
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Az Igaz Barátság Tüköréhez. 

Thaly Kálmán Adalékok a Thököly és Rákóczikor irodalomtörténeté-
hez című művében az Előszó XIX. lapján a következőket írja : 

«Harmadik énektöredéket a királyi kamarai levéltár Rákóczi-iratai 
között leltem, cegei Vass Dániel erdélyi főispánnak 1708.-ik év szeptem-
ber 18.-ikáról Máramarosból, Barczafalváról Rákóczihoz írott eredeti 
levele első lapján. E lap aljára ugyanis a fejedelmi cancellaria valamelyik 
poeticus szellemű íródeákja, vagy szerelmes ifja, tollpróbálgatásul más 
szavak mellett e versszakot írá : 

Hata lmadban vagyok, 
Megadtam magamat ; 
Szerelem bókója 
Bírja már lábamat. 

Ha nem valami régibb műköltőnk különben is fönmaradt verséből 
van véve — í r ja tovább Thaly Kálmán — kár hogy egészen le nem írá 
e jól induló dalt az ábrándozó ifjú.» 

Eddig Thaly Kálmán. Hát ez a «jól induló daltöredék» csakugyan 
műköltő műve, m é g pedig az Igaz barátságnak és szíves szeretelnek tüköré-
ből van véve, t ehá t műköltő szerzeménye. Első kiadója Z. Sz. J. kezdő-
betűkkel jelöli m e g nevét Ambrus Gáborhoz Rima-Szombatban 1750.-ik év 
Szent György-havának 20.-ik napján kelt ajánló levelében. Schmidt Attila 
kutatása szerint ez nem más, min t zólyomi Szabó János deák, aki a városi 
jegyzőkönyvek adata i szerint a református leányiskolában tanító vol t . 1 

A városban is közkedvelt ember, akinek az ajánlást követő évben conven-
tióját is felemelték. Mindenesetre költői lélek volt, de a költeménynek csak 
kiadója és nem szerzője. Ezt ő maga megemlíti, amikor így ír, hogy «régi 
írások f ragmentomából szedegette össze.» Nyilvánvaló, hogy csak az Elől-
járó Beszéd és Toldalék az ő szerzeménye e könyvben. Ebből látjuk, hogy 
korához képest ügyes verselő volt s elégséges érvekkel és tehetséggel ren-
delkezett ahhoz, hogy a hozzákerülő kézirat kisebb hézagait, pótolgassa. 
E költeménynek egy régibb kéziratából, a Nagy Ivántól felfedezett Gosz-
tonyi István-kódexből kitűnik, hogy a kiadó nem élt korának avval a 

1 Egyetemes Philologiai Közlöny. 1899. évf. 862. 1. 
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nagy merészségével, aminek Gyöngyösy müvei később áldozatul estek. 
Kiadásának pótlásai magától Gyöngyösytől eredtek, aki öregségében is 
folyton csiszolgatta, javítgatta verseit. Hiszen ná la a nyelv, az ékesgetés, 
a költői szólásmód volt a fő, sokszor az áradozásig. De életében e művé-
nek se talált kiadót, a kisvárosi tanítónak nem kis érdeme, hogy a közeli 
Csetnekről hozzákerült kéziratot megmentette a végenyészettől, mikor 
1763.-ik évben Pozsonyban kiadta ; azután 1848.-ik évig hat kiadása jelent 
meg. Tehát kapós olvasmány volt. 

Badics Ferenc fejtegetései1 u tán semmi kétségünk nem lehet benne, 
hogy a színészet előtti korunk legbecsesebb drámai terméke Gyöngyösy 
István műve. A XVIII . századi hagyomány is az ő munkájának tar tot ta . 
Ráday Gedeon korának nagy olvasottságú, műveltségű és finom ízlésű, 
műkedvelő költője Gyöngyösyt állítja szerzőjének. A marosvásárhelyi kol-
légium tudós tanárát , Kovásznai Sándort figyelmeztette is erre. Kovászuai 
azonban «figyelmesen átolvasva» a könyvet, kijelenti , hogy néki sehogyse 
tetszik. Következőleg a tőle csodált Gyöngyösy müvének se tudja tar tani . 
A nyelvi megegyezéseket csak «czondorára var r t bársonyfoltoknak» tar t ja . 
Fő kifogásul azt veti ellen, hogy «Gyöngyösy a Kégieket» kívánta és tudta 
követni : ebben a Florentina komödiában pedig «a régiségnek semmi íze-
bűze nincsen teljességgel.« Tehát a görög-római mythologiai czélzásokat, 
beszövegetett történetkéket t a r t j a Gyöngyösy müvei egyik főszépségének. 
Kovásznai Kazinczy Ferenc szerint is tudós, de kevés ízlésű li terátor 
volt, egyébképen az ő korában igen sokan gondolkoztak Gyöngyösy művei-
ről úgy, min t Kovásznai. Azonfelül meg kell jegyeznünk, hogy Gyöngyösy 
e művében is sűrűn találkozunk mythologiai célzásokkal, de tárgyválasz-
tása és a csaknem készen kapott meséje s a drámai forma megakadá-
lyozták a mythologiai áradozásokban. 

Ami végül a Thaly Kálmántól idézett tollpróbálgatást illeti, ez a Gosz-
tonyi István-kódex szerint betűhíven így van : 

Hatalmadban vagyok, megadtam magamat , 
Szerelmed békója bírja már lábomat. 

GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 

Petőfi János Vitézéhez. 

Miután Jancsi felcsapott huszárnak, a sereggel Franciaországba megy. 
Útjuk Magyarországból Tatárországba viszi őket, hol Szerecsenország 
jószívű királyának pártfogásából semmi bántódásuk nem lesz a kutyafejű 
tatárok részéről ; Tatárországból Taljánországba jutnak, hol rozmarinfa-
erdők árnyékában járnak ; ekkép Lengyelországon át Indiába kerülnek, 
mely határos a törökségtől megtámadott Franciaországgal ; a ha tá ron ma-
gas hegyeken kell átmenniök, a nap már csak egy órajárásnyira van tőlük, 
a nagy melegtől csak éjjel mehetnek, akkor is egy-egy csillagban megbot-
lik lovuk. (Ján. Vit. VIII—X.) -— Nem tudom, ki van-e derítve e pompás 

1 Gyöngyösy ismert és ismeretlen költeményei. 1912. 
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mesebeli földrajz for rása ; általános vélemény tudtommal az, hogy Petőfi 
H á r i János füllentéseinek módjára csinálta meg a vitéz sereg útját , avval 
a különbséggel, h o g y Jancsi útja n e m hazugság, h a n e m hű mása mese-
ország topográfiájának. — Egy régi kalendáriumnak «mulattató történe-
netecskéi» közt t a l á l t am egy kis közleményt, mely nagy rokonságot m u t a t 
Jancs i útjával. А о Mezei Naptár. Gazdásági Kalendáriom. A' nép haszná-
latául 1846. közönséges évre.»1 45. lapján olvassuk a következőket: 

«Katonai hazugságok. A magyar közkatona, ha sok országot bejárt , ' s 
haza jő, igen fennhangon szeret beszélni azokról, a miket látott és hallott , 
és ha olly együgyüekre akad, kik mindent tátot t szájjal hallgatnak, és 
vakon hisznek, akkorákat füllent, hogy maga is bámul rajta. Egy illy vitéz 
igy hetvenkedett egykor a boros asztal mellett ülő paraszt földiéi előtt. 
He j bizony, sok csudadolgot lát hal l a katona ! Mikor Bécsbül Bagarus 
(Bavarus) országba masíroztunk, olly magas hegyeken mentünk (J. Y. X. 2.), 
hogy meg kellett buknunk, és jó darab ideig hason másznunk, különben 
az égbe ütöttük volna fejeinket, a b izony! még az angyalokat is hal lot tuk t 

énekelni, csakúgy czinczogtak, min t az egerek. Ott a hegyek tetején is ten-
gerek vannak, 's a halak nem úsznak, hanem repdesnek a viz fölött. 

Franciaországban (J. V. X.), ot t van jó dolga a magyar katonának, 
ott nem parasztnál van kvártélyon, hanem grófoknál és herczegeknél. Reg-
gelre van mézes pál inka, kolbász, és debreczeni czipó ; ebédre gulyáslé, pör-
költ bus. hajdú káposzta, és bor, de minő ? ! három napig széles kedve van 
tőle az embernek, 's azután megint ihatnék. Estére há j a s piritos, foghajmá-
val, csak ugy foly az ember nyála tőle. Ott a katonának nem kell se 
gyertya, se lámpás ; mer t csak felhág a kastély szénapadlására, levesz egy 
csillagot az égrül (J. V. X. 5—7.), azt az istállóba akasztja, 's lovait meg-
vakarja , megkeféli nála. 

Há t Szerecsenország ? (J. V. V I I I . 3.), az ám még az ország ! Ott az 
emberek kutyafejűek (J. Y. VIII" 1,), a férfiak szoknyában járnak, az asz-
szonyok pedig ga tyában , de nem ugy lépnek mint mi , hanem ugrálnak, 
m i n t a szarkák. Ott a vas igen r i tka , azért drága is, de van bezzeg 
arany, annyi min t a polyva. A ka tonaut rozmarin és citromerdőkön megy 
keresztül (J. V. IX. 1.), csak az a kár , hogy igen nagy a meleg, pél-
dául megtölti az ember a pipát, a napnak fordítja, 's ég mint a manó.» 
(J. V. X. 3.) 

Látnivaló, hogy János Vitéz ú t ja s a Háriáda közt van valami rokon-
ság. Ám Petőfi n e m meríthetet t az 1846-i kalendáriomból, mert költemé-
nyét 1844 végén í r ta ; viszont e kalendáriombeli előadás, a határozottan 
egyező vonásokon kívül annyira eltér a János Vitéztől, annyira mások a 
kapcsolatok, bogy n e m mondhatjuk János Vitéz származékának. Én azt 
hiszem, hogy a Mezei Naptárnak ez a közleménye ú j lenyomata valamely 
régibb szövegnek, me lye t Petőfi is i smer t s elemeiben ama mesebeli föld-

1 Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület. Szerk. Fényes Elek. Sok szép 
és komoly dolgot olvasni benne. Czuczor Gergely ide ir ta sok népies köl-
teményét. 
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rajz megalkotására fordított. — Megjegyzem a Mezei Naptár Szerecsen-
országának asezonyruhás emberei és férfiruhás asszonyai, akik szarka-
módra ugrálnak, eszébe ju t ta t ják az embernek a Klímius Miklósnak híres 
föld alatt való útjában látott csudás teremtményeket . 

TOLNAI VILMOS. 

Arany János angol olvasmányaihoz. 

Irodalmi hatást meggyőző határozottsággal lehet tudatos átvételnél 
megállapítani. Még egy oly gazdag és öntudatosan alkotó művész költé-
szetében is, mint amilyen Arany Jánosé ! Mert bármily eredetiséggel 
szőjje is a költő az idegen motívumot saját, egyéni művébe, azért egyes 
vékony szálak mégis elvezetnek ama forráshoz, mely a költő fantáziáját 
megtermékenyítette avagy gazdagította. 

De kihámozni azt a hatást , amelyet közönségesen öntudatlan remi-
niszcenciának mondanak s mely talán sokkal mélyebben jár , mint az 
előbbi, oly bizonytalan tapogatózás, amelynek kézzelfogható eredménye 
akárhányszor nem is lehet. Egy idegen gondolat lopózik saját gondolata-
ként a költő lelkébe, — másnak hangula ta csalóka egyéni hangulatot 
teremt benne, —- amit más talán érzéki valónak látott, az megelevenedik 
előtte, mintha maga lát ta v o l n a . . . . Vajon idegennek fogja-e érezni azt a 
gondolatot, mely az ő lelkében is szunnyadozott '? 

Bizonyos tartózkodással kell az öntudatlan hatás kérdését felvetnünk, 
ha a költői fejlődés egyetlen egy mozzanatáról van is szó. Hisz a követ-
keztetést akárhányszor csakis impressziónkra alapítjuk, az pedig sokszor 
addig meggyőző, amíg szavakba nem foglaljuk. 

H a Goldsmith idilljeit olvasom, mindig az az érzésem, hogy Arany 
ismerte azokat. Az idilleknek egy-egy hangulatát , egy-egy képét mintha 
» Családi Kör visszatükröztetné. 

Arany e remekéről tudjuk, hogy Burns The Cotters Saturday Night 
című költeményének hatása alatt szülemlett, annyira, hogy — amint a 
költő mondta, — első közlésekor gondolkozóban volt, nem volna-e köte-
lessége azt meg is említeni s csak azért nem tette, hogy «a béna magyar 
harcos» által akkor kelteni óhajtott hatás t no rontsa.'1 Nem célunk itt 
k imutatni , mennyire különbözik a Családi Kör egész világa, szelleme, 
hangula ta Burns híres költeményétől. Mert hiszen a felületes összehason-
lítás is erről nyomban meggyőzhet. De másfelől meg rá kell muta tnunk 
Goldsmith két idilljére, amelyeknek egy-egy kis rajzára, detailszinezésére, 
olykor hangulatára is feltűnően emlékeztet Arany költeményének egyik-
másik mozzanata. Hogy ez az egyezés véletlen találkozása-e a szemnek, 
amely ugyanazt látja, a gondolatnak, amely egyformán jut kifejezésre, 
vagy hogy a magyar költő gondolatát Goldsmith egy-egy rokon gondolata 
ébresztette öntudatlanul, talán teljesen észrevétlenül, arról egy rövid kis 
összehasonlítás után kilci megalkothat ja a maga véleményét. 

1 Arany László : Arany János hát rahagyot t iratai és levelezése. I . 
Bá th kiad. 1888. XVI. 1. 
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A két idill címe : The Traveller (Az utazó, 1764) és The Deserted 
Village (Az elhagyatott falu, 1770.) Az elsőnek tárgya, hogy egy angol 
vándor egy alpesi csúcsról letekintvén h á r o m országon pihentet i szemét. 
Visszagondol hosszas bolyongására, az egyes országokban tet t sokféle 
tapasztalatára és a r ra a megállapodásra jut, hogy boldogságunk leg-
nagyobbrészt saját lelkületünktől függ. 

A második köl temény egy angol fa lut mutat be : régi, boldog napjai-
ban ós pusztulása korában, amikor a nagyipar , a vele karöltve járó fény-
űzés, egyeseknek meggazdagodása kivándorlásra kényszeríti a falu népét. 

Egyiknek meséje sem szerencsés, sőt Macaulay 1 szava szerint rossz, 
min t Goldsmith minden művében. De a részletekben az idilli költészet oly 
bájos harmóniá ja csendül meg akárhányszor, a tájképek kiszinezésében is 
a hangula t oly gyöngéd egybeolvadása mutatkozik, hogy épen egy-egy 
ilyen részletnek a válrokon szemlélődő lelkét meg kell kapnia. Ha Arany 
János olvasta Goldsmith költeményeit, akkor az idill hagyott is némi 
nyomot lelkében. 

De feltevések helyett hadd álljon i t t mutatóúl egynehány jellemző 
sor, mely a falusi estet vázolja : «Édes volt az a hang, amely gyakran, 
ha az est leáldozott, amott a dombon a falu zajából csendült fel : ott, 
amin t gondatlan, lassú léptekkel bolyongtam, az egymásba olvadó dalla-
mok elcsendesedve ér tek : a juhász a tejeslány dalára felelt ; a békés nyáj 
lefelé haladt ; a lá rmás libák a tócskán gágogtak ; a játszó gyerekek ép 
most szabadultak az iskolából ; a házőrző kutya a suttogó szellőt 
ugat ta . . . . » stb. 

Vagy : «Hányszor áldottam a következő napot, ha a munka után a 
já ték ideje jött és a falu népe, munkájá tó l megszabadulva a terebélyes fa 
alatt mulatozott »2 

A fordítás — prózában kísérlem meg — persze elhalványodik az 
eredetinek színe mellett . Hisz e kikapott sorok az angol eredetiben a táj-
kép hangula tá t éreztetik s még hű fordításban is egészen mások. De talán 
határozottabban emlékeztetnek majd a következő sorok a Családi Kör 
egyik-másik vonására : «Este felé pedig (a gazda) visszatérvén, ha minden 
munká já t befejezte, leül mint a kunyhó uralkodója ; mosolyog a barátságos 
tűznél és körültekint gyermekei arcán, amelyet a tűz fénye megvilágít ; 
addig szeretett élettársa, aki büszke á m a házi holmira, a tiszta tálat az 
asztalra teríti ; és szerencsére valami zarándok is betérve nem egy mesé-
vel fizet az éjjeli nyugalomért.» 

Az elhagyott falu lelkésze is ép oly vendégszerető. «A megtört katona, 
akit nyájasan marasztalnak, leült tűzhelye mellé és éjszakáig mesél, ja jgat 
sebei m i a t t . . . , mankójára támaszkodik és így meséli, hogyan kell csatát 

1 Macaulay : O. Goldsmith. 
2 The Deserted Vitlage-ből. 
3 and round surveys 

His chi ldren 's looks that br ighten at the blaze . . . 
E sorokat a The Traveller című idillből idézem. 
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n y e r n i . . . 1 Csak mellékesen jegyezzük m e g : ilyen «béna harcfi» nem sze-
repel Burns költeményében. 

E néhány példa, kiragadva Goldsmith idilljeiből, azoknak színéből, 
hangulatából, természetesen másként fest az eredeti és teljes költeményben. 
Egypár sor nem hagyhatja maga után azt az impressziót, amely egy 
harmonikusan befejezett költeménynek jár nyomában. Különben is, az 
idézettek oly általános, kínálkozó vonások, amelyeknek eredetijét nem lehet 
valami irodalmi forrásban kuta tnunk. Nem is kutat juk. Csak arra a 
hasonlatosságra utalunk, amely oly sokszor nyilvánul meg a két költő 
megfigyelésében.2 Milyen gyakran veszik észre ugyanazt ! Véletlen ta lá l -
kozása-e a szemnek, a gondolatnak ez az egyezés ? Vagy talán valami 
távoli, öntudatlan reminiszcencia-féle ? Erre a kérdésre határozottan csak 
akkor lehetne válaszolni, ha bebizonyosodnék, hogy Arany az említett két 
költeményt csakugyan olvasta. 

Vajon ismerhette-e egyáltalában Goldsmith idilljeit ? Olvashatta-e 
azokat? A lehetőséget nem nehéz megállapítani. Angol könyveiről 1845-ben 
szól Szilágyihoz írott egy levelében. Amint Tolnai Vilmos kimutatta, (Egy. 
Phil. Közi. 1902.) e könyvek az ismert Tauchnitz Editionból valók. Ez a 
vállalat pedig tudvalévőleg 1841-ben indult meg. Arany azon könyvei, 
amelyeket Szilágyinak megemlít (Byron, Shakespeare, Bulwer, W. Irving, 
Dickens) nagyobbrészt 1842—3-ban jelentek meg. De ugyancsak 1842-ben 
adta ki a Tauchnitz-vállalat Goldsmith válogatott műveit is. Az egyetlen-
egy (22. számú) kötet tartalmazza : a wakefieldi lelkészt, a két említett 
idill mellett néhány kisebb költeményt és Goldsmith színműveit. 

Talán nem merész feltevés, hogy Arany János ezt a könyvet 
ismerte. 

F E S T SÁNDOR. 

1 The Deserted Village. 
2 V. ö. még Arany Szőke Panni c. versét (1847.) Goldsmith e sorai-

val : «fordítsd el tekintetedet amonnan, ahol a szegény, hajléktalan, remegő 
nő fekszik. О valamikor talán sírt a megcsalt ártatlanságról szóló mesé-
ken, szende arca dísze lehetett volna a kunyhónak, oly édesen mosoly-
gott . . . mint a primula . . . 

Most pedig elveszett mindenki számára, elhagyta erénye, elhagyták 
barátai. Csábítója ajtaja előtt ha j t j a le fejét és hidegtől, esőtől, remegve 
nehéz szívvel siratja azt a szerencsétlen órát, amikor hiúságában (idly) a 
Város után vágyódott és először hagyta ott szövőszéket és az egyszerű 
(brown) falusi r u h á t . . . 

V. ö. továbbá: A szegény jobbágy idevágó sorait (ugyancsak 1847-ből) 
ezekkel a sorokkal : A gazdag, büszke úr oly területet foglal el, amelyet 
sok szegény ember szerzett meg néki, földterületet lovai, hintója, (equi-
page) kutyái számára ; a selyemruha, melyet hord, a szomszédos földek 
fél jövedelmét rabolta el. 

Talán Az elhagyott lakot (1852) is idézhetjük, amelynek egyik-másik 
sorára Goldsmith Elhagyott fa lujának is egy-két leírására emlékeztet. Pl. 

• no busy steps the grass-grown footway tread, 
But all the bloomy flush of life is fled...» stb. stb. 

Az összes példákat Az elhagyott faluból vettem. 
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Arany János debreczeni diákságához. 

Jelen soraim Pap Károlynak az Irodalomtörténet 1912. évf.-ban meg-
jelent értékes közleményéhez (Adalékok Arany debreczeni diákságához 
fűződnek. Mivel célom, hogy Arany János diákéveinek adattárát lehetőleg 
kimerítsem és szigorú pontossággal összegezzem, azért e dolgozatom 
nem szorítkozhatik csupán ú j adatok közlésére, hanem egyszersmind 
helyreigazítja Pap Károly néhány kisebb-nagyobb tévedését. 

Első megjegyzésünk a cikk I. részéhez fűződik, mely a Protocullum 
subscriptionale-nak Aranyra vonatkozó adatait közli. E könyvben, melybe 
minden diák sajátkezűleg beírta, hogy hűséget fogad az iskola törvényei-
nek, kétszer is előfordul az Arany neve. Ez a subscriptio teljesen meg-
felelt a mai egyetemi beiktatásnak. Arany ezen az iktatáson kétszer is 
keresztülment, mer t ő tanulmányai t félbeszakítva egy évre a kollégium-
ból' Kisújszállásra távozott. Az első subscriptiót, mely akkor történt , 
mikor Arany Szalontáról Debreczenbe jött be (1833.), a Kisújszállásról 
való visszatéréskor (1835.) követte a második. Amit Pap Arany nevének 
e másodszori előfordulásáról ír, több kiigazításra szorul. 

•Még egy helyt, ugyanazon könyv 135-ik lapján, az 1835 novemberi 
aláírások közt fordul elő Arany neve . . . már nem sajátkezűleg . . . Alatta 
e megjegyzés : Redux e Prœceptoratu Kisujszállásiensi verum subs»1, 
receptus inter novitios. (Irodalomtört. I. 172—73. 1.) 

E pár sorra a következő megjegyzéseink vannak : 
1. Az aláírás nem az idézett 135., hanem a 123. lapon olvasható. 

2. Arany az 1835. évnek nem novemberében tér t vissza Kisújszállásról, 
hanem egy félévvel előbb, ugyanez év tavaszán. Hiszen az 1835. ér 
augusztusában végződő félévben már ismét debreczeni diák. 3. A kérdéses 
bejegyzést rosszul olvassa Pap e módon : Redux e PrEeceptoratu Kis-
ujszállásiensi Verum subsr. receptus inter novitios. í g y bizony ennek, ha 
valaki a szükséges magyarázat elmaradtával el is tudná olvasni a subsr. (?) 
rövidítést, nem igen van értelme. De ha a verumot i terumnak olvassuk 
(amint írva is van a kéziratban) mindjár t érthetőbb. 4. De rosszul is 
magyarázza. Az egész sor nem egy harmadik személy megjegyzése, hanem 
magának az ú j ra belépőnek — it t Aranynak — sajátkezű írásos foga-
dalma, amelyben a subscr. — nem pedig subsr. — így egészítendő ki 
subscribe (az előbbi értelmezés szerint subscribens vagy subscriptus lenne). 

. Mindez feltétlen bizonyossággal megállapítható a debreczeni főiskola 
szóbanforgó jegyzőkönyvéből. Más kéztől — és pedig a senior kezétől — 
eredő bejegyzésnek csak az utolsó három szó (receptus inter novitios) 
minősítendő, aminthogy külön sorba is van írva s u tánna áll a lap szélén 
a szénior névjegyzése : J . K. (Johannes Karika) m(anu) pr(opria). 

Pap Arany Önéletrajzi levelének e szavai t : «Oszig a grádus elejére 
vergődtem» így értelmezi: «Valóban, amint a mellékelt rovat (t. i, a 
classificatiós könyv Aranyra vonatkozó kivonata) mutat ja , a 117 tanuló-
társ között egyszerre a 20-ik eminens lett az osztályban». 
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1. Arany általános osztályzatát tekintve nem 20-ik eminens volt, (ha-
nem a hatodik). 

2. Ezt sem a mellékelt rovat nem mutat ja és — természetesen — 
az eredetije, a classificatios könyv sem. De a valóban helyes adatot is 
rossz helyen keresnők ott, mer t e könyv az előmenetelt csak az egyes 
tárgyakra vonatkozólag, nem pedig általános osztályzat alakjában össze-
gezve mutat ja . 

3. Arany mikor az idézett helyen a grddusról beszél, nem is erre a 
class, könyvre gondolt, hanem — s evvel tán nem mondok meglepőt — 
a grádusra. Mi volt ez a grádus ? Minden félév végén összeállították 
minden osztálynak a következő félévre érvényes érdemsorát a grádust, 
amit aztán bejegyeztek egy hatalmas könyvbe : a Protocullum univer-
sale-be vagy a Gradus studiosorum-ba. Hogy erre az érdemsorra gondolt 
Arany a «grádus eleje» kifejezésben, az levelezéséből a legkétségbevonha-
tatlanabbul megállapítható. Toldy Ferenc u. i., ki kézikönyve megírásához 
elkérte Gyulaitól az önéletrajzi levelet, 1857 aug. 7-én kelt levelében 
Aranytól annak néhány passzusa felől felvilágosítást kér. Többek közt a 
grádust illetőleg is s erről így ír : «Mondatik : ,őszig a gradus elejére 
vergődtem'. Mely év őszén ? S mi tulajdonkép az a grádus eleje ?» Arany 
felelete (aug. 11.): «a gradus eleje = osztály eleje, a jobb tanulók közé 
(általános osztályzatom ü-ik lett a jelesek közt)». Valóban csodálatos 
Arany memóriájának biztossága : Az 1835—3fi. I. félévére összeállított 
gradus studiosorum (mely, mint említettük, az előző félév eredménye 
alapján állíttatott össze) teljesen igazat ad neki, mivel ebben Arany 
csakugyan éppen a hatodik helyre van téve az eminensek közt. 

1. Arany kisújszállási tanítósága.1 

Arany, mint tudjuk, már első félévének (1833—34 I.) végén elhatá-
rozta, hogy a továbbtanulásra pénzt szerzendő, vidéki prœceptorsâgot 
vállal. Azoknak, kik erre a jótéteményre vágytak, február első felében, 
tehát még az első félévben kellett jelentkezniük. (Tanárkari jegyzőköny-
vek.) Közöttük kellett lenni Aranynak is. De a rectoriákra való tömeges 
kimenés ideje csak március közepére, tehá t már a II . félévre esett. Arany 
is ekkor, március 18-án távozik, mint kisújszállási tanító. E napról datálja 
sajátkezű beírását a rektóriákra kibocsátó könyvben (Protocollum cui 
nomina rectorum seu ludi magis t rorum et prseceptorum in Eclesias exte-
ras missorum continentur), amelyet Gyöngyösy helytelenül nevez szeniori » 
könyvnek, az ott található bejegyzést pedig csak magyar és nem elég h ű 
fordításban közli, azért helyénvaló lesz teljesen híven bemutatni : «18 Mar. 
Johannes Arany annorum 17. H. C. Hungarus Szalontaiensis Bihariensis 

1 Ez adalékok, éppúgy mint a Pap K. által közöltek, a debreczeni 
ref. főiskola levéltárából kerültek ki. Az idézett s idézendő források hasz-
nálatáért néhai dr. Balogh Ferenc, theol. akadémiai tanár úrnak, a levél-
tár most elhunyt őrének tartozom hálás köszönettel. 
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designatus sum Prseceptor sehol® Kisujszállásiensis anno eunt. scho-
lastus 1-0». 

Ez a bejegyzés is sajátkezű. Lap szélén a senior M.(ichael) T.(óth) 
igazolja, hogy lefizette az egy forint díjat, ami bizonyára a főiskola által 
kiadott a jánló és igazoló levélért járt. A díj csekélysége elárulja, hogy a 
kisújszállási tanítóság a kisebb jövedelműek közé tartozott, a jövedelme-
zőbbek a nagyobb diákokat illetvén. í g y n e m szabad csodálnunk, hogy 
Arany ismét «sovány erszénnyel» tért vissza Debreczenbe. 

Hogy állott Arany iskolai kötelességeivel most, mikor első ízben 
hagyta el a kollégiumot ? Az első félévet, mely február végéig tartott , 
befejezte, de a vizsgát m á r nem tette le. Úgy látszik, azok, kik már 
prasceptorságra határozták magukat, nem szokták letenni, mer t a többi 
ugyanekkor s ugyancsak tanítóságra kimenő osztálytársra is vizsgálatlan 
maradt, noha a vizsgálat még bennlétükben, márc. i3—i4-én megtörtént. 
De meglehetet t Aranynak a maga külön oka, hiszen írja : kedvem a tanu-
lástól elment. Annyi bizonyos, hogy a classificatiós könyv szavai t : «ante 
examen discessit» nem szabad szó szerint igaznak elfogadni. 

Mikor tért vissza Kisújszállásról? 1835 tavaszán annyi bizonyos, de 
hogy melyik hónapban, igen nehéz eldönteni, mert a rendelkezésünkre 
álló adatokban ellentmondást látok. Gyöngyösi könyve szerint április 
elsején tér t vissza. Ezt ő maga megcáfolja egy későbbi cikkében (Okiratok 
Arany János életéből. E. Ph . K. 1904. 269. 1), azt állítván, hogy Aranynak, 
mint taní tónak vizsgája ápr. 9-én volt és csak ezután tért vissza Debre-
czenbe. Azonban ez adat tal ellenkezik Perényi Józsefnek nemrégiben 
megjelent kis cikke (Irodalomtört. I. 384—5.) Ez utóbbi csak annyit 
árul el, hogy Kisújszálláson a vizsgák ápr. elsején kezdődtek. Ezek alap-
ján mégis elfogadhatnánk a visszatérés idejéül ápr. havát, ha ennek nem 
mondanának ellent más adatok. Ezek : 

1. Az alább közlendő bizonyítvány, mely szerint ő 1835 márc. l étől 
fogva hal lgat ja ú j ra az előadásokat. 2. A márc . 1-én kezdődő ú j félévben 
időrendben ő az első beiratkozó. 3. Arany nevét az 1834—5. I . félévének 
class, könyvében is megta lá l tam az első éves filozófusok között. (Pedig e 
félévet még kint tölti Kisújszálláson!) Vörös ceruzával írta belé, bizonyára 
csak a félév vége felé (márciusban) ugyanaz a kéz, mely előbb az egész 
rendes névsort, az Arany ós redux társai nevét a betűrend szerinti he-
lyükre. Ez évben az első félévet záró vizsgák későbbre es tek : márc. 31-re 
és ápr. l - re . E bejegyzést úgy lehetne magyarázni , hogy Arany társaival 

, együtt még márc.-ban, tehá t a vizsgálatok előtt visszavétetett a novitiusok 
közé («receptus inter novitios») s így beiktat tatot t az első évesek név-
sorába. Még ha meg is engedjük, hogy a bizonyítványba hiba csúszott ; 
hogy a subseribálás később esett meg, e 3-ik adat még mindig meg-
magyarázat lan ellenmondásban van a kisújszállási, nem teljes hitelű 
okiratokkal. A kérdés eldöntéséhez alaposan át kellene nézni azokat a 
kisújszállási jegyzőkönyveket. 
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2. Arany és a grailus. 

A grádusok feljegyzésére külön könyv szolgált : a Protocullum uni-
versale s tar ta lmazta félévek szerint az összes hallgatókat. Az egy fél-
évre beiratkozottak külön csoportokra oszlottak osztályonként, illetőleg » 
subscribálás éve szerint. E csoportokban (1—1 osztályban) van aztán fel-
állítva a grádus, azaz a tanulók érdemrendben sorakoznak egymásután. 
A novitiusoknál még nem állapítanak meg gradust, ezek egyszerű betű-
rendben következnek. E protocolluinok 1820—21-től 1837—38-ig ter jedő 
kötetében háromszor fordul elő Arany neve. 

I. Gradus studiosorum Coll. Ref. Debrecinensis universalis semestr i 
prioré anni scholastici 1833—34. - Ennek utolsó csopor t ja : Gradus studi-
osorum philosophiae 1-um in annum alphabeticus 1833. Almási Ger-
son, Aranyi (sic !) Johan, Bácsi Ladisl. etc. 

II . (Ezután két grádusból (a prseceptorkodása elejére eső két fél-
évében) természetesen hiányzik a neve.) Másodszor az 1834—5. I I . félév 
grádusában találkozunk vele, lényegileg az I. alatt idézett módon, mert 
még ekkor is első éves, novitius. 

I I I . 1835—6. I. félév. (Innen kezdve már magyarul vezetik a jegyző-
könyvet.) Ez már értékes felvilágosítást ad, mer t min t másodéves, immár 
grádusba van osztva. «Az 1834—5. rendsor : Zákány József, Mitskei János, 
Győri Károly, Csánki Beniamin, Kádár Ferentz, Arany János. Tehát a 
hatodik. (Kissé hátrább utána jő, mint kilencedik, Szilágyi István.) 

Mikor Arany a grádus elejére küzdötte fel magát ((j-ik eminensnek) 
akkor már tanárai is min t maga írja — különösebben figyeltek rá : 
tanítványt adtak neki s «a figyelemnek egyéb jelei sem hiányoztak 
részükről». Hogy mik lehettek ezek, azt adatok hí ján csak sej thet jük. 
Mint kisebb diák alapítványt vagy más nagyobb beneficiumot nem igen 
kaphatot t s ennek nem is leltük semmi nyomát a tanárkari jegyzőköny-
vekben, de mint jó tanuló kisebb legációhoz ő is hozzájutott minden 
bizonnyal. Sajnos, a legációk jegyzőkönyvei közül éppen az Aranyra vo-
natkozó évek nincsenek meg többé a koll. levéltárában, így nem tudhat-
juk meg, hol s milyen vidékeken jár t Arany mint legátus. Ez annál 
inkább sajnálható, mer t n e m lehetetlen, hogy Bolond Istók levitáskodá-
sának rajzához a kis erdőháti helységben, egy ilyen úti emlékéből is vett 
egy—két vonást. 

KARDOS LAJOS. 

Irodalomtörténet 


