
ARANY K É P M U T O G A T Ó J Á N A K S Z E M É L Y E S 
VONATKOZÁSAI. 

Aranynak kisebb elbeszélő, balladás költeményei közt egyike a 
legsajátságosabbnak az 1877-ben írt Kép-mutogató. — Tárgya az ér-
zelmes és romantikus széppróza elcsépelt történetei közül való és : 
4 A grófkisasszony boldogtalan szerelme, vagy a kegyetlen apa bűn-
hődése» címmel bízvást elvegyűlhetne a hasonszőrű ponyvatermékek 
sokaságában. Az nem változtat a dolgon, hogy külalakja vers, hiszen 
az effajta rémballadák száma légió а XIX. század első felének folyó-
irataiban és almanachjaiban ; legfeljebb hogy nem olyan bőbeszédűek 
és terjengősek, mint prózai testvéreik. 

Meséje röviden ez : a grófkisasszony halálosan beleszeret apjának 
íródeákjába ; a fiú, kinek vagyona nincs ugyan, köznemesi ármálisá-
ban és szerelmében bizakodva merészen kérőül lép fel. A gróf a fiút 
természetesen kidobatja s utána a szerelmeséhez holtig ragaszkodó 
leányt is. Ám pénz nélkül a szalmaviskó boldogsága nem soká tart ; 
a fiú ráún az asszonyra, kit a szokatlan nyomorúság, alacsony munka 
nagyon leront. A boldogtalan teremtés anyaságnak nézvén eléje, most 
otthon kér menedéket és bocsánatot ; a gőgös apa azonban kopóival 
űzeti el küszöbéről a vadonba, hol az asszony világra hozza idétlen 
magzatát s vele együtt elpusztul. A gróf szórakozásban akarja elfelej-
teni leányát, házának meggyalázój át, de ép itt talál rá gyermekének 
akaratlanul felidézett kísértete, s a büszke főurat a lelkifurdalás mar-
dosó kínjai őrületbe kergetik és sírba viszik. 

Nem keresem, honnan vette a költő ezt a siralmas tárgyat ; 
Lafontaine vagy Clauren német novella-mázolóktól-e, vagy tán egy 
kalendáriumból ; lehet, hogy a tamburás öreg úr-ban valami diák-
kori olvasmány lobbant fö l : «szövege cikornyás, dallama német». Ez 
az utolsó föltevés látszik előttem legvalószínűbbnek, mert bármilyen 
tárgyilagos volt is Arany elbeszélő műveiben, alig találunk olyat, 
melybe valami módon belé ne vegyülne egy s más személyes ta-
pasztalat, élmény, észlelet ; a tárgy alakításában, a részletek kidolgo-
zásában mindenütt nyilvánul erős megfigyelésének hatása ; a legtávo-
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labb álló tárgy is a valóság elemeit szedi magába, mindig van benne 
«valami reális». Erre épen a Kép-mutogató kitűnő pé lda : sőt én 
lígy nézem, mintha ép ebben az énekes históriában, ahogy Arany 
stílszerűen nevezi, a mese volna a mellékes, s a költőnek főtörek-
vése, hogy alkalmas módot találjon személyes élményeinek költői 
kifejezésére ; a mese csak valamilyen állvány, melyre művészileg 
megmintázva kirakja azt, ami valahol és valamikor vele magával 
megesett. 

Két ilyen egyéni élményt látok a Kép-mutogató-be.n : a keretet 
és a cselekvény kifejtő indítékát, az asztalírást. 

* 

Keretül szolgál a debreceni vásár, melynek egyik mutatványos 
bódéja előtt padocskán áll a kikiáltó és harsány hangon elénekli a 
rikító színekkel festett história szövegét, közben hosszú pálcával muto-
gatja a jelenetet és alakokat, melyekről története szól. 

A német Bänkelsänger, az olasz cantambanco (- canta in banco),1  

mint vásári énekes a mi sokadalmainknak is ismert alakja volt. 
A mult század nyolcvanas éveinek elején magam is hányszor állottam 
szájtátva az aradi országos vásár sátortömkelegében ilyen kifeszített 
vászon előtt, hallgattam a romantikus ruhába vagy bohócjelmezbe 
bujtatott kikiáltó magyarázó rikácsolását, bámultam a «szörnyű gyil-
kosság» képsorozatának «mesteri ábrázolását» és sok habozás után 
előkotortam a féltve szorongatott piculát, hogy jogot váltsak mind-
azoknak a csodáknak a látására, miket a kikiáltó egy-egy «igaz tör-
ténet» elfujása után a «nagyérdemű közönségnek» a sátor belsejé-
ben ígért.2 

1 Heinrich G. : Ném. balladák. Jeles Írók Isk. tára. III. 15. 
2 A Hölgyfutár 1853-i évfolyamában (jún. 16, 119. 1.) látni ilyen kép-

mutogatók torzrajzát. A szöveg így magyarázza : «A zugligetben néhány 
nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szo-
morú nótát énekelt e l . . .» stb. A rajz egy férfit ábrázol, aki rúdra akasz-
tott képes ponyvát tart, moly több mezőre van osztva, mellette áll élet-
párja s nyekeregteti a nyakába akasztott sípládát, azaz verklit ; mindketten 
torkuk szakadtából éneklik a képeket magyarázó verseket. — Császár 
Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy 
szonett-sorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett 
fölött a cím : Első, második . . . stb. kép ; az alcím prózai : «Mellyben meg-
mutattatik . . . » stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmuto-
gatók módjára mutatja be embereit. — Németországban az ilyen ábrázo-
lásoknak tárgyuk miatt Mordtat, Mordgeschiehte volt az elnevezésük, a 
szótárak is felvették ezt a magyarázatot : « Mordtat . . . Auf den Jahr-
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Ilyen vásári élet nyüzsög előttünk a költeményben. Nem hihető, 
hogy Aranynak diákkorában a debreceni vásár egész lett volna kép-
mutogató nélkül ; még kevésbbé hihető pedig az, hogy a költő verse 
keretének színhelyéül Debrecent te t te volna meg, ha nem fűződött 
volna hozzá valami emlék ; a vers miatt akár Szalontát is említhette 
volna, hol gyerekkorában, valamint hivatalnokoskodása idején ugyan-
csak láthatott hasonlót. Aranynak ösmert ragaszkodása emlékeihez 
azonban határozottan azt a várost jelöli meg, melyhez serdülő korá-
nak annyi szép és bús emléke köti. 

Az első versszak teljes egészében a kerethez tartozik; a kép-
mutogató beharangozza az előtte tolongó sokaságot, felhívja figyelmét 
a történet iránt, melynek képeit pálcájával mutogatva el fogja 
magyarázni : 

Debreczeni sokadalom ! 
Nézz e képre, halld meg dalom: 
Szomorú történet esett, 
— Kin sok jámbor szív megesett — 

E szomorú időben ; 
Arrul szerzek ez ú j vorset 

Ebben az esztendőben. 

A képmutogató nemcsak elénekli históriáját, hanem egyben ki-
nyomtatva árulja is ; erről tanúskodik a ponyvafüzetek szokott címe 
és keltezése : új vers, meg hogy szerzek ebben az esztendőben.1 

Magában az elbeszélésben csak egy-két szó muta t ja , hogy a ver-
set a képmutogató énekli ; eleinte a képek sorát még számmal nevezi : 

Első képem azt mutatja . . . (2. vsz.) 
Második kép : (4. vsz.) 

azután csupán egy-egy utalás, közbevetett megjegyzés esik : 

Új kép váltja most a régit : 
(Nézni kell a vesszőm végit) (7. vsz.) 
Legszomorúbb ez a rajzon, 
Ezt ne nézze terhes asszony (12. vsz.) 
Áll mögötte volt leánya . . . im minő ! (16. vsz.) 

markten Schilderung eines begangenen Mordes durch grelles Bild und 
erklärenden Gesang: ein Mann mit Mordtaten; eine M. zeigen, singen.» 
(Heyne, Deutsch. Wb.) Ez a délnémet Muritât alakban nálunk is köz-
keletű volt s magyarul is így nevezték. Sok paródiáját látni rajzostul az 
esztétikus Th. Vischernek tulajdonított, sok kiadást ért gyűjteményben : 
«Musenklänge aus Deutschlands Leierkasten.» (Leipzig, é. n. Bernhard 
Schlicke). 

1 Y. ö. BoL Ist. I I . 35: «mind, a mit nyomtanak «ez esztendőben.» 
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Tiiajd a 17. versszaktól kezdve ez is elmarad, csupán a záróképefc 
nevezi meg : 

Még egy kép jön, az utolsó (23. vsz.) 

Arany a képmutogató szereplését a néző és hallgató közönség-
finom lélektani ismeretével alkalmazza: az elején, mikor a kíváncsi-
ságot föl kell gerjeszteni, még előtérben áll a személye, szükséges a 
kép sorszámának megnevezése ; mikor a történet már megragadta a 
közönséget, a mese maga beszél, a mutogató háttérbe vonul, csupán 
a pálcája jár ; a záróversnél azonban megint előlép, mert a kép nem 
ábrázol többé cselekvényt, meg kell magyarázni, mit jelent a nagy 
kőkoporsó, a fordított címer : 

Ez a sírbolt nem lesz nyitva — 
Csak az itélet-napon ! 

A Kép-mutogató kerete egyezik Aranynak kedvelt eljárásával, 
t. i. hogy a költeményt nem ő, a szerző mondja el, hanem mással 
adatja elő. Ez nem puszta modorosság, hanem művészi céltudatosság, 
mellyel a költemény és előadója közt szorosabb kapcsolatot teremt, 
midőn magamagát, az időben távolabb álló költőt mintegy kire-
keszti és a mesével egykorú vagy legalább is közelebbkorú tolmács-
nak adja át a szót. így szítja például a Toldi Szerelmében a kobzos 
Szeredai Nápoly előtt a haragos magyar katonák lelkében a bosszú-
állás lángját, mikor elénekeli Endre Királyfi balladáját ; majd az 
éjjeli tábortűz mellett Zách Klára esetét, melynek hangulata nagyon 
beletalál a sereg elégedetlenségébe s Lajos királyra is hatással van ; 
Toldi Estéjében Szent László legendáját fölváltja a pajkos apród 
ajkán a vén Toldit csúfoló ga jd ; Buda Halálában a vitézek álmaban 
jelenik meg szent éjen a hegedősök énekére felidézett Hunor és 
Magyar. Nem kell több példát említenem, csak arra kívánom a figyel-
met felhívni, hogy a Kép-mutogató meséje mennyivel hihetőbbé, 
valószínűbbé válik avval, hogy nem Arany mondja el, hanem a 
vásári énekes ; hogy az útszéli történet jelentőségre emelkedik, mikor 
a mutatványos kikiáltó hirdeti a sokadalom fogékony közönségének, 
mely ott tolong a festett vászon előtt. 

A jelenetek festett ábrázolásait, bár az első hármon s az utolsón 
kívül nincsenek külön megjelölve, a szöveg alapján nyolcra lehet 
tenni. Természetesen nem gondolhatunk művészi képekre, hanem 
naiv felfogásnak kezdetleges előadására, mely sok mindent összezsúfol 
egy keretbe, kevesebbet is, többet is ábrázol a kelleténél, de hiäz 
arravaló a képmutogató verse és pálcája, hogy magyarázzon és muto-
gasson. Az első képen a «gróf kisasszonyt feddi atyja» ; a máso-
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dikon a gróf a deákot felhivatja s kiadja az útját ; a harmadikon a 
sikoltva lerogyó leányt a fiú után dobja ; a negyediken a sanyarú 
munkában elkényszeredett asszonyt látjuk s a tőle elforduló férjet ; 
az ötödiken a szolga jelenti az úrnak, hogy a «Kapu-rácsnál rongyos 
nő áll, azt mondja, kisasszonyunk», de a gróf ráuszít ja kutyáit ; a 
hatodikon a gróf társaságban van, ráveszik, hogy tegyen próbát a 
bűvös asztallal, mely leírja a leány nevét ; a gróf hátranéz s ott lát ja 
kitaszított gyermekének árnyát, karján idétlen csecsemő ; a hetediken 
a gróf szobájába zárkózva hívja fel gyermeke szellemét, hogy kien-
gesztelje, nem a halálba kergetett áldozatot, hanem saját mardosó 
lelkét ; a nyolcadik kép márványkő-koporsót mutat, fordított címerrel. 

Ez a költemény kerete : a vásár, a nyüzsgő sokaság, a nyolc 
mezőre osztott vászon a megható történet rikító színekkel festett 
jeleneteivel, előtte az éneklő kikiáltó, aki alacsony padon állva pál-
cájával mutatja a szövegéhez tartozó képeket. 

* 

A második elem, mely a költőnek személyes élményéből való : 
a bűvös asztalka, melynek szellemektől kormányozott vonásaiból suj t 
le a büntetés a kegyetlen apára. 

Asztal-írás ötvenhatban 
Vala itt-ott még divatban ; 
Kisded asztal egyik lába 
író eszközt rejt magába : 

A körűi sereglenek, 
Azzal írnak másvilági 

Láthatatlan szellemek. 

Szép ajak mond: »Gróf úr nem mer 
Szóba állni a szellemmel.» 
Gróf mosolygva asztalhoz nyúl, 
Csak érinti : asztal indúl, 

Szalad ujja közt az ón, 
S a papírra ez van írva 

Ismert kézzel : «Én Yerón.» 

A költő sokkal pontosabban követi a szellemidézésnek minden 
mozzanatát, semhogy részéről puszta hallomásból ismertnek vehet-
nők. Az évszám megjelölése: ötvenhalban, a második sorban az idő-
határozó : ,Vala itt-ott még divatban', a bűvös asztal leírása, az el-
járás szabatossága, mind arra mutat, hogy ebben a varázslatos mes-
terségben magának Aranynak is volt valamelyes személyes tapasztalata. 

Tudvalevő dolog, hogy a szellemidézés minden korban megvolt, 
csak a módja meg az eszközei változtak. Az emberben élő meta-
fizikus vágy, a valóság sorompóin túl áhító törekvés, melyet sem 
vallás, sem tudás ki nem elégit, mindig keres utat-módot, hogy a 
másvilággal érintkezésbe lépjen. A sámánok bóditó italai és kábító 
füstjei, a táncoló dervisek szédítő keringései, a fakírok rejtezése, az 
aszkéták rajongó réülete : mind hidak az alvilági folyó sötét örvé-
nyei fölött. Csalók és szemfényvesztők kenyérkeresete, mely gyakran 
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pazar életmódot biztosít azokból az áldozatokból, miket a hívők nagy 
tömege nekik «tudományukért» fölajánl; s az újkori műveltségben 
agyonernyedett idegzetű társadalom a székesegyházakból s a tudomá-
nyos intézetek amphitheatrumaiból ma is nagyon sokszor ellopódzik 
valamely híres jósnő « szalon »-jába, ha nem a város végén lakó kártya-
vető asszonyhoz, hogy magasabb vagy alsóbbrendű szellemek segítsé-
gével a jövőbe lásson, vagy bizalmas körbe, hol jó «medium» van és 
«séance»-ra hívja a sétáló forinttal a «negyedik dimensio» lakóit. 
Néha lelohad a szellemekben való hit, s akkor a lélekidézés szórvá-
nyos szórakozássá, időtöltéssé válik ; máskor mint a j á rvány meg-
ragadja a lelkeket s kivált egy-egy új eszköz felfedezésekor boldog-
boldogtalan társalog azokkal, kik régesrégen, vagy csak a minap 
hagyták el a földi zarándoklást. Tudásvágy és hiú kíváncsiság, áhítat 
és hitetlenség, vigaszra vágyó fájdalom és anyagiakra mohó kapzsi-
ság : mind a túlvilág segítségével keres kielégítést vágyaira, tanácsot 
terveire, írt boldogtalanságára, eszközt céljaira. 

Ilyen, egykor igen divatos eszköz volt a táncoló asztal, mely 
felidézheti a másvilág szellemeit. A vele való bánás s az egész el-
járás neve aszlalmozgatás, aszlaltáncoliatás (németül Tischrücken ; 
valamennyi az amerikai-angol table moving után). 

Megjegyzendő, hogy ez nem a XIX. század találmánya, valamint 
lényegében az okkultizmus egyéb fajtája : a hipnotizmus, mcsmeriz-
mus stb. sem. Már a III . század elején élt egyházatya, Tertullianus 
is említi trapézom antiké : asztaljóslás néven (Apologet, cap. 23). 
A húnok történetéből ismert Ammianus Marcellinus IV. századi 
római történetíró művében (Berum gestarum lib. XXIX. cap. 1.) egy 
nagy pört beszél el, mely Valens császár idejében folyt. Valami 
varázslatról volt szó, melynek eszköze egy asztalka volt. A pör egyik 
személye, bizonyos phrygiai Hilarius a vallatás során ezeket mondja : 
«A delphi háromláb mintá jára babérfavesszőből készítettük kedvezőt-
len jelek közt ezt a bajszerző asztalkát (infaustam hanc mensulam), 
melyet [itt] láttok ; titkos igék ejtésével, valamint sok és hosszas 
szertartásokkal fölszentelve végül megmozdítottuk ; a megmozdítás 
eljárása pedig, valahányszor titkos dolgokban tanácsot kértünk tőle, 
a következő volt . . . » stb. — s aztán hosszasan elmondja, hogy az 
asztalkára fémtálat tettek, melynek karimájára a huszonnégy betű 
volt vésve, föléje vékony szálra gyűrűt akasztottak, ennek ingásai 
egy-egy betűt érintettek s így kaptak bizonyos szavakat, melyekből 
jósolhattak. 

A dolog aztán úgy látszik pihent egynéhány századig. A XVIII. 
és XIX. század határán, mintegy a racionalizmus ellenhatásaként 
ú j ra eró'sebben jelentkeznek a «titkos tudományok». Tudósabb embe-
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rek Lavater fiziognomiája s a részben belőle fejlődött Gall-féle 
frenologia kérdéseivel foglalkoznak ugyan szívesebben, de Mesmer 
elmélete az állati delejességről, a delejes átvitelről s hasonlókról újra 
a szellemek, lelkek, kísértetek világa felé terelte a borzongani szerető 
világ figyelmét. A szellemek pedig nem olyanok, hogy soká kéressék 
magukat, aki kíván velük közlekedni, annak könnyen alkalmat ad-
nak reá. 1848-ban Észak-Amerika Newyork államában, egy Fox nevű 
családnál adnak magukról újfajta életjelt : a házban, a szobákban, a 
bútorokban titokzatos kopogások voltak hallhatók, melyekkel a szelle-
mek tudtul adták az emberiségnek létüket, tetszésüket vagy nem-
tetszésüket. Nemsokára az Egyesült-Államok egész területén jelent-
keztek a kopogó szellemek (knocking ghosts, Klopfgeister). De köz-
vetlen összeköttetést csak akkor lehetett velük teremteni, mikor 
fölfedezték az aszlaltáncoltatást. Ez 1853 elején történt s a yankee-k 
table moving-jának híre március végén már Brémában volt. Német-
országban Andrée Károly ápr. 4-i cikke az Allgemeine Zeitung-ban 
ismertette meg a közönséggel az új tüneményt. Európát ekkor való-
sággal «asztalláz» fogta el, mint egy egykorú tudósítás mondja; 
Anglia, Franciaország, Németország társaságaiban, magas, magasabb 
és legmagasabb köreiben naponként j á r t a az asztaltánc, kivált mikor 
a yankee-k e célra különösen alkalmas, háromlábú psycliograph, 
spiritoscop nevű asztalkát szerkesztettek, mely nemcsak kopogással 
jelezte az ábécé szükséges betűjének számát, hanem egyik lábába 
rejtett ceruzával, kivált ha jó médium volt jelen, a felidézett szellem 
egykori földi birtokosának vonásról-vonásra hű kezeírásával közölte 
mondanivalóját. 

Nálunk a Budapesti Hírlap 1853 április 13-i (88.) száma ad 
először hírt az «Önmozgó asztalról» ; a B. jegyű tárcaíró aztán a 
hónap végéig értesíti a közönséget az általános érdeklődést támasztott 
jelenség kül- és belföldi kísérleteiről, elméleteiről és magyarázatairól 
(90. sz. ápr. 15.; 94. sz. ápr. 20.; 96. sz. ápr. 22.; 99. sz. ápr. 26.; 
101. sz. ápr. 28.) A Pesti Napló 1853. ápr. 15 i (929.) számában 
egy névtelen cikk bő kivonatban ismertette Andree után az új jelen-
séget. Következő nap Jedlik Ányos, az egyetemen a fizika tanára, 
a dinamo-gép elvének fölfedezője, ír tárcát «Az asztal-jártatáshoz» 
címmel. Elmondja benne, hogy az ápr. 12-i Fremden-Blatt s a 
Neuigkeits-Blatt hasábjain olvasott a dologról s hogy őt 13-n az 
Angol-Kisasszonyok nevelőintézetében, ahol tanított, megkérdezték a 
jelenség magyarázata felől. О nem tudott rá megfelelni ; ám a nö-
vendékek még az nap sikerrel végezték a kísérletet s másnap tanár-
juk előtt megismételték. Nendvich Károly szóvá teszi ápr. 16-n 
tartott akadémiai felolvasásában ; ugyanakkor felolvassák Frommhold 
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Károly tudósítását is «egy asztalmozgatási kísérlet alkalmával mu-
tatkozott delejes tüneményről», mire elhatározzák, hogy bizottságot 
küldenek ki a dolog tudományos megvizsgálására. A bizottság április 
22-n az Akadémia termében — a máig is álló koronaherceg-utcai 
Károlyi-Trattner házban — végre is ha j t j a a kísérleteket; táncoltat-
nak fatányért, kalapot, párnát, széket, kis asztalt, nehéz nagy asz-
talt ; Jedlik egy nagy jelentésben be is számol a kísérletekről és 
elfogadható magyarázatukat is adja, természetesen kizárva minden-
nemű és származású szellemet, mire a Hölgyfutár (ápr. 28.) ezt írja : 
«Vége az asztaltánczoltatásnak !» Később pedig (jun. 16.) három kari-
katúrában csúfolja ki a divatos hóbortot. (Új Magyar Múzeum 1853. 
I. 255."; 11.203., 263., Pesti Napló, május 11—12, 950—951. sz.). 
A napi lapok és folyóiratok csak úgy ontják az értesítéseket és tudó-
sításokat, úgy hogy a Pesti Napló szerkesztője Jedlik jelentésével 
kénytelen lezárni az erre vonatkozó közléseket. A Szépirodalmi 
Lapok •— melynek munkatársa Arany is volt — az április 21-i, 32. 
számban közöl egy cikket, majd az április 28-i, 34. számában : 
Kopogó szellemek Amerikában című tárcát, melyhez a következő 
jegyzetet fűzi: «Egy Amerikában utazott európai hölgy legközelebb 
angolul megjelent útirajzaiból. Közöljük e töredéket, a napi érdeket 
egészen elnyelő asztalmozgatás előzményeinek némi ismertetéseül». 
A Pesti Napló ápr. 22-i (935. sz.) tárcájában a T** jegyű cikkíró 
többek között ezt mondja : «Az asztalmozgásnak Amerikából átszívár? 
gott tana nálunk is rettenetes hatást idézett elő». 

Természetes, hogy a szépirodalom is megérzi az «asztalláz» hatá-
sát, és novellában, regényben egyre sűrűbbek lesznek a célzások, 
hivatkozások az asztalok szellemeire, míg végre a spiritizmus rend-
szerbe szedi az egészet, hierarkiát t e remt az asztral-szellemek közt s 
az egész másvilági társaságot az irodalom mozgató tényezőjévé teszi. 
Hogy csak Jókaiból idézzek egy-két példát : Tábornok és asztral-
szellem (Divatcsarnok, 1855) ; Politikai Divatok (1862) «A table 
moving korszaka» с. fejezete; A szamárrend története (? 1900; Olcsó 
Jókai 92. sz.) Ebben Jókai saját tapasztalását adja elő. Ez utóbbira 
Beöthy Zsolt volt szíves figyelmeztetni. 

Az ú j jelenség híre a napilapok és folyóiratok közlései út ján 
Nagykőrösre is eljutott s egy ottani leánynevelőintézetben végezték az 
első sikerült kísérleteket ; erről Szász Károly, akkor a matematika 
tanára be is számol levelében, melyet a Pesti Napló ápr . 24-i (937.) 
száma közölt.1 Aranyt a dolog nagyon érdekelte. Társaságban és ott-

1 Megemlékezik erről mint szemtanú Ágai Adolf is (Por és hamu. 
1892. Arany Jánosról. 73. 1.) Arany Jánost mint nézőt, Arany Juliskát 
mint résztvevőt említi. (Baros Gyula szíves figyelmeztetése). 
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hon, családi körében szorgalmasan kísérletezik, sőt új felfedezésre is 
bukkan. Erről a Budapesti Hírlapnak egy közleményéből értesülünk 
(1853 ápr. 27. 100. szám, a Napi események közt), mely annál is 
érdekesebb, mivel a költőnek, tudomásom szerint eddig ösmeretlen 
levelét is tartalmazza. A közlemény szövege a következő : 

»Nagy-Körös, ápril 25. Köztiszteletben álló költőnk s n-kőrösi 
tanár A r a n y Jánostól az asztalmozgásról a következő érdekes köz-
lést kaptuk : «A s z e m e k v a r á z s a nem poézis többé. Tegnap, a 
d i v a t o s asztaltáncz kísérleténél azon ötletre jöttem, hogy it t a 
szemeknek, nem csak mozgás-irányára, mint ezt mások is tapasztal-
ták, hanem a tárgy m e g i n d í t á s á r a is nagy hatással kell lenni . 
Ezért, a kézlánczolaton belül, az asztalon e g y k i s p o n t o t j e l ö l -
t e m k i , hova a lánczot képező egyének f o l y v á s t s z e g e z z é k 
s z e m e i k e t . Eredménye az lőn, hogy az asztal, k e v e s e b b m i n t 
k é t p e r e z a l a t t , megkezdette szokott mozgását. E kísérlet a nap 
folytán, ugyanazon, vagy más személyek által többször, s többfele [!] 
módosítással, ismételtetett, s m i n d i g s i k e r ü l t . Szanaszét tekint-
getés a mozgást akadályozza, a szemek behunyása egyszerre megszün-
teti. Oly egyén, kiben nagyobb ha tás tapasztaltatik.1 egymaga, s fél 
kézzel, sőt egy ujjal is képes, szemeit folyton egy helyre szegezve, 
jókora a[s]ztalt erős mozgásba hozni. Egy kísérlet t e l j e s e n s ö t é t 
szobában történt, a szemek odaszegzése alatt az asztal erősen hány-
kódott, behányatván azok, egyszerre megszűnt. Probatum est.» 

A Pest-Ofner Zeitung (1853 ápr. 29. 97. szám) felemlíti Arany-
nak felfedezését és kétségbe vonja a szemek hatását ,2 de azért Arany 
nem kevéssé büszke megfigyelésére és több ízben emlegeti. Mindjárt 
ápr. 27-n ezt í r ja Tompának : «Laczi közelebb nagy erőt fejtett ki 
a table-moving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napirenden van s 
kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok 
ma jd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.» (Lev. 128. szám.) 
Megjegyzendő, hogy a szemek hatását már előbb Jedlik is megálla-
pította, mint jelentésének 2. pontja bizonyítja (Uj M. Múz. 1853. П . 
264.) ; Arany egészen függetlenül jutott e fölfedezésre, tanuja éles 
megfigyelésének. Csakhogy az a furcsa, míg Jedlik kísérleteiben az 
asztal közepére szegzett szem mozdulatlanná tet te az asztalt, addig 
Arany tapasztalása szerint ez az igazi indító. Er rő l szól sógorához, 
Ercsey Sándorhoz írt levele, május 27-én: «Tánczoltatj átok-e már az 

1 Műnyelven ezt úgy mondták akkor, hogy: «Sok benne a delejes 
fluidum.» 

2 Erre a cikkre Papp Ferenc volt szíves figyelmeztetni. 
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asztalokat? I t t nagyban j á r j ák a galoppot; fo-forçe benne az. hogy 
a bűvésznek egy pontra kell nézni az asztal közepén, akkor 2—3 
perez alatt a leglustább asztal, tányér stb. is megindul, mely colum-
busi feltalálást nekem köszöni a tudós világ s az asztalmozdításnál 
óraszámra üldögélő társaságok. Yan benne valami. Laczi különösen 
derék legény, a sziklákat is meg-mozdítaná. » (Ercsey: Arany életéből 
77. 1.) A következő, 1854. év március 19-n Egressy Gáborhoz írt 
levele (Lev. 251. szám) azt sejteti, hogy Arany az asztaltáneoltatást 
egy időre abbanhagyta, minthogy a legérdekesebb a jelenségben : a 
szellemek közreműködése, nem állott meg eszének ítélőszéke előtt. 
Egressy abban az időben nagyon ráadta a fejét a szellemidézésre, s 
lígy látszik, legtöbbször Petőfit hívta, mert nem bírta, nem akarta 
elhinni, hogy «korán elirígylett fénye szemünknek», kihez olyan mély-
séges egyéni és művészi barátság fűzte, valóban elesett. Kísérleteiről 
számot ad Aranynak egy levélben, mely sajnos, nincsen meg, vagy 
talán lappang. (Arany levelezésének jegyzéke az Akadémiai Értesítő 
10. évfolyamában nem tud róla). Arany válaszából azonban sejthetjük 
Egressy levelének tartalmát. A válasz idevágó részei így szólnak : 
«A szellemekkel való correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé 
tartozom. Se igent se nemet nem mo[n]dhatok. Szegény Sándor halá-
lának oly körülményes leírása meghatott, s levelét eltettem1 a többi-
hez. Azonban leginkább megillető rám nézve, hogy ti a felmagasztalt 
pillanatban r á m is gondoltatok ; ebben látom szeretettök ú jabb tanú-
jelét. Mondám, a kétkedők közé tartozom. Nem a tényt illetőleg : 
mechanikai erőnél többet hiszek e dologban, és értelmes, becsületes 
embereket csalással nem vádolok. Tegnap 2 saját nőm is megkísérté, 
mert tavai ő is megmozgatta az asztalt. A szellem akart írni, de nem 
tudott, csak holmi krix-kraxokat firkált fel s alá a papiron. Meglehet, 
nem tud írni az istenadta. — Azt gondolom, az egész asztalírási proces-
sus, a működő agyában képződik, öntudatlanul, képek és eszmék áll-
nak elé, s egészíttetnek ki. min t az álomban ; így néha egy-két vonás 
megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik olyanokkal, 
miket nem tud, mikre nem is g o n d o l . . . A mit legkevósbbé hiszek, 
az a testtől megvált szellem működési képessége : mert hogyan volna 
a szellem képes oly tökéletlen műszer által minő egy asztal vagy 
bútordarab, nyilatkozni, ha már legmesterségesebb organumának, a 
testnek rendetlen állapota, például a vérnek az agyra tolúlása, meg-
tompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én felada-

1 Ennek hollétéről nincsen tudomásom. 
2 Valószínűleg Egressy levelének közvetlen hatása alatt. 
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tom. » Bármennyire kételkedett is Arany a dolog valóságában, a dolog 
mégis nagyon érdekelte, s mikor egy hónappal később, április 18-n 
Pesten jár, meglátogatja Egressyt s valószínűleg az ő biztatására részt 
vesz egy séance-ban, melyen természetesen Petőfi szellemét idézték. 
A meglepő hatásról Arany beszámol 1854 ápr. 22-n, Tompához írt 
levelében : « . . . közelebb pedig az asztaltól is meg fogom kérdeni, 
mit csinálsz. Mert a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő 
tud, s E.[gressy] Gábor naponként correspondeál ra j ta Petőfivel, kihez 
most kedden [ápr. 18-n] nekem is volt szerencsém, akkor nap Pesten 
lévén. Sándor igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné 
azt. Tréfán kívül, az egész oly bolond história, mit könnyebb kine-
vetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első útat választották.1 

De, ha magad, rátéve kezedet az asztalra, csupán gondolnád a kér-
dést, s az írott felelet mégis ráillenék arra, akkor szintoly furcsán 
érzenél, mint hasonló esetben én érzettem. No de hagyjuk ez ostoba-
ságot, melyről kiki csupán magát győzheti meg, de mást, még leg-
jobb barátját, testvérét, nejét, apját sem.» (Lev. 14-5. sz.) Erre a kétel-
kedő Tompa ezt feleli : «На eljősz és megmutatod, elhiszem az asztal-
írást» (Lev. 146. sz.). Tompának ebben a feltételes mondatban azon-
ban sokkal fontosabb volt az eljősz, azaz a találkozás Aranynyal, 
mintha a szellemvilág valamennyi lelke a földi világ valamennyi 
asztalával Íratott volna. A következő levélben Arany megint szót ejt az 
asztalról, de úgy látszik, már tréfára veszi a dolgot : «Egresi [!] Gábor-
nak azt írta egyszer az asztal, midőn tőle túlvilági dolgokat kérdezett : 
«Те nagyon bölcs ember vagy, Gábor!» En is olyan formát mondhat-
nék neked.» (Lev. 147. sz.) 

Nyilvánvaló, hogy mikor Arany az asztalírást balladájának egyik 
indítékává teszi, saját tapasztalásából mer í t ; mozgattak asztalt a körösi 
tanárok s a városi társaság ; Aranyék a családi körben, hol különösen 
Laci tűnt ki, mint jó «médium» ; Arany maga is próbálta a kísérletet 
tökéletesíteni, mutat ja az a vélt fogása, hogy a «lánc» működése alatt 
az asztal közepére kell nézni; részt vett egy vagy több «séance»-on, 
melyen Egressy Gábor felidézte közös nagy barátjuk, Petőfi szellemét 
A későbbi években tudtommal már nincs nyoma, hogy Arany tovább 
is űzte volna az asztalírást. Bár eleinte nem mert határozottan kétel-
kedni, s hitte, hogy «van benne valami», később valószínűleg arról 
győződött meg, hogy ez nem egyéb egy érdekes fiziologiai-mechanikai 
kísérletnél, melyhez a lelkeknek édes-kevés közük van. és abbanhagyta 
az egészet. Ezért í r ja balladájában, hogy «mindenféle furcsaság» közt 
«asztalírás ötvenhatban vala itt-ott még divatban.» A költeményben 

1 Célzás Jedlik Ányos kísérleteire és magyarázatára. 
Irodalomtörténet. 12 
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az asztalírás eljárásának részletei különben teljesen megfelelnek a 
követelt formaságoknak. Annak, aki kezét a psychographra teszi, az 
első mozduláskor kérdeznie kel l : a Ki van jelen ?» mivel mindenkinek 
más-más szellem jelenik meg, erre az asztal vagy kopogtatással vagy 
írással válaszol. Ez történik a gróffal is, midőn a maga szellemét kérdve 

asztalhoz nyúl, 
Csak érinti : asztal indúl, 

Szalad ujja közt az ón, 
S a papírra ez van írva 

Ismert kézzel: «En Verón.» 

Ha már tudja valaki, ki a felelő szelleme, akkor mindjár t elsőre 
hívhatja, mint a gróf: 

Megy, s bezárja benső zárját, 
Hívja gyakran holt leányát. 

A további folyamat az, hogy a tanácskérő, legtöbbször hangosan, 
felteszi kérdéseit ; ezért : 

Kulcs lyukon kik hallgatóznak, 
Csak felét hallják a szónak : 

A mit a gróf maga mond . . . 

másik felét a beszélgetésnek a szellem ír ja az asztal segítségével, azt 
tehát nem lehet hallani. 

Nem tartozik az asztalíráshoz — legalább az ötvenes években 
még nem tartozott hozzá — a látomás, a gróf lányának megjelenése ; 
evvel a költő továbbfejlesztette és mélyítette a balladának csodás ele-
mét, mely a büntetés eszközéül szolgál. Hogy a gőgös lelkét ért gya-
lázatot elfeledje, a gróf mulatsággal, versennyel, vadászattal szórakozik : 

Este keres vidám házat, 
Hol van élénk társaság ; 

S időt ölni felkerül ott 
Mindenféle furcsaság. 

S ép ott, ahol legkevésbbé várja, ott a csodásság az apai szeretet és 
a családi gőg harcában a kegyetlenül megtagadott szív párt jára áll. 
Mikor a gróf az «ismert kézzel» írt nevet látja : 

Arczát éri hűs fuvallat, 
Hátranéz s egy «ah!» szót hallat: 
Áll mögötte volt leánya, 
Már nem élő csak az árnya, 

Sápadt, rongyos — ím, minő I 
Karján, alva-é vagy halva ? 

Egy idétlen csecsemő. 
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A látomás meg is szólal ; csöndesen, harag nélkül mondja el a maga 
és gyermekének szomorú sorsát. A jelenést más nem látja, csak az 
apa, Hamletként lelke szemében ; szavát más nem hallja, csak ő, 
szívével ; s aki még előbb kétkedő mosollyal ült le a lelkek asztalá-
hoz, most fölriad, a szót félbe szaggatja, s viselkedése olyan, hogy : 

Kik ezt látják ott körösleg, 
Vélik olyan különösnek, 

Szóbeszédnek tere tág. 

Otthon a cselédség közt is 

Szájról szájra suttogás kél : 
«Csitt ! . . . való : a gróf bolond.» 

Pedig nem az még : 
szól, tesz, rendel 

Most is mindent értelemmel. . . 

csak midőn ahhoz az egy ponthoz ér, az ő rettenetes bűnéhez, akkor 
bezárkózik 

asztalával írat, 
Hogy sebére leljen írat. 

Hiába, a lettet létlenné tenni nem lehet, a halálba üldözött gyerme-
ket nem támasztja föl semmi könyörgés, semmi bűnbánat ; s midőn 
az apa a vadonban, hová elűzte, leánya hűlt maradványait nem lel-
heti meg, s nem adhat ja meg legalább a porhüvelynek az engesztelő 
végső tisztességet, lelke összeroskad az önvád súlya alatt és maga 
alá temeti a gazdátlan testet. A megtagadott apai szív bosszúja ez. 

íme a balladának elemei : egy ütött-kopott, regényesen-érzelgős 
történet s a költőnek személyes élményei : a képmutogató, mely a 
debreceni vásárnak diákkori emlékeiből való s az 1853-i esztendő 
divatos hóbortja, az asztalírás, mellyel a költő maga is megpróbálko-
zott. Ezekből épül föl az a megrázó tragédia, mely művészi értékben 
méltán sorakozik az Őszikék többi remeke közé ! 

TOLNAI VILMOS. 
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