
kálvinistává lett elemekre támaszkodot t 
volna : ezeknek a száma a többiekéhez képest 
nem lehetet t túlságosan nagy. Névszerint 
tudomásunk van a dési pörben szerepelt 
hat kolozsvári polgárról (vö. K o h n Sámuel : 
A szombatosok. . . Bp. 1889, 224. 1.), ezek 
azonban a vagyonosok közül valók, hiszen a 
pörük a többiekétől (akárcsak Borsos Istváné, 
Kendeffi Zsóiiáé, Komis Borbáláé vagy Péchi 
Simoné) elkülönít tetet t . Az is köztudomású, 
hogy az á t té r í te t tek nagy része ti tokban 
makacsul k i ta r to t t szombatos hitelvei mel-
lett, úgy, hogy II. Rákóczi György 1652. 
szeptember 19-én újabb kemény rende-
letet adot t ki a »judaizánsok« ellen, s 
az Approbatae Constitutions (Pqrs I. Tit. 
4. sz) szintén kodifikálja a szombatosság 
t i lalmát (Kohn id. m. 319. 1.). Egészen lehe-
tetlennek tűnik fel előttem az a feltevés, hogy 
az 1638-ban kálvinistává kényszerí tet t uni-
táriusok és szombatosok t ü n t e t t e k volna a 
gyűlölt reformátusok papjai mellett. Ne feled-
jük el azt sem, hogy a pur i tánusok dogma-
tikailag éppoly orthodox ál láspontot képvi-
seltek a szentháromság kérdésében, mint 
Geleji Katona . Tudunk például Apáczai Csere 
Jánosnak egy nyilvános vi tá járól »az atheis-
ták, pogányok, törökök, zsidók, római kato-
likusok, lutheránusok, uni tár iusok, armni-
anusok, anabaptisták« ellen (Neményi Imre : 
Apáczai Csere János (Bp. 1925, 75. 1.). 
A mű nem maradt ránk, de érveiben 
bizonyára éppúgy Gelejei Praeconium(evan-
gelicum-ära (RMK. II. 521) támaszkodik, 
ahogyan címében az ő művét visszhangozza, 
A nagyhatalmú püspök ugyanis a református 
dogmákat éppúgy »contra Rabbinos, Samo-
sataneianos, Socinianos, Francisci-Davidis-as 
Anababtistas, Lutheristas etc.« oltalmazza, 

min t a magyar pur i tánusok legöntudatosabb 
képviselője. Makkai László nagyon jól te t te , 
hogy adatok h í ján nem teremtet t mester-
séges és erősen v i t a t h a t ó kapcsolatot a kolozs-
vári puritánizmus és a megelőző osztály-
harcok vallásos jellegű megnyilatkozásai 
között . 

Nagyjából ugyanígy vagyunk a puri tá-
nizmus Pirnát követe l te távolabbi hazai és 
külföldi kapcsolatainak nyomozásával is. Az 
vi ta thatat lan, hogy Ramus filozófiája a puri-
tánizmus egyik előzménye, de R a m u s nem 
»Apáczaival érkezett meg Gyulafehérvárra«, 
hanem ott volt m á r Bisterfeld tan í tásában ; 
ezt pedig Makkai szépen kimutat ja (54., 61.1.) 
A cseh-morva tes tvérek egyházi szervezeté-
nek a magyar protestantizmusra gyakorol t 
hatása szintén nem új kérdés, de eléggé 
tisztázatlan (vö. Miklós Ödön : A magyar 
protestáns egyházalkotmány kialakulása. . . 
Pápa', 1942, 187—189. 1.). Nem összefoglaló 
monográfia fe lada ta ilyen részletproblémák 
felderítése, az e f f a j t a vállalkozás a m ű szer-
kezetének helyes a ránya i t borítaná fel . 

Összefoglalólag megállapí that juk, hogy 
Makkai László a magyar puritánizmus törté-
neti kibontakozásának, fejlődésének, bonyo-
lult társadalmi összefüggéseinek fel tárásával 
és marxista szempontú értékelésével magas 
színvonalú, igen jó munká t végzett. Egyedül 
komoly hiányának az ideológiai —- köz tük a 
bennünket első renden érdeklő irodalmi — 
mozzanatok elemzésének háttérbe szorulását 
érezzük, ez azonban olyan feladat, amelyre 
m a j d az irodalomtörténeti ku ta t á snak kell 
vállalkoznia. Az eljövendő kuta tások során 
Makkai könyve az irodalomtörténész becses 
vade mecum-ja lesz. 

Bán Imre 

A R A N Y JÄNOS VÁLOGATOTT MÜVEI 

(Magyar Klasszikusok) Sajtó alá rendezte és 
kiadó, Budapest . 1. kötet, 1952, 2—4. kötet 

Az első kérdés, amely vá loga to t t műveket 
tartalmazó szövegkiadással kapcsolatban 
felvetődik : volt-e értelme, létjogosultsága, 
társadalmi jelentősége a kiadásnak? A 
Magyar Klasszikusok Arany-kiadását ille-
tően különösen jogosult ez a kérdés, mert 
hiszen ezzel a négykötetes kiadással pár-
huzamosan jelentek meg az Akadémia 
tízegynéhány kötetre t e rveze t t kritikai 
kiadásának első kötetei, amelyek nagyjából 
ugyanazt a szöveganyagot a d j á k közre, 
mint a válogatot t kiadás. A két sorozat 
terjedelembeli különbsége egymagában még 
nem indokolná a válogatott kiadást , amely 

bevezette Barta János. Szépirodalmi Könyv-
, 1953. 

a nagyobb műyeke t szintén teljes egészükben 
közli, a kisebb költői műveket is csaknem 
mind felöleli, — csak a töredékeket és a 
fordításokat hagyja el, és a prózai művek-
ből, a levelezésből markol kevesebbet. 
A két kiadás hasonló anyagot n y ú j t ó köte-
tei között a legfőbb különbség jóformán 
csak abban áll, hogy az akadémiai kiadásban 
bővebb a filológiai és szövegkritikai appará-
tus , amelyre a nagyközönségnek szóló 
válogatott k iadásban nincsen szükség. 

Mégis hasznos, sőt szükséges volt a Magyar 
Klasszikusok vá logato t t gyűj teménye. Már 
maga az a tény is indokolja k iadását , hogy 
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nagy költőink közül éppen Arany Jánossal 
bánt a legmostohábban könyvkiadásunk. 
A Toldi-trilógián és néhány nagyobb művének 
többszöri kiadásán kívül a legkevésbé 
ju to t t el az irodalmunk klasszikusai iránt 
érdeklődő nagyközönség kezébe. A régi 
szép (de tegyük hozzá : hiányos) kiadások 
már rég elfogytak, az ant ikváriumi forgalom-
ban méregdrágák. A Franklin-féle kétkötetes 
kiadásból legfeljebb a prózai kötet kapható 
néhanapján. A Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951-es válogatott költeményes kötete 280 
kistükrű lapon édeskeveset tudot t népszerű-
síteni a nagy költő dús kincsestárából. 
Az Akadémia új kri t ikai kiadása viszont 
időrendi és filológiai szempontokat érvé-
nyesít elsősorban, terjedelmes teljességre 
tör, és már eddig megjelent köteteivel 
is meghaladja anyagi hozzáférhetőségben 
a széleskörű olvasóközönség teherbíróképes-
ségét. Semmiképpen sem lehetett tehát 
fölösleges egy olyan kiadás, amely mindenek-
előtt ennek a széleskörű művelt olvasó-
közönségnek az igényeit t a r tva szem előtt, 
eredményesen járulhat hozzá Arany nép-
szerűsítéséhez. Aranyból sohasem lehet túl 
sokat adni, — s főként olyankor nem, 
amikor az irodalomtörténeti felfogás azóta 
már levedlett szélsőségei u tán magukkal a 
művekkel kell megmutatn i á legszélesebb 
olvasóközönségnek Arany költői nagyságát, 
haladó értékeit. S ha semmi másra sem 
gondolunk, csak arra, hogy ez a válogatott 
kiadás — a Magyar Klasszikusok közismert 
szép köteteiben — két éven belül, gyorsan 
az olvasók kezébe j u tha to t t , és az Akadémia 
kiadásában megjelent első hat kötet árának 
feléért kapható : máris indokoltnak lát juk a 
krit ikai kiadással párhuzamosan futó válo-
gatot t gyűj teményt . 

A válogatott kiadás persze még így is 
jelentős terjedelmű. De csak dicsérni lehet a 
kiadó és a szerkesztőbizottság elgondolását : 
hogyha már Arany-válogatott kiadására 
szánja el magát, nem ad ja négy köteten 
alul. A nagy lírikusokat könnyű egy kötet-
ben válogatni (akár két költőt is egy kötet-
ben) ; az olyan hatalmas, lírát, epikát és 
értekező prózát egyaránt magában foglaló írói 
életműből azonban, amilyen Aranyé, még a 
széles olvasó tömegek számára szóló kiadás 
is csak több kötetben válogathat. El-
hibázott lett volna egy olyan korszerű 
kiadás, amely a nagy művekből (Toldi-
trilógia, Buda halála) is csak »szemelvé-
nyeket« közöl! (Külön, mondhatnánk 
»demokratikus« értéke a kiadásnak, hogy 
kötetenként is megvásárolható : mindenki 
azt veheti meg belőle, ami érdekli.) A fél-
ezerlapos 1. kötet t ehá t — Aranyról szóló, 
közel százlapos bevezető tanulmány után — 
a teljes Toldi-trilógiát közli. Bár a triló-

gia egyes részei különböző időszakból szár-
maznak, és Az elveszett alkotmány szerez-
tetésének időpontjával megelőzi a Toldi-t, 
nagyközönségnek szóló kiadásban természet-
szerűen egységben kell bemutatni a három 
Toldit, mégpedig a főhős életpályájának 
természetes sorrendjében. Ehhez a 428 
lapos 2. kötetben természetszerű logikával 
kapcsolódnak időrendben a válogatott nagy 
epikus művek : Az elveszett alkotmány, A 
Katalin, a Bolond Istók (ez a mű töredék-
vol tában sem maradhat ki egy komoly 
gyűjteményből) , A Jóka ördöge, a Furkó 
Tamás (a harmadfél lapnyi töredék közlését 
indokolja az erős társadalomkritikai érték), 
A nagyidat cigányok, a Keveháza és a teljes 
Buda halála. A 3. kötet — az Arany-kiadások 
hagyományait követve — a kisebb lírai és 
epikai költeményeket gyűjt i egybe időrend-
ben, 440 lapon, bő válogatással a töredékekből 
és a rögtönzésekből is. Nyilvánvaló, hogy i t t 
fölösleges lett volna a lírai és az epika 
verseket esetleg különválasztani. Végül a 
hatodfélszáz lap terjedelmű 4. kötet a 
prózából válogat : »Arany János önmagáról« 
címmel az ismert önéletrajzot és néhány 
önéletrajzi érdekű levelet közöl, azután 
valamennyi jelentősebb nagy-tanulmányt , 
jónéhány bírálatot és kisebb cikket, s végeze-
tül közel- 70 levelet és levélrészietet. 

A beosztás már átvezet a válogatot t 
kiadással kapcsolatban felvetődő második 
kérdéshez : milyen a sajtó alá rendezés ? 
Ezt a munká t Barta János végezte, — és 
tegyük hozzá már elöljáróban, hogy jól, 
gondosan, ál talában sikerülten. 

Mindenekelőtt a Barta János tollából 
származó bevezető tanulmányról szóljunk! 
Ezt a tanulmányt nem lehet csupán a szok-
ványos bevezető tanulmányok mértékével 
értékelni, amelyeknek csak az olvasók 
népszerű tá jékoztatása a céljuk az eddigi 
forrásmunkák alapján : Keresztúry Dezső 
ter jedelmében kisebb és bizonyos részle-
teiben már felülvizsgálatra szorult Arany-
arcképe után Barta írása úgyszólván az 
első olyan tanulmány 1945 óta, amely tömör 
összefoglalásban, az életrajzba ágyazva 
tel jes egészében és fejlődésében értékeli 
Arany írói életművét. (Barta János az 1. 
kötet megjelenése óta már nagyobb ter jede-
lemben, külön kötetben is feldolgozta anyagát 
a Nagy Magyar írók sorozatában.) Amilyen 
megoldatlannak tűn t , és kielégítetlenül 
hagyta az olvasót Bartának a g imnáziumi 
III. osztály ma is használatos t ankönyve 
számára irt Arany-fejezete, éppolyan meg-
nyugta tóan rendezett ez az új t anu lmány . 
Bar ta nem a hatásvadászó, szenzációan 
»új« (és gyorsan avuló) megállapítások embere, 
és az irodalmi alkotások merev, sematikus 
megítélése helyett (ez haladó, — az nem 
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haladó) jobban kedveli a gondos elemzésen, 
a történeti-társadalmi alap és a pszi-
chológiai háttér figyelembevételén alapuló, 
megér tő jellemzéseket ; de amit mond, az 
megbízható, kiérlelt, meggyőző eredmény. 
Ma kétségkívül ő a legkiválóbb Arany-
szakértőnk, aki a legapróbb részletekig 
belefúrta magát a költő életművébe, és 
fölényesen uralkodik anyagán, biztos kézzel 
fe j tve fel minden összefüggést. 

Nem könnyű bevezetést írni egy-J lyen, 
nagytömegeknek szánt és mégis magas 
igényű kiadvány számára. Barta János 
ki tűnően oldja meg ezt a feladatot : világos 
és mégis művészien gondos megfogalma-
zásban jól megmagyaráz mindent a nem-
irodalom-szakértő olvasó számára is, és 
írása ugyanakkor tel jes mértékben tudomá-
nyos igényű, sokban tisztázó jelentőségű. 
Ez például az első mű , amely végre világosan 
megmagyarázza Arany sokat v i t a to t t szár-
mazását és osztályhelyzetét. I f júkorában 
Arany »a feudális társadalom peremén« 
helyezkedik el : kollégiumi diák, vándor-
színész, ideiglenes taní tó . If júkori nyug-
talanságával kapcsolatban Barta érdekes 
módon éppen a korlátok közé szorí tott 
életvágyat emlegeti, későbbi versekből merí-
t e t t idézetekkel. Szépen jellemzi Arany 
házasságát, vagyonkuporgató haj lamá-
ban paraszti vonást lát . Részletes, találó 
elemzést ad Az elvesztett alkotmány-ról, 
amelyet oly sokáig elhanyagolt az irodalom-
történet i értékelés. Bar ta végső megállapí-
tása : »minden realisztikus elemével is csak 
előkészítője a magyar realizmusnak«. 

A Toldi főjelentőségét abban lá t ja , hogy 
vele a Petőfi-Arany-féle népi realizmus — 
a János vitéz kezdeményezése u t á n . — irány-
nyá válik, és így ú j korszakot nyi t meg 
irodalmunk fejlődésében. Meggyőzően fej-
teget i Barta — az ismert Lukács György -
tanulmány alapvető megállapításainak elfo-
gadásával — a Toldi eszmei t a r t a lmá t . 
Véleményem szerint azonban Miklós alak-
jának szimbolikus jelentésében fölösleges 
azt bizonygatni, hogy paraszt (hiszen nemes, 
testvére Györgynek) ; az a fontos, hogy 
paraszti sorban, paraszti életformában él 
György jóvoltából (a két testvér viszonya 
ugyanaz, mint Shakespeare Aliogy tetszik-
jének testvérpárjáé), és ebből akar kitörni , 
nem a nemességhez vonzódó vágytól ha j tva , 
hanem őszinte becsvágyból, — abban a 
tuda tban , hogy nagy erejével és értékes 
tulajdonságaival többre képes, másra t e rme t t . 
A továbbiakban Bar ta is azt fej teget i 
érdekesen, hogy Arany szándékos bemuta tása 
szerint »hogyan nő ki hőse az események 
gyámsága alól«. A Toldi estéje eszmei mondani-
valójá t a t anu lmány úgy tisztázza, hogy 
Toldi nem a haladni nemtudás, nemakarás 

képviselőjeként bukik el Lajossal, a haladás 
képviselőjével szemben, hanem az idegent 
majmoló, elpuhult udvari néppel csap 
össze, bár az előbbiből is van benne valami. 

Arany a Petőfivel kötöt t bará tság és a 
történelmi események hatására megindul 
Az elveszett alkotmány liberalizmusából a 
forradalmi demokratizmus felé. Üj szempont 
a barátság elemzésében az, hogy »Petőfi 
ébrentar t ja Arany egyéniségének azt az 
oldalát , amelyet annakidején a szinészkaland 
már-már eltemetett , s amely azu tán 49 
u tán megint elhomályosul : az optimizmust, 
a derűt, a szabadon megnyilvánuló aktivitást«. 
Világosan, tömören tisztázza Barta a két 
nagy költőnek a költészetről a lkotot t fel-
fogása között mutatkozó párhuzamokat és 
eltéréseket. Találó a közös irányukról 
szóló megfogalmazása : »egy formájában 
nemzeti , tar talmában népi realizmus«. 

Bar ta műelemzései mintaszerűen m u t a t j á k 
a ta r ta lom és a forma egységét. Kiválóan 
t u d j a a művészi fejlődést megrajzolni, pár-
huzamosan a költő emberi életút jával . 
Különösen esztétikai megjegyzései értékesek. 
Gyönyörű pl. a Toldi estéjé-ről szóló hangulat-
elemzése, amely annak is meggyőző bizony-
sága, hogy a humor Arany János-i felfogása 
még mindig, ma is eleven. A rodostói temető-t 
nagyra értékelésével szinte fölfedezi számunk-
ra a tanulmány. Arany 49 után bekövetkezet t 
válságának főokát most már Barta is abban 
lát ja , hogy a költő »elvesztette társadalmi 
bázisát. . ., elszakadt a néptől«. Általában 
hasznosan használja fel, nagy jelentőségűnek 
m u t a t j a be a költő és a közönség viszonyá-
nak szempontját . Ez nyilván Horvá th 
János-i ú tmutatás , és egyáltalában nem a 
szellemtörténeti irány kisaját í tot t szempontja , 
hanem összeegyeztethető a reális adot tsá-
gokat ugyancsak értékelő marxista irodalom-
elmélettel. »Arany alkotás és tervezgetés 
közben érzékenyen figyel a közönségre, 
a társadalomra, s ugyanolyan érzékenyen 
veszi észre az irodalmi élet, a közízlés idő-
szaki változásait is.« Általában nagy értéke 
Barta ú jabb írásainak az, hogy minden 
valódi részletértéket hasznosítani t ud iro-
dalomtörténetírásunk haladó hagyományai-
ból, szervesen beleágyazva a marxis ta 
irodalomszemléletbe : az adatszerűséget, az 
életrajz nyomonkísérésének fontosságát, 
az ésszerű féldolgozás használható értékeit , 
a pszichológiai momentumok és a közönség 
figyelembevételét, a műelemzés korszerű 
szempontjai t . Ezzel az apparátussal meg-
győzően muta t j a ki, hogy Arany »nemcsak 
pólit ikátlan költő nem lett 1849 után, de 
művészi alkotóerejének legjavával közös-
ségi lírát alkot most is«. Viszont : »egész 50-es 
évekbeli epikai működésén végighúzódik 
a romantikus-realista kettősség«, és 1858 

520' 



t á j ékán valóban lelki és alkotói válság 
áll be nála. 

Látható, hogy Bar ta János tanulmányának 
hősét ó'szintén, hitelesen, mégis tapintatosan 
t u d j a bemutatni. Nem titkolja, nem hallgatja 
el gyengeségeit, vívódásait , de nem is 
élezi' ki negatívumait . Egy nagy alkotó-
művész bontakozik ki írásából, akinek 
magatar tását és művészi vonásait éppen 
ember-volta magyarázza, teszi természe-
tesekké. így érteti meg A nagyidai cigányok-
at is, de erről szóló, terjedelmében is túl-
szerény, óvatos elemzése — a többi nagy mű 
megnyugtató értékeléséhez képest — azt 
bizonyítja, hogy ennek a műnek az érté-
kelésével még mindig nem tud tunk dűlőre 
ju tni . Lényegében Bar ta János is csak arra 
törekszik, hogy emberileg, lélektani szem-
pontból megértesse és menthetővé tegye a 
művet bonyolult érzelmi alapjának felfe-
désével, — és ez sikerült már Aranynak 
is (a Bolond Istók 2. énekében). A nagyidai 
cigányok-at azonban semmiesetre sem lehet 
pozitívan értékelni csupán annak alapján, 
hogy közvetlenül megszólaltatja a forra-
dalom és a függetlenségi harc problemati-
ká j á t . Barta János a tanulmányhoz képest 
bővebb Arany-könyvében jogosnak mondja 

'»a magyarság és a szabadságharc elleni 
bírálatot«, a mű azonban — egészében véve, 
az adot t történelmi körülmények között — a 
költő szándékától függetlenül a szabadság-
harc kifigurázásának, elítélésének ha to t t a 
maga korában. Ezt a hatást a mai olvasóban 
átszínezi Arany J á n o s utólagos magyará-
zata, a költőben a katasztrófa után felgyűlt 
érzelmi tartalom és az erősen »áttételes« 
megnyilatkozási fo rma teljes megértése, 
— és az is igaz, hogy A nagyidai cigányok 
magában véve szellemes, jól kidolgozott 
alkotás, — jelképes eszmei mondanivalója 
azonban ma is nagyon vegyes hatás t kelt 
az olvasóban. 

Igen érdekesen ismertet i Barta, tör ténet i 
alapon, a ballada m ű f a j á t és sajátosságai t . 
»A ballada a népköltészet legrealistább 
műfaja« — mondja , és k imutat ja , hogy 
»Arany az új műfa j kereteiben közelebb 
kerül az élethez, a népélethez is«. A ballada-
forma az ő kezén korszerűbb eszmék hordozó-
jává válik. Barta i t t — s ez ritka jelenség 
nála, — vitába száll azokkal, akik Arany 
balladaköltészetét egyoldalú pszichologiz-
mussal vádolták, s meggyőzően bizonyí t ja , 
hogy »Arany balladáiban a realizmusnak 
magasabb fokára j u t o t t el, mint előző 
alkotásaiban«. A bal ladák elemzése ismét 
példamutató! 

Újszerű a t anu lmány fejtegetése Arany-
ról mint irodalomszervezőről. Az 1859/61-és, 
jórészt nemesi jellegű nemzeti fellángolás 
nyomában Arany »alkalmasnak vé l te a 

magyar nemesi társadalmat arra, hogy egy 
népi alapon kifej tendő nemzeti irodalmi 
kultúra hordozója legyen«. Ebben az elgon-
dolásában azonban nemsokára súlyosan 
csalódott , éppen szerkesztői minőségében. 
A t anu lmány igen gondosan, nagy körül-
tekintéssel, dokumentál tan muta t ja meg 
azt az u t a t , amelyen Arany 49 után eltért a 
népiességről, a népi-nemzeti irodalomról 
vallott régi felfogásától, az »igazi« költészet 
igényéből kihagyva mindennemű politikai-
társadalmi funkciót. S Barta nem habozik 
kimondani , hogy i t t bizonyos mértékig 
elvfeladásról van szó. Je lentős megállapítása 
(amely az iskolai irodalomtanításnak is 
útbaigazí tást ad) : Aranynak a realizmussal 
kapcsolatban alkotott »központi fogalma, 
az eszményítés, azonos azzal, amit ma 
tipizálásnak nevezünk«, — tehát nagy 
költőnknek a realizmusról vallott felfogása 
közeljár Engels elméletéhez. 

Remeklő, a tartalom és a forma egységét 
mintaszerűen feltáró elemzést kap Barta 
tanulmányában a Buda halála is, Arany 
»eddig legkevésbbé magyarázot t művé. 
Lehet, hogy Barta némileg eltúlozza a mű 
eszmei mondanivalójának összefüggéseit a 
költő saját-korával, de ez mindenesetre 
még ki nem merített , termékeny szempont 
az előző Arany-kutatásnak a Buda haláld-ra 
vonatkozó, meglehetősen bizonytalan tapo-
gatódzásai után. S a tanulmány csakugyan 
izgalmas ú j tartalmi és művészi értékeket 
szűr ki ebből a nagy alkotásból. Ilyen pl. 
az, hogy »a két testvér-uralkodó magatar-
tásában és sorsában Arany a népi erők és a 
vezetés, a néptől elszakadó és a néphez 
kapcsolódó, a népre építő hatalom jelleg-
zetességeit akarja bemutatni«. 

Arany 1865 utáni t ízévi hallgatásának 
okát B a r t a — a kiegyezéssel kialakult ú j 
politikai és társadalmi rendszeren kívül — 
az akadémiai t i tkárság 12 évi börtönében 
látja. Gondosan és politikai mértéktartással 
veszi számba Arany 1867 körüli megnyil-
vánulásai t , és bár nem t a r j a eléggé határo-
zottnak a költőnek a kiegyezésre adot t 
válaszát, bizonyosként mondja ki, hogy 
Arany »a 67 nyomán kialakult politikai, 
társadalmi és gazdasági rendszert a maga 
egészében igen rövid idő alat t megutálta«. 
»Arany számára ez a világ (t. i. a kapi ta-
lizálódó Magyarország), amelytől gyöke-
resen idegennek érezte magát , nem nyú j t -
hatot t semmiféle hozzá méltó költői szerepet.« 
Az Őszikék egyik ihlető forrása is »a társa-
dalommal való szakítás, az elbúvás, a meg-
szabadultság érzése«. A Toldi szerelmé-ve\ 
kapcsolatban is hozzáfűzi Barta Riedl 
Frigyes magáévá t e t t véleményéhez, hogy 
a mű főfogyatkozása az egységes, korszerű 
eszmei mondanivaló hiánya. 
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Befejezésül a polgári irodalomtörténet-
írásnak a betegesen érzékeny, válságokkal 
küszködő, passzív Aranyról rajzolt arcké-
pével szemben Barta r ámu ta t a tagadha-
ta t lan válságok főokára : »Nem a szubjektív 
oldalon van a hangsúly, hanem azon, hogy 
Arany elszakadt a néptől, nem érzett maga 
körül megértő közönséget, hiányzott a fej-
lődő közösség magávalragadó ereje — ezért 
érezte Arany magát betegnek és öregnek, 
tehetségét kimerültnek.« »Alapjában nem 
pesszimista lélek.« 

Talán túlsókat foglalkoztunk Barta beve-
zető tanulmányával , de ismétlem : ezt a 
tanulmányt jelentősnek kell ta r tanunk az 
egész további Arany-kutatás szempontjából. 
A nagy olvasótömegeknek szánt válogatott 
művek bevezető tanulmányai már csak azért 
is fontosak, mert jórészt ezek megállapí-
tásaitól függ a nagy alkotókról kialakuló 
közvélemény. Barta tanulmánya megnyug-
ta tó ebből a szempontból is. Küiön bravúrja : 
úgy tud ja meggyőzően átéletni az olvasóval 
Arany költői nagyságát és művészi értékeit, 
hogy úgyszólván egyetlen patet ikus jelzőt 
sem használ százíapos tanulmányában. 
Mint írásaiban általában : i t t is inkább 
plasztikára, mint festőiségre tö r . 

Ami most már a sajtó alá rendezés munká-
ját és megoldásait illeti : a kötetek beosztásának 
ésszerűségéről, a beiktatot t művek sorrend-
jének a kiadás céljához alkalmazkodó 
természetességéről már szólottam. Az akadé-
miai kiadáshoz képest, amely az 1. kötetben 
a kisebb verseket közli, ésszerűbbnek, 
helyesebbnek tűnik ennek a kiadásnak a 
megoldása, amely szerint a Toldi-trilógia 
került az élre, — az a nagy epikai mű, amelv-
nek első része megalapozta Arany költői 
érvényesülését és tehetségének kibonta-
kozását, és amely — egészében — kétség-
telenül leghatalmasabb és legismertebb alko-
tása a nagy költőnek. A válogatást illetően 
is inkább csak a kisebb költemények ros-
tálását ve the t jük kritika alá, mer t az aligha 
v i t a tha tó , . hogy a gyűj teménybe felvett 
nagy epikai művek közül — a Toldi-tó\ a 
Buda halálá-ig — egy sem let t volna elhagy-
ható, a kimaradottak közül viszont legfel-
jebb a népszerű Szent László füve és az első-
sorban irodalomtörténeti szempontból fontos 
Murány ostroma kiszorulása sajnálható. 
Bartát az epikai művek válogatásában lát-
hatóan az a helyes szándék veze t te , hogy az 
Arany-művelte műnemek mindegyikét kép-
viseltesse egy-egy v i ta tha ta t lan remekművel. 

Vi ta thatóbb a kisebb — főként a lírai 
költemények válogatása. Az akadémiai teljes 
kiadásához képest — a fordítások és átdol-
gozások legtöbbjén kívül — alig több mint 
negyedszáz vers maradt ki a nagyobbak 
közül. Jelentéktelen szám — gondolnánk — 

Arany hatalmas életművéhez v a g y akár 
csak a kötetben helyet kapot t , 230-nál 
több költeményhez képest. A kis szám is 
jelentőssé válik azonban, ha a kihagyásban 
bizonyos elvszerű szándékosság játszik 
szerepet.Valóban jelentéktelen költeményeken 
és egy-két, politikai szempontból érthetően 
kihagyott versen kívül főként azok a költe-
mények maradtak ki a válogatásból, amelyek 
Arany csüggeteg, pesszimizmusra hajló 
természetével és ri tkán megnyilatkozó 
filozofikus haj lamával vagv vallásos hangu-
latával vannak összefüggésben, pl. az 1849-
ben írt Karácsony éjtszakáján (»Lelkem 
pusztaságos éjjelén keresztül — Kétes köd-
világgal egy sugárka rezdül. . .«), az 1850-ből 
származó Reményem (»El, el a bizonytalanba! 
Rengj, hajóm, szabad hullámon, És ne 
t u d j a m , így rohanva, Meddig halál, meddig 
álom .'«) és A hajótörött, a kétségtelenül 
pedagógiai szándékú, de Aranv akkori 
felfogására valló és értékes gondolatokat is 
bőven tartalmazó Domokos napra '(»Leg-
nagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
— Ember lenni mindég, minden körülmény-
ben. . .«), az 1877-ben írt Ex tenebris stb. 
Ezeknek a verseknek a hiánya nem önmagá-
ban súlyos (egyikük-másikuk valóban nem 
jelentős önmagában), hanem azé r t , mert 
Arany költői egyéniségének és eszmevilágá-
nak teljessége csonkul meg vele. Kimarad-
hat-e Arany tel jes képéből olyan vers, 
mint pl. a Juliska sírkövére vagy, az Őszikék 
közül, a Honnan és hová, amely a költői 
halhatatlanságról vall megkapóan, és a 
költőnek a mechanikus materializmussal 
való elégedetlenségét fejezi ki? Ma, amikor 
a teljes életmű tükrében már a maga 
hitelességében l á t j uk Arany felfogását , világ-
nézetét, — és t u d j u k , hogy pl. a vallásos 
élmény egyáltalában nem já t szo t t benne 
fontos szerepet, — azt hiszem, aggá ly nélkül 
közölhetjük azt a néhány verset, amelyben 
alkalomszülte csüggedés vagy vallásos vigasz 
jelentkezik, — éppen a költői arckép és 
eszmevilág teljességének kedvéért. Ezeknél 
a pszichológiai vágy eszmei szempontból 
jelentős verseknél jónéhány kevésbé fontos 
vers kapott helyet a válogatásban. Amivel 
azonban egy nagy költő válogatot t gyűjte-
ménye több m i n t a legszükségesebb, arról 
nem érdemes vi ta tkozni : csak örülni lehet 
annak, hogy Arany kisebb költeményeinek 
túlnyomó része bekerülhetett a válogatott 
gyűjteménybe is. 

Terjedelmet a válogatott k iadásban jófor-
mán csak a prózai kötettel lehetet t nyerni, 
abban is főként a levelezés megrostálásával. 
Nem mondom, hogy nem hiányzik a válo-
gatásból néhány olyan levélrészlet, amelyet 
szívesen lá t tunk volna itt is ; de ilyen alapon 
valamennyi levelet közölni kel le t t volna. 
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A Petőfihez szóló levelek mind helyet kaptak 
így is, valamint az Arany egyéniségére, 
magatartására, felfogására világot vető leg-
fontosabbak. A tanulmányokban pedig 
mindig akadnak olyan részletek, amelyek 
azt Aranyt jól ismerő olyasót is újra meg 
újra meglephetik a költő tudós alaposságával, 
józan ítéleteivel. 

A sajtó-alá-rendezésnek még két prob-
lémája van : a szövegközlés és a jegyzetelés 
megoldása. A szerkesztők és a kiadó dicsére-
tére váljék, hogy ezekben a verskötetekben 
végre nem hemzsegnek a szinte már meg-
szokott saj tóhibák. Az akadémiai kritikai 
kiadáshoz képest azonban bőven akadnak 
bennük kisebb, helyenként mégis zavaró 
eltérések, főként az írásjelhasználatban, 
valamint a szavak egybe- és különírásában. 
Hogy melyiknek van adott esetben igaza a 
két kiadás közül, nem dönthetem el ; néhány 
eltérést azonban — a helyenkénti össze-
vetés eredményeként — megemlítek a 
tanulság kedvéért . Van valami árnyalatnyi 
eltérés a jelentésben, ha azt olvassuk : 
»Hogy drága jobb kezed osztályosa vagyok. . .« 
(Válasz Petőfinek), vagy ha azt lá t juk (az 
akadémiai kiadásban), hogy : »jobbkezed« ; 
vagy: »Eltépték fűzérem fél elkészültében. . « 
(az akadémiaiban : félelkészültében). A 
Nemzetőr-dal-ban: »Szülő anyám, te szép 
Alagyarország. . .« (az akadémiaiban : Szülő-
anyám). Az Itthon-ban : »Ki mindnyájunk 
édes a ty ja . . .« (az akadémiaiban : édes-
a ty ja) . A Visszatekintés-ben : »És egynehány 
tízed évet Jól , rosszúl leküzdeni. . .« (az 
akadémiaiban : Jól-rosszúl). A vén gulyás 
temetésé-ben : »Mögötte bezárul más világ 
kapuja . . .« (az akadémiaiban : másvilág !). 
A Hid-avatás-Ъап : ». . .ő vándor útnak 
Indul a késő é j t szakán . . .« (az akadémiai-
ban : vándorúinak) . Olykor az egybeírás 
kellemetlen »helyesírási hiba« ; pl. a Czakó 
sírján c. versben : »Ki elbírsz feledni egy 
hitvány mosolyér t . . .« (el bírsz feledni 
helyett). 

Egyes esetekben csak saj tóhibás írásjel-
használatról van szó, de nem egyszer az is 
értelemzavaró. Pl. az Eldorádó c. versben : 
»De ki bolond, innék vizet?« (A. vessző hibás.) 
A tudós macskájában : »Nem tanyáz ám ott 
egér, hol — Üres, minden kamra. . .« 
(Ügyanaz.) A rodostói temető-ben : »Hazájok 
szerelmét, ezt az örök mécset . Kebelök 
mélyében ápolgaták szentül. . .« ( I t t a pont 
a hiba.) Az Évnapra c. versben : »A vérnek 
és könyűnek tengere. Mind, mind ahhoz 
tapad. . .« (Ugyanaz.) A Családi kör-ben az 
»Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya« 
sor u tán pont van (az akadémiaiban vessző). 
A hamis tanú 3. verszakában Márkus szavai 
végén zavart okozhat az idézőjel elmaradása. 
A walesi bárdok utolsó versszakában a 2. 

sor végén kettőspont helyett pontosvessző 
van (mint a felületes diákok dolgozatában!). 

Más helyeken egy-egy betű különbsége 
is fontos lehet költői szempontból. Pl . a 
Családi kör-ben : »Visszajő a lyányka, az 
u tas t behíván« (az akadémiaiban : lyánka). 
A walesi bárdok-ban : »Ti urak, ti u r a k ! 
há t senkisem — Kocint értem pohárt?« 
(Az akadémiaiban : koccintl) A Tengeri-
hántás-ban : »Vagv mint csoportos madarak 
Föl-fölröppenveszallanak. . .« (az akadémiai-
ban : föl-fölreppenve!) • A ballada szerzői 
jegyzetében : »Mezőkön háló emberek. . .« 
(az akadémiaiban : Mezőn háló. . .) A Toldi 
I. énekében : »Mentek-e ta tá r ra? mentek-e 
törökre?. . .« (az akadémiaiban : Mentek-e 
t a t á r r a ? mentek-e törökre. . . ) A Hatvani 
c. vers alcime : Népmonda (az akadémiaiban : 
népmonda után). A nagyidai cigányok 
II. éneke 112. sorában : (az ágyú) »mindenik 
kereké t tasztitsa egy század!« A walesi 
bárdok öreg bárdjának énekét mindkét 
kiadás így közli : »Itt van, király, ki tetteidet 
Elzengi. . .« Vájjon nem a tettidet a helyes 
i t t mindkét esetben? Ugyancsak értelmetlen 
mindkét kiadás Toldi- jának elején az 
Ilosvai-idézet : »Nyomó rudat félkezével 
k a p t a vala, Buda felé azzal utát m u t a t j a 
vala« ; az utát nyilván utat akar lenni. 

Határozot tan értelemzavaró szöveg-
rontás csak elvétve található a kötetekben. 
Ilyen pl. a Háziuraság-nak ez a két sora : 
»Csak jöjjetek be bátran : Lehet nyugod-
notok. . .« (Helyesen : »Csak jöjjetek be : 
nálam Lehet nyugodnotok. . .«) (Komoly 
saj tóhiba egyébként az akadémiai kiadásban 
is van ; pl. a Fiamnak utolsó versszakában : 
»Kis kacsóid összetéve szépen, Imádkoztál, 
édes gyermekemi« — imádkozzál helyett .) 
T u d j u k : nincsen könyv sajtóhiba nélkül, 
s azt is elismerjük, hogy a válogatott kötet 
nem szövegkritikai kiadás. Mégis : nagy 
költőink versesköteteiben — még a művel t 
nagytöffíegeknek szántakban is — minden 
erővel, a legnagyobb gondossággal arra kell 
törekedni, hogy egyetlen betűvel, egyetlen 
írásjel eltévesztésével se szenvedjen csorbát 
a klasszikus szöveg! 

A válogatott kiadásnak a szövegekhez 
fűzö t t jegyzetei gondosak, megfelelnek a 
kiadás céljának, olvasóközönségének : nem 
túlságosan terjengősek vagy aprólékosak, 
de nem is »népszerűen« felületesek vagy 
hiányosak. Nagy hiba azonban az, hogy a 
sokféle jegyzet túlságosan szétesik a köte-
tekben : próhára teszik az olvasó figyelmét. 
A verseskötetek négyféle jegyzetet fűznek a 
szövegekhez: 1. Lapalji j egyze teke t ; ezek 
Aranytól származnak. 2. Tárgyi és adat -
szerű magyarázatokat az egyes versekről, 
versenként, egy sereg név és különlegesebb 
szó értelmezésével, a kötet végén. (Ezek 
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pl. a kisebb költemények kötetében 33 lapot 
tesznek ki apró betűkkel.) 3. A szövegekben 
előforduló nevek magyarázatá t , szintén 
hátul, betűrendben (8 lap). 4. Szavak magya-
rázatát ; a szövegek idegen és tájszavai, 
ugyancsak hátul és betűrendben. (Az 1. 
kötetben 14, a 2-ban 11, a 3.-ban 5, a 4.-
ben 7 lap.) Ezek közt számtalan olyan szó 
bukkan fel, amely már a versenkénti jegy-
zetekben magyarázatot kapot t . Vegyük 
hozzá ehhez, hogy az Arany-szövegek jóré-
széről már az 1. kötet bevezető tanulmányá-
ban is szó esett , bár — a saj tó alá rendező 
szerint — a versről-versre haladó jegyzetek 
csak olyan adatokat közölnek, amelyek a 
bevezetőben nem kaptak magyarázatot . 
Aligha akad olyan olvasó, aki hajlandó hol 
ide, hol oda lapozni a szövegek olvasása 
közben, egy-egy értelmezés kedvéért i Az 
akadémiai kiadás megoldása sokkal szeren-
csésebb : a költőtől származó lapalji jegyze-
teken kívül a kötetek végén minden jegyzet 
együtt ta lálható versről-versre. Annak csak-
ugyan nincs értelme, hogy a »nevek« és 
»szavak« magyarázata külön-külön sora-
kozzék fel ; az ilyen csak arra jó, hogy nehe-
zen kezelhetővé tegye a kötetet . 

Persze, a jegyzetekben is vannak hiányos-
ságok. Hogy csak egy-kettőt említsek, 
próbalapozás alapján : az olyan sorok, mint 
a »Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde« 
(Családi kör) vagy A magányban c. versben : 
»míg vetetlen a szörnyű csont, ha ra j ta 
mindenünk« : valahol magyarázatot igényel-
tek volna. A hamis tanú szerzői jegyzetének 
mentalis reservata kifejezése vagy a Tetemre-
hívás-ban a »kánoni pap« nincs sehol meg-
magyarázva. Azt, hogy a Lepké-ve 1 az 
Őszikék csoportja kezdődik, valahol jelezni 
kellett volna ; ezt a tartalomjegyzék sem 
tüntet i fel. Általában : a kisebb költemények 
kötetének könnyebben kezelhetőségéhez az 
időrendben közölt verscímek mellett okvet-

lenül kellett volna egy betűrendes címmutató 
is, főként széles olvasótömegeknek napi 
használatra szánt kiadásban. 

Ezek a megjegyzések esetleg már egy 
ú j a b b kiadásban hasznosíthatók, de tanul-
ságul szolgálhatnak más szerzők kiadásában 
is. 

A négy kötet a Magyar Klasszikusok ismert, 
szép melegbarna vászonkötéses sorozatában 
jelent meg. Betűtípusa sokkal jobban meg-
felel verses szövegek zavartalan olvasására, 
min t pl. az akadémiai kiadás merev betűi. 
Az 1. kötet elejét a fiatal, nagybajúszú 
Arany Jánost ábrázoló Barabás-kép nyomán 
készült reprodukció diszíti, a 3. kötet beve-
zető képe az Aranyról készült Petőf i-rajz , 
a la t t a Arany ismert kis versével és alá-
írásával. A Magyar Klasszikusok sorozata 
nem képes kiadás : de éppen ez a ké t kép 
eszmélteti rá az olvasót, hogy szívesen 
lá tna i t t -ot t még néhány képet. Apróság : 
de ilyen szép kiadásban még arra is ügyelni 
kellene, hogy a különböző időben k iado t t 
kötetek kötése egyforma nagyságú legyen. 
Az én példányomban a 4. a legkisebb, a 
3. viszont alig fér be a könyvespolcba. 

* 

Minden összevéve : Arany János vá logato t t 
műveinek kiadása jól sikerült a Magyar 
Klasszikusok sorozatában ; a kisebb hibák 
könnyen kijavíthatok egy esetleges ú j a b b 
kiadásban. A négy kötet alkalmas annak a 
ket tős feladatnak a szolgálatára, amelyet a 
kiadás saj tó alá rendezője tűzött ki bevezető 
tanu lmánya végén : egyrészt hogy széles 
körben megismertesse és feltárja Arany 
János nagyszerű költői örökségét, másrészt 
hogy a maga részéről is alkalmat ad jon a 
köl tő páratlan bőségű művészi eszközeinek 
tanulmányozására, népünk új, szocialista 
költészetének javára is. 

Makay Gusztáv 

NAUMOV: FURMANOV 

Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1954. 

»A valóság monumentális, ezért azt 
hatalmas vásznakon kell megörökíteni, át-
fogó általánosításokban kell ábrázolni« 
— írta Gorkij. A polgárháború viharai, 
véres harcai közepette is alakuló, fejlődő 
új társadalom, á megpróbáltatások tüzében 
edződő harcos tömegek, a nélkülözéseket, az 
ellenség erejét legyűrő önfeláldozás — hősi, 
monumentális eposzokat kívánnak. Szerafi-
movics Vasáradatában az embertelen szen-
vedésektől sú j to t t tömeg eggyé kovácsolva 
hömpölyög célja felé, megállí thatatlanul, 

mint a történelem. Fagyejev Tizenkilencen-
jének szereplői csodálatos életközelségben 
je lení t ik meg a nagy harcok hőseit. A polgár-
háború éveinek eseményei, azoknak az 
éveknek a mindennapjai kétségkívül sa já-
tosak, rendkívüliek voltak ; rendkívüli 
embereket , hősöket szültek, rej tet t emberi 
lehetőségeket bontot tak ki. Nem hiába tér 
ú j ra meg újra e korszakhoz a szovjet iro-
dalom. A polgárháború éveit ábrázoló leg-
jobb alkotások nemcsak az események lük-
tetésében, a nagy tömegmozgalmakban 
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