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következő adatokat: 1841 május-júniusában Dunavecsén tartózkodik a szüleinél, 
1843 júliusában Gödöllőre utazik regényfordításait befejezni, 1844 tavaszán ismét 
Dunavecsén tartózkodik, Nagy Zsuzsikához költeményeket ír, 1844 őszétől 1846 
tavaszáig szülei Szalkszentmártonban laknak, többször meglátogatja őket, számos 
műve: a Felhők ciklus, a Tigris és hiéna, A hóhér kötele itt szüle t ik , 1848. július v é g é n az 
Egyenlőségi Társulat tagja lesz, 1848 februárjában a vízaknai csata mellett a 
szászsebesi és a szászvárosi harcokban is részt vesz. 
(Bp., Korona Kiadó, 1999.) 
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Új válogatás Arany László életművéből 
Л délibábok hőse és egyéb művek 

Szerkesztette: Tóth Ferenc 

Arany László válogatott művei Németh G. Béla tartalmas bevezetésével negyven éve 
(1960) jelentek meg; nagyon is időszerű volt tehát e kötet. Tóth Ferenc szövegkritikai 
módszerrel végezte munkáját, ezért ez az edíció fokozottan ajánlható az irodalomtör-
ténet-írás jelenlegi és jövendőbeli művelőinek, hiszen effajta vállalkozást nem ismer-
tünk eddig. Gyulai Pál ugyan sokat fáradozott barátja írásainak közzétételéért, ám 
két sajtó alá rendezése nem mentes a pontatlanságoktól, „hosszabb részek is kima-
radtak" az egyes textusokból (209.). A szelekció bőségesebb is lehetett volna - külö-
nösen a bírálatok kimaradását fájlaljuk - , de a hiányok nyilván külső tényezők rová-
sára írhatók, miként a Kossuth Egyetemi Kiadó egyéb hasonló jellegű kiadványainál 
is. Mindenesetre nem ártott volna megindokolni az értekező próza itteni arányait, 
esetleg egyes darabjainak kimaradását. 

A főszövegek kiválasztásával minden esetben egyetérthetünk. Tanácsos volt visz-
szatérni az első megjelenéshez, még A hunok harca esetében is, noha az 1899-i posztu-
musz változatban föltételezhetjük a szerző néhány rövidítését, lényeges stilisztikai 
beavatkozását is. Akadhat filológus, aki hasonló esetben az ultima manus elvének 
alkalmazása mellett dönt. Csakhogy ezúttal mégsem lehetett e szabályt követni. 
Hiszen az 1874-es variánshoz képest 1899-ben „egyötödével [? N. M.] csökkent a ter-
jedelem, a 333 sorból 278 lett". (224.) Ezért, bármennyire használt is esztétikailag az 
átalakítás, jogos az 1899-es edíciónak csupán a jegyzetekben történő közreadása. 

A jegyzetelés lelkiismeretességét vizsgálva figyelmet érdemel, hogy A délibábok 
hőse meg A hunok harca tekintetében a szerkesztő kitér a folyóiratokban lappangó 
részlet-publikálásokra (1873, illetve 1874), amelyek a teljes megjelenést megelőzték. 
Lényeges ez az olvasói fogadtatás, az akkori szűk olvasótábor kiszélesítése szem-
pontjából is. A tulajdonnevekhez fűzött kommentárok pontosságával általában meg 
lehetünk elégedve; fogas kérdés, hogy az Arany László említette Blanqui csakugyan 
a liberális Adolph-e vagy esetleg a forradalmár Louis August (56.), s hol folyt a 
„Netád vize", amelynek partján a hunok meg a gótok végzetes csatája tombolt? (80.) 
(Vajh nem sajtóhibával van-e dolgunk, és a Netád Neckar volt még a szerző kéziratá-
ban?) Mindezek azonban másokkal együtt is jelentéktelen apróságok. Valódi hiba 
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azonban a magyarázatok túltengése közismert személyek, dolgok, idegen vagy rit-
kább magyar szavak vonatkozásában. A recenzens tudja, hogy ez a sorozat egyik 
alapvonása, mégsem békülhet meg vele. Némi túlzással: helypazarláshoz, a kislexi-
konok használatáról leszoktatáshoz vezet az, hogy Tóth Ferenc összefoglalja: ki volt 
Heine, Byron, Petrarca, Dante, Haydn, Mozart, Richard Wagner, tudósít a Spree folyó 
útirányáról, beszámol Ámorról, a nimfákról, Zeuszról s az ókori mitológia többi 
agyonemlegetett alakjáról. (Az effajta kiadások elvégre nem a közepes vagy elégsé-
ges osztályzattal érettségizetteknek készültek.) 

A kísérő tanulmány (209-227.) színvonalas, legtöbb lapján találhatunk eredeti és 
találó megállapítást. De A délibábok hőse elemzése nem eléggé összefogott, célratörő, 
A hunok harca kapcsán (226.) nehezen érthető bekezdéseket lelhetünk a nemzeti 
mítoszról (például a „levegő-föld-víz metafora" mint műértelmező segédeszköz). 
Másfelől - s ezt tartom fontosabbnak - a sajtó alá rendező meggyőzően mutat rá 
Németh G. Béla 1960-as (tegyük hozzá: az Akadémiai szintézis IV. kötetében még 
elítélőbbre formált 1965-ös) értékelésének téves voltára. A tudós szerző ezúttal való-
ban „művön kívüli megfontolásokra épített" (223.). „Összekapcsolta azzal az életraj-
zi ténnyel" A hunok harcát, hogy a költő „ - másfél-két évtized múlva - parlamenti 
képviselőként elítélte a nemzetiségi törekvéseket. [...] így válhatott a további cikkek-
ben is visszatérő evidenciává a mű reakciós, nemzetiségellenes célzatának ténye." 

Bár Arany László az 1870-es években is a magyar hegemónia, a központosított ál-
lamiság híve volt, azért a költemény még nem vezethető le „a nemesi nacionalizmus 
csapdájába esett" (vö. Akadémiai szintézis, IV, 463.) magatartásból. A m ű legfőbb 
mondanivalója a pángermán törekvések elítélése, a hazai iparosodás, ezen túlme-
nően a korszerű nemzeti magatartás kemény hangú hirdetése. 

Az utóbbi jegyében gúnyolja a szerző a „privát istent" (magyarok istenét), cáfolja 
a Csaba-mondába vetett hitet. Ezért jogos S. Varga Pál megállapítása, hogy a poéma 
„a nemzeti mítosz, az illúzió elutasításának nagy verse [...]." (Vö. A gondviseléshittől 
a vitaiizmusig, 1994,117.) 

„ . . .a befogadástörténet első szakaszában általában A hunok harcát tartották az írói 
teljesítmény csúcsának" - jegyzi meg Tóth Ferenc utószava (223.). A hajdani véle-
ményben nem osztozhat mai irodalomtörténet-írásunk. Ám az 1945 utáni évtizedek 
eljárását sem helyeselheti, amely az értékrendet nemcsak megfordította, hanem az 
1874-es munkát határozottan lebecsülte, nemigen látott egyebet benne, mint a pálya 
hanyatlásának markáns bizonyítékát. 

Végül elmondhatjuk, hogy említést érdemelt volna Somogyi Sándor 1956-ban 
megjelent kismonográfiája. A könyv joggal szorult háttérbe Németh G. Béla nagy ha-
tású tanulmánya vagy Gyulai tömör jellemzése (1899) mögött; de például feltünteti 
ama kisebb-nagyobb írások adatait, amelyek kimaradtak az 1900-1901-es gyűjtemé-
nyes kiadásból. 
(Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 267 1.) 
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