
mal kapcsolatos többi főkérdés kifejtését, a bennük való állás-
foglalást inkább munkatársaira bízta. 

* 

2* 
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A tájékozódás-tájékoztatás sokrétűségében is érvényesült 
persze a szerkesztő' s a munkatársi gárda főiránya ; egyfajta, 
az erős mozgásban, átalakulásban levő életet — pontosabban 
a polgárosodó társadalmat - bírálva is művészileg eszményí-
tő „reál-idealizmus". 

A gárda elfogulatlanabb tagjai tudták, hogy az új korszak 
igazán reprezentatív műfaja az elbeszélés, a regény; hogy 
Arany maga nem akart velük ebben teljesen egyetérteni: 
ezt az a — még alaposabban körüljárandó — vágykép és erős 
hit okozta, hogy a sajátos magyar fejlődés, az irodalmi forra-
dalom kiforrása s a körülmények kényszere egyformán vala-
milyen százados jelentőségű nemzeti költészet, különöskép-
pen : nemzeti epika kiteljesedését kívánja és segíti. Egyébként 
talán ő maga is nagyobb részt vállalt volna az egykorú angol 
és orosz regényben oly nagyrabecsült, akkor igen modern 
regényírás meghonosításában. 

Szerkesztői munkásságának egyik főeredményét abban 
jelölte meg, hogy oly elbeszélésekhez szoktatta a közönséget, 
„hol nem az utolsó lap feszítő érdeke, hanem a jellemzés s 
előadás folyama tekintetett főnek; s gyakran adott fordít-
mányokat a külföld irodalmainak ilynemű termékeiből". 
A nagyrabecsült külföldi regényirodalom ismertetését, párto-
lását, a hazai lehetőségekkel való szembesítését nagyrészt 
átengedte munkatársainak — bár láttuk, főként néhány 
fontos fordítással, részt is vett benne — ; magának inkább a 
költészet, főként a népit gyűjtő s arra építő költészet területét 
tartotta meg. Idevágó könyv és tanulmányismertetései mind 
saját „főirányá"-nak külföldön is föltűnő rokon jelenségeit 
emelik ki, erős személyes érdekeltséggel, de mindvégig tudós 
lelkiismeretességgel, az említetteken kívül főként: a Régi dán 
balladák, Nyugot-felföldi népmondák. A szerkesztés folyamán, 
a főhangsúlyok eltolódásával azonban lassan elfogynak, át-
alakulnak az effajta szövetség-ismertetések. 

Átalakultak bírálatai is. Érdemes figyelni rá, hogy ezekben 
is alig ismételte meg magát. Említettem, hogy a nagykőrösi 
iskolai gyakorlatban készült föl rá juk: egy részük ezért is 
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némileg műhelybírálat jellegű. Ha úgy érezte tisztének: 
egy-egy jelentéktelen költő kötetének is igen részletes elem-
zést szánt; legalábbis a szerzőre, de még inkább az általános 
költői gyakorlatra tekintve, amelyet úgy ítélt meg, hogy 
„évek óta senki nem ellenőrzi amaz istenföldjét, melynek 
költészet a neve!" Ezen a téren — írta — „pár év alatt, merő 
usus által,némi költői hírnévre lehetett vergődni". Ezt nagyon 
helytelenítette. 

A bírálatok két szélső válfaj között helyezkednek el. Az 
egyiket, pl. a Szász Gerő költeményeiről írottat, gondosan 
jellemzi is : 

„az itész (megenged t. munkatársunk Brassai, rostásnak a kritikust 
csak nem nevezhetjük) amennyire tere engedi, ne irtózzék nagyon a 
részletezéstől: ha fő eszméi, elvonásai dugult fülekbe ütköznek is, a 
gyakorlati, részbeli tanulság itt-ott megragad s ez mindig valami, 
kivált nálunk". 

Legszívesebben a jó cigányzenész vagy a festő-mester mód-
ján járna el: megmutatná, hogyan kell az eltanulhatót jól 
csinálni. Ha a szerző nem is, a többi tanuló elsajátíthatna így 
egyet-mást a költészet szakmai kérdéseiből. Főként három 
mozzanatcsoportra irányul közben figyelme : 
1. A kifejezés pontosságára, ritmikai tisztaságára, a nyelv vilá-
gos erőteljességére s ízlésességére, emelkedettségében is termé-
szetes voltára. 2. Az „idom"-nak, a költemény belső egysé-
gének, szoros és költőileg logikus szerkezetének épségére. 3. 
Az írásműben megnyilatkozó ízlésfajtára, irányra, stílusra s 
ennek az irodalmi fejlődésben játszott-játszandó szerepére. 

Mindhárom területen általában a jó tanár nevelő előzékeny-
ségével szól ilyenkor, határozottságában is nemegyszer gyen-
géd tapintattal, s dicséretet is osztva, ahol jó szívvel teheti. 

A másik szélső formát a Bulcsu Károly költeményeiről írt 
birálat képviseli. Ebben is van elemző, szakmai eligazítás 
elég, van mértékkel adagolt dicséret is : 

„a versekben annyi szép egyes rész van, hogy fájlalnunk kell, miért 
nem tud azokból összehangzó egészet alkotni. Túlfeszültség — loha-



300 Keresztút y Dezső 

dás e kettő váltakozik folyvást műveiben, mint a gőzkatlannál. Ha 
nem akarna igen költői lenni, bizonnyal költőibb volna." 

Az egyébként teljesen jelentéktelen szerző kötete azonban fő-
ként arra szolgál alkalmul, hogy a szerkesztő itt is a maga iro-
dalompolitikai elveit fogalmazza meg, mindig fegyelmezetten 
s körültekintően, de nemegyszer forró szenvedéllyel. A részle-
tekben a túldíszítettség, a zavaros kifejezés, a szép banalitás, 
az üres pátosz és a fölületi romantika ellen szól ; általánosság-
ban a Figyelőjét ekkoriban ért támadásokat hárítja el, a költé-
szet főelveire s aktuális feladataira egyaránt figyelve, sohasem 
feleselő, személyes polémiával, hanem mindig irodalompoliti-
kai hitvallásának elegánssá érett nyugodt erélyével. 

E persze inkább modorukban mint alapfölfogásukban más-
más darabok közt a változatok gazdag sora rendezhető el. 
Vannak tömör-éles elutasításai a petőfieskedő nyegleségnek 
(„Tulipiros bokréta" s hasonlók). Lényegesebbek gondos, 
egy-egy nem lírai, de fontosnak tartott műfajnak szánt elem-
zései: ezek egy-egy figyelemreméltó mű kapcsán szólnak álta-
lános érdekű kérdésekről. Ilyen A pörös atyafiakról szóló: ez 
Vas Gereben anekdotikus-idillikusra, oktatóan vidékiesre szű-
kített népiességét bírálja szelíden. A szegény gazdagok című, 
amely rokon, de sokkal magasabbra hágó elemzése Jókai 
azóta is igen népszerű művének, azt bizonyítja, hogy a költő, 
minden fönntartásával együtt is nemcsak munkatársként, de 
a hazai élet jelenségeinek mesteri ábrázolójaként s főleg a nép-
nyelv eleven értékeit is helyesen föl-fölhasználó előadásmódja 
miatt becsülte Jókait. A Trencséni Csákról írt bírálattal arról 
akart bizonyságot tenni, hogy ért ő a dráma kérdéseihez is. 

Az említett két szélső forma közt középtájt helyezhetők el 
a csendet tapintatosan megtörni vagy a sértődéseket, hábor-
gásokat elsimítani igyekvő, ugyancsak elemző, de azért igen 
gyengéden mégis bíráló darabok. Ilyen a Költemények Szász 
Károlytól, a megsértettnek vélt jó barátot és hű munkatársat 
egyszerre védő és bíráló, óvatoskodó s ezért kissé terjengős-
magyarázkodó írás; a Tompa Mihály költeményeiről szóló 
igen baráti, inkább tájékoztató, mint bíráló ismertetés; ilye-
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nek a Fejes István — meg Malvinci — Tamóczy M. Gr. Niczky 
Istvánné költeményeiről szóló eligazító, útmutató nyilatko-
zatok, amelyekben a szerkesztő köztiszteletben álló szemé-
lyiségek művei kapcsán olyan kérdésekről szólhatott, mint a 
jó múltat megőrizve meghaladás, az illuziótlan hazafiság, a 
műpártolás és műkedvelés vagy a nőirodalom. 

* 

A fölismerő, javító, pártoló, a ritka értéket okosan meg-
védő igazgató-szerkesztő legnagyobb s maradandóbb csele-
kedete nyilván Madách művének, Az ember tragédiájának 
napfényresegítése. 

Az ügy annyira ismert, hogy elég lesz a legfőbb, s Arany 
pályaképében igazán fontos mozzanatokat fölidézni. A sztre-
govai magányában mind fullasztóbb némaságba szorult, 
ismeretlen író, barátai unszolására, meg bírálói illetékességét 
mindenképpen elismerve, 1861 dereka táján elküldi Arany-
nak drámai költeményét. Ez először megriad Madách nem 
éppen az övére hasonlító gyöngybetűkkel s nem éppen hibát-
lanul rótt kéziratától, aztán, engedve a rábeszélésnek, mégis 
belemélyed, s hamarosan ott a fölfedezés jelzése egy Tompá-
nak 1861. augusztus 25-én írt keserédes levélben: 

„valahára födöztem fel egy igazi talentumot (. . .) Faust-féle drámai 
kompozíció, de teljesen maga lábán jár (. . .) Első tehetség Petőfi 
óta, ki egészen önálló irányt mutat. Kár, hogy verselni nem tud jól, 
nyelve sem ment hibáktól. De talán ezen még segíthetni". 

Szeptember 12-én pedig Madáchnak megy a levél: „Az ember 
tragédiája úgy koncepcióban, mint kompozícióban igen jeles 
mű"; ehhez az ajánlkozás a némileg nehézkes nyelv, „ — 
semmi esetre sem lényeges - " átsimítására s a műnek a Kis-
faludy Társaság útján eszközlendő kiadására. Madách ujjong-
va kéri is az átsimítást; Arany október 27-én kelt levele már 
„Édes barátom !"-mal indul a „Tisztelt Hazafi" helyett s tele 
van okos tanáccsal : ha semmit sem módosítnak is, „a munka 
megjelenésére ez nem akadály; csupán éretted ajánlottam 



3 0 2 Keresztút y Dezső 

változtatást". A nekibuzdulva küldött Csák végnapjaivá még 
várjanak ; előnyösebb először a Tragédiát sikerre vinni; ennek 
bemutatása már be van jelentve a Társaságnál; s jó lenne, ha 
az ismeretlen szerző — akár álnéven — dolgozótársa is lenne 
a Figyelőnek. A november 5-ről kelt levél a Kisfaludy Társa-
ságban bemutatott drámarészletek nagy sikeréről számol be; 
aztán a kiadás előkészületeiről s arról, hogy a költő-szerkesz-
tő a hibákat „lehetőleg eltávolítani akarja, nehogy a nem-
okos kapcáskodjék bele". 

Az ilyen „kapcáskodások"-ról nem szólt, pedig híre kelt, 
hogy a fölfedezett nem tud helyesen írni, hogy a mű tenden-
ciája pesszimista, ha épp nem negatív. Arany mindkét ügyben 
jól védekezett. A Figyelő egy glosszája figyelmeztet rá, hogy a 
kézirat rossz ortográfiája mit sem von le egy mű értékéből, s 
„ami a színpadon megállhatást illeti, az a kérdés, Dante 
Isteni komédiája, mint bohózat, nem buknék-e meg a budai 
népszínházban?" A szerzőt a Kisfaludy Társaságban rendes 
tagként üdvözlő beszédében pedig így ismertette Arany a 
Tragédia egészét meghatározó mesét : 

„Lucifer az embert teljesen meg akarja rontani; az első embert két-
ségbeesésig űzve, benne megsemmisítve összes nemét; ez neki a sötét 
képek által már-már sikerül is, midőn a szeretet szava és Isten keze 
visszarántja az örvény széléről". 

Ez ugyan nem győzte meg teljesen a magyarázókat — főként 
a hegeliánusokat —, de az első ellenséges vihart elcsitította : 
a könyv megjelent. Arany a fogadtatásról is gondoskodott. 
62. január 13-án Szász Károlyt kérte, hogy írjon a kinyomta-
tott darabról a Figyelőbe ; március 6-án pedig már így hárí-
totta el Madách hálálkodását : „Én szívesen tettem — te 
szívesen vetted : ne szóljunk többet felőle". 

* 

A közeg, amelyben a Madách-ügy lejátszódott, főként a 
Kisfaludy Társaság volt. 

Szorosan összefüggött Arany ottani szerkesztői-kiadói 
tevékenységével: örült, hogy sikerült méltó magyar kötetet 
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szereznie a Társaság egyik sorozatába. Sokszor kénytelen 
volt ilyen okból is fordíttatni vagy fordítani; ami nem is vált 
olyan nagyon ketté, hiszen a fordításokat is mindegyre át 
kellett fésülnie, nemegyszer több munkával mintha maga 
készített volna magyarításokat. Ezen a területen végzett igaz-
gatóként is oly munkát, amelynek eredményei túlélték a 
mindennapokat. Említettem: az illetményeken kívül három 
kiadványsorozat gondja szállt rá: a teljes magyar Shakes-
peare-é, Moliére-é, meg a Népköltési gyűjteményé. 

Mindkét klasszikus teljes magyar változatának ügyét szí-
vósan szorgalmazta; igazán szívügye azonban a magyar 
Shakespeare volt. 

Erre még Szilágyi István biztatta, Egressy és Petőfi kötötte 
bele a vállalkozásba; Lemouton Emília azonban akkor 
ügyesen és könnyelműen elébe vágott. Petőfi halála s Vörös-
marty megrokkanása után körösi tanárkodása végén,Tomory 
Anasztáz támogatta a vállalkozást, amely végül is a Társaságé 
— tehát az igazgatóé — lett. Hogy az újra föl-föltámadó vitá-
kat eleve kizárja, szerkesztő bizottságot szervezett; ez meg-
szabta a fordítás irányelveit, legalább olyan modernül, mint 
annak idején Batsányi; csak éppen Arany nem foglalta össze 
egy a Batsányiéhoz hasonló terjedelmű tanulmányban ide-
vágó fontos megjegyzéseit. De az első útmutatások egyaránt 
vonatkoztak a fordítók megkeresésére, az alapszöveg kijelö-
lésére, a fordítások elbírálásának elvi és gyakorlati kérdéseire. 
A lényeg : a Társaság pályáztasson is, megbízást is adjon ; 
meglevő fordítások értékeit — különösen a színpadokon már 
beváltakat — hasznosíttassa, a tiszteletdíjakat méltányosan 
szabja meg, a fordítókét s az ellenőrzőkét egyaránt. 

Elviekben nem látszott célszerűnek aprólékoskodni : 

„Elég volna annyit mondani, hogy az átvevők alak- és anyag vagy 
tartalomhű fordításra törekedjenek; jambust jambussal, lírai alakot 
líraival adjanak vissza, de úgy, hogy az eszmét, az erőt, a nyelv 
(különösen szavalati) gördülékenységét apró formai bibelésnek sehol 
föl ne áldozzák (. . .) nem követelné a Társaság, hogy a magán és 
párbeszédek vége, hol Shakespeare-nél a jambus rímekbe csap át 
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— okvetlenül rímekben adassék; nem, hogy a fordító mindig és 
mindenütt sort sorral adjon vissza; nem, hogy a lantos idomú része-
ket épp azon idomban, ugyanannyi szótag és rímmel fordítsa." 

A fordítás bírhat annyi „benső jelességgel", hogy ezért az 
alakban némi elnézésre számolhasson, hogy a szoros formai 
alkalmazkodás a szellemet meg ne nyomorítsa, hogy szolgálja 
a színpadot is, mely nagy hiányosságokat szenved jó tolmá-
csolásokban. Nem kell erőltetni a szigorú metrumot és az 
irodalmi nyelvet: „A drámai nyelv az élet nyelve, a színpadon 
élő embereket akarunk látni", akik „a szenvedélyes, mozgal-
mas élet" nyelvén szólnak. Shakespeare ún. „durvaságait" 
nem szabad elhagyni; legföljebb — a lényeg csorbítatlansá-
gával — némi szelídítést, vagy kipontozást lehet alkalmazni. 
A magyarosságot sem szabad túlzásba vinni; a fordítás 
nyelve „ne póri magyar — de utolsó ízig velős magyar" le-
gyen; amire van rövidebb vagy hasonló rövidségű s erejű 
magyar velős frázis: ott az idegent kerülni kell. Arany a 
maga — részletekben is bemutatott — fordításaival ez elvek 
gyakorlati követésére adott példát, a bíráló aprómunkában 
pedig azzal nevelt, hogy a rábízott fordításokat ez elvek 
szerint simította át — nem olyan „bársonyos" kézzel, mint a 
Tragédiát; többet is, köztük Ács Zsigmondét, Szász Károlyét, 
rengeteg lényeges javító javaslattal kísért. 

A saját, kényszerűségből, kísérletképpen vagy éppen kedv-
telésből készített „hétköznapi" fordításaiban sokkal több 
szabadságot engedett persze meg magának: ezeknek nagy 
részét azonban nem szignálta, — így a Gogol- vagy aSollohub-
fordításokat — amelyeknek önálló könyvben való közzététele 
ellen később is tiltakozott Gyulainál. Az ismertetései szöve-
gébe prózaszövegként beiktatottakat sem emelte ki. Vagy 
— mint Arisztophanés esetében — másra bízta a fordítások 
közlését; Arisztophanés-fordításai esetében hangsúlyozta, 
hogy a maga kedvére is, de a modern színpad mozgalmasabb 
világa kedvéért is változtatott a formán. Esszé-prózát is fő-
ként szükségből fordított, írt át vagy azért fordíttatott, mert 
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„sajnálattal kelle tapasztalnunk, hogy az ismertetés ez ágára nézve 
nálunk kevés még az önálló írói működés; vagy a dologban jártasok 
igyekezete az előadás formáján szenved hajótörést"; pedig „méltán 
óhajtanunk kell, hogy az előadás művészete tudományos érdekű 
tárgyakban haladást tegyen, mert csak így lehetséges, hogy a nagyobb 
közönség, kellemes formák örve alatt, eljusson ama sokoldalú szét-
pillantáshoz, melyet általános műveltség neve alá foglalnak össze". 

Van egy olyan — s lényegében teljesen helytálló — véle-
mény, hogy lapjait Arany, ha nem szigorúan a „szakmának" 
is, de mindenképpen az értelmiség leginkább művelt, vagy 
művelődni kívánó javarétegének szánta: ezért is nevezte a 
Figyelőt néha „szaklap"-nak s ezért célzott rá, hogy ha készül 
még valamire a Koszorú bukása után, talán ilyesmire. 
Fontos és szívéhez érezhetően legközelebb álló tanulmányai-
nak nagy része ezen a publicisztika és szaktudomány közötti 
területen helyezkedik el. Azt a bírálatot pl., amelyet Eredeti 
népmesék címmel Merényi László 1861-ben megjelent két-
kötetes gyűjteményéről írt, mind az irodalomtörténészek, 
mind a néprajzosok tudós írásként is komolyan számon 
tartják. 

„Magát a dolgot" nézte mindig, előítélet nélkül, kitűnő 
ítélőerővel, tehát igen sokszor — önkéntelenül, de szorgos 
olvasóként nyilván tájékozódva is — a néprajzi és irodalom-
történeti kutatás, gyűjtés, közlés, rendszerezés legkorszerűbb 
elveit alkalmazta, vagy előlegezte. Eredményeit máig komo-
lyan veszi mind az irodalom, mind a néprajzkutatás. Mind-
két tekintetben azért lényeges munkássága, mert magasan az 
átlagnépiesség gyakorlata fölé emelkedve mutatta meg, mire 
használhatja a jó töveken kibontakozó nemzeti költészet a 
népi forrásokat. 

* 

Érdemes külön is megfigyelni, mily nagy mértékben tá-
maszkodik bírálataiban Arany történeti ismereteire. 

A Bulcsu, Fejes, de akár a Tompa vagy Szász Károly 
költeményeiről szóló bírálatok nemcsak az elemző, javító 
műhelymódszer alkalmazásának példás darabjai, de a műve-
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ket s a szerzőket a kor, az irodalomtörténet általánosabb 
összefüggéseiben fölmutató eljárásnak is. Jellemző, hogy 
a „jelen történetírásának" igen érdekes kezdeményeit, leg-
alábbis ezek föltűntét figyelhetjük meg elvi, programadó 
cikkeiben is. 

Elsőül az Irányokban ; — ez a szerkesztőség első félévének 
tapasztalatait messzire vissza- és előretekintve összegező, 
tömör, fékezett szenvedélyű, a kor irodalmi eszmélkedéséből 
magasan kiemelkedő „helyzetjelentés", amely nyilván elvi 
keménysége miatt nem tetszhetett sokaknak — köztük a 
szerkesztő barátainak —, s jelent csak meg egymástól egyre 
távolabb eső részletekben (az utolsó, a III., csak az 1879-es 
Prózai dolgozatokban), holott teljesen egy lélegzetben, egy 
indulat diktálta s belátás fegyelmezte formában jött létre. 
Másodikul az Irodalmi hitvallásunkban. Ezt a Koszorú 
irányt szabó írásának szánhatta s főként azért közölte folyta-
tásokban, hogy versenyre ne lássék kelni Mikó Imre vezető-
cikkével, de nyilván azért is, hogy — újra csak személytelen-
ségbe burkolódzva — élét vegye nagyon is keményen meg-
fogalmazott néhány mondatának s az igen magasra, tágasra 
méretezett igénybejelentésnek a vezetésre. Az ilyesmit nem egy 
nyílt vagy rejtőzködő bírálója így is rossz néven vette, a szer-
kesztő bizonyosan ezért is hagyta, sajnos, ezt az iránymutató 
írást is töredékben. írásainak ez a csoportja nélkülözhetetlen 
forrása a kor történetíróinak, de dokumentuma Arany egyik, 
a „most még népi"-ből a „nemzeti"-be vezető nagy pályafor-
dulásának is. 

* 

Azt is megírták már gyakran, hogy irodalomtörténeti arc-
képeit az alkalom, a szükség szülte. 

A Koszorúhoz, barátai tanácsára, képeket is adott. Ilyesmi 
akkoriban elengedhetetlen melléklete volt a „d iva t lapod-
nak. A népszerűbb, „közönségcsődítőbb" módon szerkesz-
tett irodalmi lapok is tekintettel voltak nőolvasóikra : nem-
egyszer divattudósításokat s a módis ruházkodást bemutató 
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képeket, szabásmintákat is adtak a társasági élet mindenkor 
kelendő pletykái mellé. 

De volt az effajta mellékleteknek nemesebb hagyományuk 
is: a jó almanachoké. Ezekben — az oly nagy érdemű Auro-
rában is — számtalan illusztráció jelent meg; nem egyet 
rajzolt, metszett rézbe közülük Kisfaludy Károly. Ennek a 
„képeskedés"-nek igen figyelemreméltó ízlésfejlesztő, érték-
propagáló szerep is jutott; különösen oly korszakokban, 
amikor a magyar érzületet a magyaros ruházkodás is erősí-
tette, terjesztette, divatosította. Arany, ha már a képek mellett 
döntött, ezt a hagyományt akarta folytatni: irodalmunk 
értékeire úgy is fölhívni a figyelmet, hogy tetszetős (és bekere-
tezve a falra is akasztható) magyar író-arcképeket készíttetett, 
s hozzájuk, a lap szövegrészében olvasható, érdekes, de nem 
lelkesen közhelyszerű vagy anekdotikusan mindennapi ismer-
tető-értékelő méltatásokat. Ezeket általában munkatársaival 
íratta meg (Kazinczyról pl. Imre Sándorral, Mikesről Szilágyi 
Sándorral, Zrínyiről Salamon Ferenccel, Koháryról Greguss 
Ágosttal). 

Ő maga ötöt írt: Gyöngyösi Istvánról, Orczy Lőrincről, 
Gvadányi Józsefről, Baróti Szabó Dávidról és Ráday Gede-
onról. Arról, hogy melyik nagyobb vagy kisebb értékű, fölös-
leges vitatkozni: bizonyos, hogy előadásmódban, módszer-
ben, bensőségben vagy hűvösségben, s terjedelmükben is 
különböznek egymástól. 

A Gyöngyösi-portré - tekintve, hogy Arany ebben kicsit a 
maga legnépszerűbb, a nyelv és formakezelésben legművészibb 
és sokoldalúbb előfutáráról szól — a problémákban leg-
gazdagabb; ebben villant föl a szerző legtöbbet alapos filoló-
gus-fölkészültségéből is. 

Orczy azon az oly jellegzetesen hazai határterületen tűnik 
szemébe, amelyen az elmagyartalanítás,-odás először jelenik 
meg az Arany koráig ható súlyossággal. „A kis kopasz em-
bernek, kurta dolmánykában", a költő Orczynak (az Orczy-
kertet ajándékozó József apjának) szelleme az Orczy-kertben 
lengi körül; de főként azért tiszteli a korai költőarisztokratát, 
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mert arra tett méltó erőfeszítést, „hogy felébreszthetné nem-
zetünket az írásra", s mert költészete, ha nem világrengető is, 
„lényegében annyira magyar, hogy egyik idegen utánzásának 
sem mondhatni", mert bár eszményíteni csak s nem jobbítani 
kívánja a vidéki életet, „conservatív, de ez egyszersmind 
forrása satirai erejének, mellyel a míveltség erkölcsrontó ha-
tása ellen föllép". 

Az a „föntet" a „lenttel" újra valamilyen ép egységben 
összefogni kívánó szerep jut tehát némileg neki is, ami Ráday 
Gedeonnak (akinek névrokon utódjához egyébként baráti 
szálak fűzték a költőt, különben aligha vonhatta volna ez bele 
az Erzsébet-opera körüli vállalkozásba). 

„A magyar főnemesség a XVI. század óta díszes helyet foglal el költői 
irodalmunkban (. . .) Theresia és József korszaka észrevehető for-
dulást idéz elő. A fűúri nevek (. . .) mind gyérebbé válnak, végre el is 
némulnak ( . . . ) a szépirodalom zászlóját a köznemesség, a papi rend, 
a plebeius tömeg veszi át s maga a költészet jelleme is e szerint vál-
tozik." 

Ne valami osztálytudatos praemarxizmus megnyilatkozá-
sát keressük e mondatokban — bár a társadalmi rétegződés 
szerepét Aranyig senki komolyan nem mérlegelte irodalmunk 
történetében! — , hanem annak a herderiánus vágyképnek föl-
tetszését, amelyben „a törzstől soha el nem szakadva növő 
költészet mindjárt eleinte a néptől fejlődik". S az egész arckép 
legmélyebb indítóokát abban a törekvésben kell látnunk, 
hogy visszanyerjük a nemzeti költészet és nyelv ügyének az 
elidegenedett, vagy idegenszerű magyar nyelven beszélő 
arisztokráciát. 

Aki valamelyes érzékkel olvassa ezeket az írói arcképeket, 
rájön, hogy legnagyobb érdeklődéssel, gyengédséggel és figye-
lemmel a Baróti Szabóról meg a Gvadányiról szólókat írta. 
A derék exjezsuitában, Vergilius fordítójában s a deákos is-
kola úttörőjében nem a nagyon közepes költőt,hanem a bátor 
kísérletezőt tartotta nagyra : azt a versszerzőt, akit nem kö-
töttek sem a hagyományos négysarkú, hangsúlyos költemé-
nyekben, sem az idegen minták nyomán kialakult „amadés, 
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faludias" dalszerzésben lábra kapott és elhasználódott vers-
nyelv-sablonok. Csak ép magyar nyelvérzékére meg a latino-
kon iskolázott ritmusösztönére hallgatva, „mondhatni refor-
mátori buzgalommal", szállt szembe a századok óta meg-
szokottal. „Nem javallom, de bámulom merészségét" —, 
szakad föl önkéntelen a fegyelemre szoktatott költőből a 
visszafojtott vágy. „Maga Baróti sem merte úgy folytatni vé-
gig, mint kezdte" — sóhajt, s aztán meg: „inkább szeretem 
Dávidot nyers újításaival, nyelve merész hibái és szépségei 
közepett, ( . . . ) mint józan correctiói után". A „nyirettyüt 
rántó" Szabó egyébként igen termékenyen befolyásolta, 
ihlette is Aranyt a maga akkortájt lejátszódó költői nyelv-
újításában. 

Aminthogy az ifjúkora óta szeretett (és Petőfivel együtt 
tisztelt) Gvadányit is azért becsülte nagyra, mert neki egykor 
sikerült az, amire akkoriban ő maga is minden erejével töre-
kedett: „a képzelet világából oly alakot idézni elő, mely a nép 
minden osztályában ismerőssé válva, mintegy az élők, a járó-
kelők közé vegyül, idő folytán a nemzeti monda hagyomá-
nyos alakjaihoz csatlakozik, s az együgyűbbek előtt mint va-
lóságos élő személynek marad fönn emlékezete". Mert hiszen 
egyébként igen gyenge költőnek ítélte: 

„Ama terpedtség, mely a múlt század vége felé prózán, versen ural-
kodik (. . .) magyarságát inkább negatív mint pozitív érdemnek tün-
teti fel". 

Ezekre az írói arcképekre is érvényes — ismétlem —, ami 
Arany műveire általában : mindegyik más indíttatású, csiszo-
latú : az irodalomtörténeti vizsgálódásnak egy-egy új lehető-
ségét villantja föl. Egyformán jellemzi őket az alapos fölké-
szülés, az Arany egykorúi közt ritka gazdagságú tárgyismeret, 
biztos ítélőerő. Ezt „irodalomtörténetírásunk atyja", Toldy 
is nyilván tudta, s e tudásának nemcsak azzal adta tanújelét, 
hogy Arany egy-egy fontos tanulmányát elkérte s közölte fo-
lyóiratában, de azzal is, hogy a magáé helyett Aranyét illesz-
tette új Gyöngyösi-kiadása élére. 
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Örök kár, hogy Arany kezdeményei itt is abbamaradtak, s 
hogy irodalmunk történetéről kialakított — s Toldy német 
mintákat követő szerkesztésmódját meghaladó — koncepció-
ját nem fejtette ki. Akadémikus is — ahogy mondta — kedve 
ellenére lett, a néprajz, az irodalom s a történet kutatója is 
csak alkalomszerűen, töredékesen. De nem győzte ezeket a 
területeket is tüzetes stúdium tárgyává tenni. „A magyar 
költészet, azóta, hogy írott emlékei vannak, le a múlt század 
közepéig egy szakadatlan folyamot képez" — kezdte Szabó 
Dávidról szóló tanulmányát. E „szakadatlan folyam" leírá-
sával azonban adós maradt; majd csak leghívebb tanítványa, 
Horváth János fogja e munkát csaknem egy század múltán 
elvégezni. 

* 

De Aranyt nem is ez a tudósi gond égette : azzal a megala-
pozó küzdelemmel volt főként elfoglalva, amelyet szokás 
manapság — s nem indokolatlanul — „kétfrontos"-nak 
nevezni. 

Már az ötvenes évek elején szeretett volna dorongot fogni 
azok ellen, akik a Petőfi nevéhez fűződő, de tőle magától is 
vállalt „létező irodalmi forradalom" hagyatékát és céljait 
szórták sárba. Ezek a „nyeglék" Petőfinek a népek szabadsá-
gát a világszabadság eszményének magasába emelő forradal-
már voltát „dalidós", züllött betyárkodásba és nagyidai ál-
modozásba futó szólam-negyvennyolcas zugpolitizálássá, 
természetes személyességét és tág költői realizmusát művelt-
ségellenes, „ildomtalan" közvetlenséggé, cigányos „naturaliz-
mussá" züllesztették. A másik fronton a kelmei népieskedés-
sel együtt az igazi népi irányt is lekicsinylők ellen fordult, akik 
az almanach-líra, „Bajzáék" hagyományait igyekeztek föl-
újítani, azt a selyp műveltségfitogtatást, amelyet nem tettek 
igazán európaivá az ottani divatok Pestre vetődött törmelékei, 
azt a „polgárosodást", amelyről már az ötvenes évek közepe 
táján úgy érezte Arany, hogy „csapásul fordul reánk", azt a 
„kozmopolitizmust", amely ellen oly igaztalanul játszotta ki 
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egy akkor már megmerevülő akadémizmus az Őszikék 
nagyon is modern költőjét. 

A szerkesztősködés Arany legnagyobb kísérlete volt arra, 
hogy kitörjön a nagykőrösi, rég kinőtt-megunt munkakörből 
a testi-lelki egészségét veszélyeztető körülmények közül. 
Németh G. Béla a költő egyéniségének egyik meghatározó 
összetevőjére mutatott rá, amikor „mandátumos", tehát 
hivatást, megbízatást vállaló embernek nevezte. Szerkesztő-
ként is ilyen megbízásnak akart eleget tenni : régen megfogant, 
sokáig rejtőzködve, de szívósan ápolt hivatástudatának. 
Ez a kísérlet azért is látszott ígéretesnek, mert a nemzet akkor 
vezetéshez jutó legjobbjai nyújtották feléje azt a méltó szere-
pet, amelynek betöltésére kétkedő értelemmel, de téved-
hetetlennek érzett ösztönnel készült: hogy a maga területén, a 
szépirodalomén, beleszóljon a letörten bénult vagy rossz 
irányokba térült közéleti mozgalmakba. A vállalkozásba — 
láttuk — boldogan, fölszabadultan fogott. Kivételes munka-
bírással, céltudattal, áldozatkészséggel, minőségérzékkel és 
tapintattal áldozta rá éveken át java alkotóerejét. 

Egy fél év tapasztalata megmutatta vállalkozásának szinte 
reménytelen nehézségét. Rá kellett jönnie — mint egy század-
dal később nagy rokon-utódjának, Kodálynak —, hogy an-
nak a jó ügynek, amelynek mandátumát magára vette, a 
közönynél nagyobb ellensége a konokul vagy ügyesen őrzött 
rossz minőség áradása a közönségben, a jobb értékrendnek 
még kezdeményezését is gátló ügyes, buzgó vagy még inkább 
üzleties törtetők dudva-tenyészete, amely fojtogatja és a 
középszernél is üresebb cigányos rögtönzéseinek csábításával 
megronthatja még a kevés választottat is. 

Arany akkor is némileg becsapta magát és magyarázóit, 
amikor hangváltozását így jellemezte 1861-ben: „Mint hang-
javesztett operadalár, / Lettem éneklőből énektanár." Mert, 
ha az összes körülményeket figyelembe vesszük, világos lesz, 
hogy alkalmas munkatársi és társadalmi bázist akart nevelni 
magasra szabott eszményeinek, irodalompolitikai céljainak. 
Az a „kétfrontos" harc, amelyről, segédföltevésként, szóltam, 
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voltaképpen egyfrontos volt: a jó minó'ségért a változatos 
jelmezekbe bújt „frivolság", a „hétköznapi, úton-útfélen 
kapható gondolat vagy petyhüdt, elkopott, mondvacsinált 
érzelem" s a forma ellen, „mely külső és belső plasztikára és 
erélyességre nagyon hasonlít a konyhában használt arra a 
vizes rongydarabra, amely oda lapul, ahova vágják". 

Ha valaki figyelmesen olvassa el a Szépirodalmi Figyelő-
höz írt Előrajzot, abban némi hivatalnoki körülményességgel 
megfogalmazva, de világosan kifejezve találja Arany iroda-
lompolitikai nevelőszándékának céltudatát. Aki pedig a pá-
lya összefüggésében nézi ezt a nyilatkozatot, úgy érzi: a tra-
gédia hőse gyanútlan jószándékkal ki is mondja végzetes 
hybriszének útjelölő szavait. A dráma első szakaszát az a 
fékezetten kemény, panaszosan támadó, elfojtódva megtört 
sikoltás zárja le, amelynek befejezetlen szakaszait Irányok 
címmel foglalta egybe, már az elzúgott vihar után, a költő fia. 
Ez — ismétlem — Arany igen tömören és élesen fogalmazott, 
de félbeszakadt helyzetjelentése a tragikus birkózás elsőmene-
téről. Azoknak felháborodott tiltakozása miatt állt el tudni-
illik a két első részlet közzététele után a folytatástól, akikre 
leginkább számított. 

Miután fájdalmas belátással elcsitította a vihart, amelyben 
majdnem elvesztette legjobb barátját, Tompát is, új útra 
lépett. Ha csalódnia kellett a szakmában, a közönséghez for-
dult : „közönségcsődítőbb" jelmezben hálásan megköszönte, 
hogy oly magasra emelkedett az előfizetők száma: mintha 
meg akarná próbálni, hogy most ne lemondással válaszoljon 
a bukásra, mint a forradalmi képviselőválasztás idején, ha-
nem úgy mint Petőfi, aki választási bukásakor az igazságára, 
érdekére ébresztendő néphez föllebbezett a megtévesztett 
helyett. 

De a Koszorút szerényen beharangozó Irodalmi hitvallá-
sunkban megint olyan helyzetképet adott s olyan feladatokat 
jelölt ki, amelyek egyre jobban elszigetelték a sértett szakma 
körében, ahol „az írók egyforma közönnyel csatlakoznak 
mindenhová", holott ő a legjobbak elvi hitvallásban egyesülő 
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csoportját szerette volna maga körül látni. Miután nem ki-
szolgálni, de nevelni akarta a közönséget, hamarosan ez is 
cserbenhagyta, főként az újra megélénkülő politikai viták 
igézetében. 

A nagy drámának ez persze csak egyik útja volt; s ez a 
mellékdráma ekkor sem megrendítő csattanóval, hanem lát-
szatra csupán csöndes magán-kudarccal fejeződött be. Ké-
sőbb, már a nagy tragédia őrló'kövei közé szorulva, a költő 
maga is csak bosszús legyintéssel emlékezett rá vissza : 

„Kritikai lapszerkesztésem alatt alkalmam volt meggyőződni, hogy 
praeceptorságom nem kell senkinek — jó, hát nem kell!" 

Igazságtalanság volna azonban e nagy vállalkozást csak a 
bukásnak érzett személyes élmény alapján megítélni. 

A folyóiratoknak — azon túl, hogy a kor legjobb költői 
minőségének szolgáló erőfeszítés dokumentumai lettek — 
volt azért eleven hasznuk elég. A szerkesztő maga is tudta, 
hogy az elmocsarasodó közszellem sekélyiből olyan szigetet 
emelt föl, amelyhez a jobbak igazodhattak, hogy a közízlés 
növekvő zavarában olyan elvekre, mintákra s jó eredmények-
re hívta föl a figyelmet, amelyeket ezután már az írói gyakor-
lat és bírálat nem kerülhetett meg. 

Legfontosabb eredményeit a Koszorú utolsó számában 
A kegyes olvasóhoz intézett öntudatos és pontos üzenetben 
így vette számba : 1. Az írói tehetségeket sikerült egy koszorú-
ba gyűjtenie. 2. Kellő hangsúlyt vetett „az esztétikai, iroda-
lomtörténeti, társadalmi s az általános műveltség körében 
forgó dolgozatokra", arra törekedvén, hogy az előadás oly 
művészetét táplálja föl, amely a nagyobb közönséghez is 
képes eljuttatni azt az ismeretet, „melyet általános műveltség 
neve alá foglalnak össze". 3. Szépirodalomból is igyekezett 
a legjobbat adni: fontos eredményeket ért el abeszélyirodalom 
területén, olyan realista szellemű műveket szorgalmazván s 
pártolván, amelyekben „a jellemzés s az előadás folyama 
tekintetett főnek". 4. Komolyan hozzájárult a magyar s a 
szomszéd népek népköltészetének ismertetéséhez. 5. „Nem 

3* 



314 Keresztút y Dezső 

utolsó szolgálatnak tekinti, amit nyelvünk ügyében folyvást 
teszen vala." „A Koszorúban ritkán jelent meg kézirat három-
szori szerkesztői olvasás nélkül." 

Elvi szilárdságú álláspontokat jelölt meg tehát és képviselt 
az elvtelen tumultusban. Szigorúságukban is nyílt, magassá-
gukban is elérhető elveit később nem volt nehéz akadémiku-
san, iskolásán merev értékrenddé egyszerűsíteni. Ez meg is 
történt, úgy, hogy hivatkozási alappá főként az ő műveit 
tették meg. Ő, természete s helyzete bilincseiben, akkor csak 
úgy tiltakozhatott, hogy utolsó virágkorában a maga biztos 
ösztönét követve, titkolt remekműveivel kibújt a kalodából. 

Szerkesztőként, láttuk, főként a maga tágas, minden kor-
társánál előítélet-mentesebb eszményeihez igazodott. Ezért is 
érezhette szerkesztősége megszűntét bukásnak. De akkorra 
már végleg lezárta e korszakot, amelyben annyi mindene 
— ahogy életéről is mondta — „töredék lett", vagy életében 
még csak napfényre sem jutott. A nem folytatott költői mű-
vek, a „kerített nagy fenék" tanulmányok, az Irányok, az 
Irodalmi hitvallásunk, s voltaképpen az egész lapszerkesztés. 

A „kétfrontos" harc úttörő és példás kezdeményei is töre-
dékben maradtak. De, ha összefüggéseikben, céljaikban és 
szolgálatukban nézzük őket, mégis részei Arany legnagyobb 
vállalkozásának: a vágyait, munkakedvét, képzeletét és al-
kotóerejét mindig megújító szándékának, hogy létrehozza 
azt az igazi nemzeti irodalmat, amelyben méltán s megérde-
melten fogadhatja el a reá ruházott rangot, „a nemzet költő-
jé"-ét. 

Tompának 1862. június 20-án írt fontos levelében van egy 
torokszorító passzus : 

„Mindazáltal — e függő lét dacára, melynek ha holnapja igen, de 
már egy hónapja sincs biztosítva, korántsem aggódom itt oly sokat, 
mint Kőrösön aggódtam. Pedig nyavalyámból nem épültem — csak 
megszoktam. Sőt annyira vagyok, hogy vers írásba fogtam — nem a 
lap számára, hanem nagy munkába. Tavasz óta már több van 400 
versszakasznál, körülbelül mint az egyik Toldi. S bár lassan haladok 
benne, de azért megy »nulla dies sine linea« sine 4— 5 strófa. Már a 
nagyján átestem, idestova be lesz fejezve ez az egy fogás (mert triló-
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gia: három önálló, de összetartozó egész . . .) Nem Toldi, annyit 
megsúgok, azzal nincs most kedvem gyesznaukodni, kijöttem a pa-
raszt beszéd sorjából. Ha a Figyelő addig élne, mig ama munkával 
készen lészek, akkor nem bánnám, ha meghalna is. Nem élt volna 
hiába!" 

A Csaba királyfiról, életműve álmodott megkoronázásáról 
van itt szó. De ahhoz, hogy méltó helyén láthassuk az ugyan-
csak töredékben maradt trilógia elképzelését és megvalósult 
„első fogását", meg kell kísérelnünk áttekinteni a „nemzeti 
költészet" ama koncepciójának kialakulását, amely Arany 
férfikorának legnagyobbra szabott vállalkozásaiban kezdett 
az 1850 —60-as években testet ölteni, amelynek szolgálatában 
szerkesztette lapjait, könyvsorozatait. Azért „jött ki a paraszt 
beszéd sorjából", mert az a nyelv, stílus, alkotásmód, amit ő 
valaha maga is talán „paraszt beszéd"-nek tartott, aligha lett 
volna elégséges egy, a nemzet egészének szánt költészet hor-
dozójául. Nyilvánvaló, hogy ez nem népies, ha tetszik „pa-
rasztos" múltjának megtagadását jelentette, hanem tovább-
lépést. Aminthogy azt a megjegyzést, hogy a Figyelő nem élt 
volna hiába, ha addig élne, amíg a nagy mű elkészül, sem 
vonatkoztathatjuk főként — ahogy szokás — az „elélhetés" 
gondjaira; hiszen abból a lapból inkább megélhetési nehéz-
sége, munkálkodási túlterheltsége származott. Nyilvánvaló, 
hogy másra gondolt, hiszen tisztában volt vele, hogy szer-
kesztői törekedése, ha valami szíve s kedve szerint valót 
szolgált: annak a talapzatnak kimunkálását, amelyen a nagy 
mű majd méltó helyet találhasson a nemzeti művelődésben. 


