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SZILÁGYI MÁRTON

„van ott sokféle faj”
Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének 
keletkezése*

Arany János 1856-ban megjelent, Kisebb költemények című gyűjteménye bizonyosan 
a 19. század második felének egyik legfontosabb verseskötete volt. Újbóli kézbe vétele, 
amelyet most már egy újrakiadás is ösztönöz,1 azért tarthat számot az olvasói érdek-
lődésre, mert a korszak legnagyobb magyar költőjének alkotói stratégiáját mutatja 
meg: azt teszi megragadhatóvá és tanulmányozhatóvá, Arany mely verseinek a kö-
tetbe válogatásával és kompozícióba rendezésével vélte megoldani költői bemutat-
kozását és helyfoglalását, már a Toldi kiadása és sikere után. A legutóbb Szörényi 
László sürgette egy rövid tanulmányában a kötetkompozíció elemzését.2 Ehhez 
azonban szükséges a Kisebb költemények keletkezésének minél pontosabb feltárása 
is. Az alábbiakban ehhez szeretnék hozzájárulni néhány adalékkal. Annál is inkább 
fontos feladat ez, mert Arany a későbbiekben is ragaszkodott az 1856-ban kialakított 
szerkezethez: verseinek újbóli kiadásakor – egészen az utolsó, tőle jóváhagyott ver-
zióig, a már poszthumusz megjelent 1883-asig – ezen a címen adta ki műveit, csak az 
anyagát bővítette az újabb szövegekkel.3 Arany sem 1856-ban, sem később nem arra 
törekedett, hogy összes addig keletkezett versét kötetbe gyűjtse: mindig is fontos 
szempont volt számára a válogatás, s ennek révén erősen és koncepciózusan meg is 
szűrte életművét. Összes műveinek kiadására így csak halála után kerülhetett sor, de 
Arany ismert szövegeinek a teljessége még jelenleg sem található meg egyetlen ki-
adásban sem, merthogy a primér szöveganyag folyamatosan bővült (és részben persze 
szűkült), ahogyan újabb és újabb művek bukkantak és bukkannak fel különböző 
helyekről, illetve ahogyan bizonyos szövegeket közben kizártak az életműből. A ké-
szülő új kritikai kiadásra ezért is van nagy szükség, mert ez talán rendet tehet végre 
az Arany-életműben.

Figyelemre méltó, hogy Arany nem egyszerűen lírai verseit akarta kiadni 1856-ban, 
hanem a kötetcím „kisebb költeményeket” ígér. Azaz úgy rekonstruálható a költő szem-
lélete, hogy nem az „epika” és „líra” kettősségében gondolkodott, hiszen ebbe a köteté-

* A tanulmány az OTKA támogatásával (K 108.503) készült (témavezető: Korompay H. János). Köszö-
nöm Török Zsuzsa sokoldalú segítségét; nélküle a tanulmányban elemzett Arany-kézirat provenien-
ciáját nem tudtam volna tisztázni.

1 A Helikon Kiadó gondozásában 2017-ben jelent meg az Arany János kisebb költeményei című kötet 
betűhív újrakiadása, jelen sorok írójának gondozásában és kísérőtanulmányával. Ezúton is köszönöm 
a kötet kiadói szerkesztőjének, Nagy Zsejkének a sajtó alá rendezés munkájához nyújtott segítségét.

2 Szörényi László, „Az ember… a költő (mily bitang ez a név!)”. Arany János születésének 200. évfordulójára 
= U., Arany János évében. Tárcák és tanulmányok, Nap, Budapest, 2017, 75–81. 

3 Arany János kisebb költeményei, Ráth Mór, Budapest, 18836. (Arany János összes munkái, 1.)

be beletett több epikus kompozíciót is (mint amilyen pl. Az első lopás vagy éppen 
A bajusz), igaz, olyanokat, amelyek rövidebbek voltak annál, hogy egy önálló kiadást 
kitöltenének, nem is beszélve olyan műveiről, amelyet balladái közé sorolhatunk 
(mint pl. a Zács Klára vagy a Bor vitéz). Ráadásul a kötetkompozíció semmilyen for-
mában nem akarta kiugratni, jelentőséggel felruházni ez utóbbi műcsoportot, sőt a ver-
ses epikát sem. Fontos szerepe tehát valóban a terjedelemnek van (mondhatni, úgy is, 
mint formális szempontnak): a korábban hosszú epikus szövegekkel bemutatkozó, 
saját magát epikusként láttatni akaró Arany addigi életművének rövidebb darabjait 
kívánta ekkor a közönség elé tárni. Maga Arany írta azt már a kötet megjelenése után 
Erdélyi Jánosnak: „Az a czim: Kisebb költemények, nem azt tette nálam: lyrai darabok: 
van ott sokféle faj.”4

A szerkesztés elveiről nincsen ugyan túl sok háttérinformációnk, ám a levelezés 
számos fontos adatot rejt magában a kötet készülésének a folyamatáról. Érdemes 
ezeket áttekintenünk. Az alaphang már Arany 1840-es évekbeli leveleiben, azaz a Toldi 
elkészülte és sikere után is a saját lírai versek leminősítése volt. Arany kezdettől azt 
hangsúlyozta, hogy ő nem alkalmas lírai költőnek. Még 1847-ben írta Petőfi nek:

Végtelen ügyetlen vagyok a lyrában, szörnyen boszankodnám, ha valakinek más-
nak olly esetlen verseit kényteleníttetném olvasni mint az enyéim. Ugy érzem, 
mintha elveszne markomban a fi nom ujjakhoz alkotott lyra. Aztán meg hol is 
vennék én lyrai lelkesedést? Prózai életmódom szinte phlegmatikussá tett, aprós 
bajaim és örömeim nem méltók megénekeltetni, s bár családi életemben a bol-
dogabbak közé számíthatom magamat, ez a boldogság mégsem ollyan, hogy ki-
törő örömét versbe önteni, hanem csak ollyan, hogy jóltevő melegét folytonosan 
érezni lehet. Aztán még e boldogság is csak viszonylag, a családi életet illetőleg, 
– létezik, azon kívül ha az élethez mérjük, merő boldogtalanság és nyomorú-
ság, de ez ismét nem ollyan, mi indulat rohamokat állíthatna elő, hanem csupán 
eltompitja lassanként a lelket, s vér helyett phlegmát csinál az emberben. Hozzá 
még, a lyra valódi kora 20–30 év, tőlem oda van, ifj ui örömeim, keserveim, remé-
nyeim nincsenek, szóval a sziv szerepe jobbadán el van játszva, s a főre kerül az 
uraság. Én hát édes öcsém nem esetlenkedem a lyra országában, hanem megyek 
azon az uton, mellyen már egy pár lépést tennem sikerült, irok historiákat, rectius 
istóriákat ad ponyvám, mikép Tinódi Lantos Sebestyén, kinek poemáit, az ördög 
szántsa meg, még a debreczeni könyvtár sem képes nekem kiállitni.5

Érdemes felfi gyelnünk arra, hogy Arany voltaképpen mennyire archaikusan fogja föl 
itt a lírai és az epikus alkat különbségét: voltaképpen azt a vergiliusi víziót szövi tovább 

4 Arany János – Erdélyi Jánosnak, Nagykőrös, 1856. szeptember 4.: Arany János levelezése (1852–1856), 
s. a. r. Sáfrán Györgyi – Bisztray Gyula – Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1982, 756. 
(Arany János összes művei, 16.) (A továbbiakban: AJÖM XVI.)

5 Arany János – Petőfi  Sándornak, Szalonta, 1847. szeptember 7.: Arany János levelezése (1828–1851), 
s. a. r. Sáfrán Györgyi – Bisztray Gyula – Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1975, 139. 
(Arany János összes művei, 15.) [A továbbiakban: AJÖM XV.]
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és alkalmazza magára, amely az irodalmi műnemek közti választást életkori fázisokkal 
magyarázza. Eszerint pedig a lírikus az ifj úkori állapottal, a szerelem érzésével lenne 
azonos, s ha valaki már túlhaladta ezt az állapotot, akkor nem is képviselhet hitelesen 
lírai érzéseket – neki már csupán az epika objektivitása adatik meg. Ez a Vergilius 
életművének logikájával szentesített modell – a fi atalkori szerelmes költeményeket 
követi az élete végéig írott nagy, epikai főmű – Aranyra persze csak bizonyos módosí-
tásokkal alkalmazható (a föntebbi levélrészlet is ezt teszi önértelmezésként), hiszen 
őnála az ifj úkori szerelmi költészet fázisa egészében kimarad, mintha ő már csak 
a férfi kori érettség állapotában kezdte volna el az irodalmat, mintegy átugorva az 
ilyenkor szokásos első ütemet. A kifejezetten Petőfi nek szánt önkép tehát egyértelmű 
stilizáláson alapul, s mintha Arany itt maga visszahúzódna attól, hogy saját magát 
és költői tehetségét a Petőfi éhez mérje: amikor ő elhárítja magától a lírai költő pozí-
cióját, ezzel mintegy át is engedi azt barátjának – annak megfelelően, ahogy Petőfi  is 
(mint lírikus) ilyen módon, nagyra hivatott epikus költőként szólította meg annak 
idején Aranyt a Toldi elolvasása utáni lelkesedésében és levelezésük első szakaszában.

Azonkívül ez a feladatkijelölés és helyzetértelmezés nem is kizárólag a Petőfi  és 
Arany közötti barátság viszonylatában létezett. Amit ugyanis fentebb Arany önérté-
keléseként olvasunk, az köszön vissza – mintegy külső elvárásként – Toldy Ferenc-
nek az ugyanebben az időben írt levelében is:

Nekem pedig engedje meg, hogy e kérést intézzem Kdhez. Ne forgácsolja el erejét 
apró (bármi nemű) költeménykékre, hanem fordítsa fi atalsága s szép talentuma 
egész erejét nagyobb, vagy egy nagy elbeszélő költemény irására. De az egészen 
a Toldi szellemében legyen.6

Ráadásul Arany az 1856-os kötet megjelenése után is fönntartotta értékítéletét, illetve 
az ezt megalapozó szemléletet, még a verseskönyv kritikai sikerének az érzékelésekor 
is. Csengery Antalhoz írott levelében olvashatók ezek az árulkodó sorok, amellyel 
az őt dicsérő Greguss Ágost bírálatára reagál:

Büszke lehetnék verseimre, nem a Gr[eguss] magasztalásiért, hanem a hatásért, 
melyet egy anyai gyöngéd kedélyre tőnek. Az én lyrám – magam is úgy érzem – 
oly zordon! nincs abban az ifj uság heve, a leglyraibb érzemény – a szerelem, hiány-
zik abból. Azért természetesnek tartom, ha ifj ú és női kedélyekre alig hat, – s nem 
akadok fel a Hölgyfutár bírálatán, mely azt mondja, hogy verseim olvasásához 
„igen-igen józan elme, a lehetségig higadt kedély kivántatik.” De ki tehet róla! 
nem akarok több érzelmet fejezni ki, mint van, s fő gondom az, hogy épen annyit, 
se többet se kevesebbet, fejezzek ki. Óvakodom oly fokától a lelkesedésnek, 
hogy ne tudjam, mit beszélek.7

6 Toldy Ferenc – Arany Jánosnak, Pest, 1847. október 1.: AJÖM XV., 146.
7 Arany János – Csengery Antalnak, 1856. június 23.: AJÖM XVI., 710.

Arany számára éppen a lírai versek írása egészen sajátos jelentőséggel rendelkezett. 
A Toldi sikere után az irodalmi intézményrendszerbe való beépülése folyamatos pub-
likálási kényszert jelentett (ezt mutatta például az, ahogyan Vahot Imre megpróbálta 
őt a lapjához kötni kizárólagos munkatársul, vagy ahogyan 1848-ban Petőfi  az Élet-
képek számára szeretett volna belőle verseket kicsikarni, s néha sikerrel is járt). Ilyen-
formán tehát Aranynak az 1850-es évek közepére már viszonylag sok olyan, publikált 
műve halmozódott fel, amely nem valamely nagyobb epikus kompozíció mellékter-
mékének volt tekinthető, s ez egyszerre jelentett számára feladatot és lehetőséget.

Az anyag összegyűjtésének az ötlete már korábban felmerült Aranyban. Erről 
árulkodik egy sógorához írott kérése 1853-ból, hiszen ő őrizte Szalontán azokat 
a reformkori divatlapokat, amelyekben Arany publikált:

Már most rajtam a sor hasonlóan kéréssel fordulni hozzád. Azon régi Életképek 
és Divatlapokból, mellyek nálad vannak, üres óráidban ird ki rövidebb verseimet 
és küldd el, – mert itt világért sem lehet kapni, pedig még is szeretném verseimet 
összegyűjtve megtartani. A Divatlapból Rózsa-Ibolya nem kell, Az Életképek-
ből a Télben megvan; a többi nem is sok, nem is hosszú. Ha pedig a fáradságod 
restelnéd megtenni vagy tetetni, pakold össze őket s tedd diligencera.8

A kérésnek Ercsey eleget is tett:

A Pesti divatlapok- és Életképekből kiirott verseit imhol kűldöm. Hogy szebben 
nem  irtam, annak oka az, mert „bolond ember az, a ki jobban vagyis szebben 
táncol, mint a hogy tud.” A mennyire lehetett ügyekeztem hibátlanul leirni; s mind-
amellett nem állok jót, ha nincs-e benne egy pár penna-hiba, mellyet azonban 
könnyen után-igazithatni.9

Mindeközben Arany másoknak továbbra is azt hangoztatta, hogy őt a líra egyáltalán 
nem érdekli, s az arra való alkalmatlanságát ugyanolyan logikájú érvekkel indokolta, 
mint annak idején Petőfi nek. Így írt egy Lévay Józsefnek szóló levelében:

Hogy a lapokban ritkán látod költeményeimet: ez előtted szokott dolog lehetne; 
én másszor sem irtam sokat, bár a fi zetés ellen most panaszom nincsen, a mit 
írtam, azért megfi zettek s ha többet írnék, többet is fi zetnének. De a lyrából egy 
kissé már kinőttem, kivénűltem, mondvacsinált érzelmeket nem tudok pengetni: 
eposnak pedig tárgy kell, ollyan tárgy, minek költőisége az embert mintegy meg-
üsse, átvillanyozza, mert e nélkül csak egy jóravaló ballada sem születik: illy 
tárgy azonban nem mindig akad, vagy nem mindig fogékony rá az ember, e sze-
rint valamint a lyra kedély mozzanatot kiván, ugy az elbeszélő költemény is azt, 
azon kis különbséggel, hogy lyrában csak egy kell: a benső állapot, eposban kettő: 

8 Arany János – Ercsey Sándornak, [Nagykőrös, 1853. május 20.]: AJÖM XVI., 219.
9 Ercsey Sándor – Arany Jánosnak, Szalonta, 1853. június 3.: AJÖM XVI., 235.
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a külső tárgy<nak> a belsővel egybehangzásban, aczél és kova – tehát jelenségei 
nem lehetnek olly sűrűk, mint a lyráé. Érted? Mert én nem értem.10

A jóakaratú Tompa is igyekezett Aranyt barátilag kapacitálni – miközben nyilván 
nem tudott arról, hogy Arany már elkezdte felmérni a rendelkezésére álló, kiadható 
versanyagot: 

Hé! gondolkoztam már róla: nem tenne már egy jó kötetet a te apróbb verseid 
összege? aligha nem. Én legalább azt hiszem. Nem lenne jó kiadnod? Ha kapnál 
érte egy pár garast: az is jobb lenne a semminél.

Friebeisz tán megvenné. Irj róla nekem valamit.11

A nyílt felszólításra valamit válaszolnia kellett Aranynak. Most is elhárítólag beszélt 
ugyan, de elismerte, hogy legalább a versek összegyűjtésére már gondolt:

A mi az én apróbb verseimet illeti: nem hiszem, hogy belőlük egy kötet kitelnék: 
de meg kevés jó van azok közt. A kiadásról még nem gondolkoztam; azonban 
privát mulatságomra hozzáfogtam őket egy bekötött könyvbe irni; elkezdtem 
a nyáron; eddig-elé vagy ötöt le is irtam belőlök. Ha így halad a munka, nem soká 
bevégzem s akkor majd meglátom, hogyan veszik ki magukat egy csomóban.12

Erről a munkáról többet elárult egy 1855. június 8-i levelében:

Hogy pedig e jó szándék az idén csütörtököt ne mondjon, mint tavaly, már elkezd-
tem összeiratni verseimet, a munka foly tűzzel-vassal – eladom, a ki veszi. Ez a 
gyüjtés unalmas dolog; régibb versein az ember látja, hogy itt vagy ott foldozni, 
tatarozni kellene, itt vagy ott a ráspoly hasznos volna, – de röstelli, vagy nem 
tudja. Az ember megszokta azok hangját, szavait, s ha változtat rajtok, a folt úgy 
kirí, mintha ócska dolmányt uj posztóval foldna meg; ezért, ha már ki akarja adni 
(s denique bolond volna, ha ezt nem tenné, mert halála után más ugy is összeszedi 
s nyerészkedik rajtok) jobb hagyni úgy, a mint vannak. Ez eljárást követem én is, 
kivéve hol a hiba nagyon szemsértő és könnyen igazítható. Azt hiszen, bár számra 
nem sok, válik belőle egy jóravaló füzet, mert nagyobb beszélyek is vannak közte.13

Tompa reagált is Arany szavaira, nyilván azt gondolván, hogy barátja csak a biztatásra 
vár: „Hogy költeményeidet összveszeded igen jól teszed! hatása bizonnyal meglesz, 
mint mindennek a mi tőled jön; azt hiszem árát is becsűletesen megadják. Csak ugy 
ne állítodjon ki mint az enyém.”14 Arany 1855-ben aztán Heckenast Gusztávhoz fordult 

10 Arany János – Lévay Józsefnek, Nagykőrös, 1853. május 28.: AJÖM XVI., 232.
11 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, Hanva, 1853. december 18.: AJÖM XVI., 360.
12 Arany János – Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1854. február 13.: AJÖM XVI., 391.
13 Arany János – Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1855. június 8.: AJÖM XVI., 567.
14 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, [Hanva, 1855. június 18.]: AJÖM XVI., 573.

a kötet kiadásának a tervével. A kapcsolatfelvételt jelentő és az ötletet megfogalmazó 
levél elkallódott,15 a létére Heckenast fönnmaradt válaszából következtethetünk. 
Eszerint pedig a kiadó „igen szivesen” vállalja a kiadást, s kéri Aranyt, hogy juttassa 
el hozzá a kéziratot.16 Arany azt a bekötött kötetet, amelybe verseit letisztázta, ezek 
után juttatta el Heckenasthoz; a kritikai kiadás szerint azonban erre csak 1855. 
november 24-én került sor, hiszen amikor Heckenast nyugtázta a küldeményt, azt 
rögzítette, hogy ezen a napon kapta kézhez a kéziratot.17

Arról a bekötött kötetről, amelybe Arany elkezdte összeírni a verseket, Voino vich 
Géza többet is elárul monográfi ája első kötetében. Szavaiból kiderül, hogy ő még 
látta és használta is ezt a kéziratot. „Maga is köttet [ti. Arany – Sz. M.] fehér papiros-
ból egy ujjnyi vastag könyvet, s leírogat bele régibb verseiből huszonnégyet; hátrább 
külön az 55. évbelieket, »iratási időrendben«, dátummal.”18 Ugyanezt az információt 
megismételte az általa gondozott Arany-kritikai első kötetében is.19 Az a kézirat, amely-
ről Voinovich itt beszél, nem volt azonos a kiadás alapjául szolgálóval. Viszont azono-
sítható azzal a kéziratos kötettel, amely jelenleg az MTA kézirattárában található.20

A bekötött, teljes egészében autográf kötet címe: „Kéziratok.  – Arany János-
tól”;21 beljebb a Voinovichtól említett cím: „Régiebb versek tisztázata. I. Alanyi köl-
temények.”22 Az első egység időrendben tartalmaz költeményeket – a dátum min-
dig a vers után szerepel – 1848 és 1852 között. A versek keletkezésének a dátuma 
persze minden kétség nélkül nem azonosítható az alatta szereplő évszámmal, hiszen 
az lehet a lejegyzés időpontja is (ennek eldöntése csak egyenként lehetséges, s ez is 
a készülő kritikai kiadás fontos feladata lesz). Ez az egység véget ér a 36. paginán, 
utána az 58. pagináig üres lapok sorakoznak. Ezután – a Rákócziné című vers előtt 
– ki van vágva hét lap, utána pedig üresen vannak hagyva a lapok a 63. paginától 
a 116. pagináig. Ezt követően a 117. laptól a következő címen olvashatók verstisz-
tázatok: „Vegyes tisztázatok, iratási időrendben, 1855.”23 Az utolsó itt szereplő vers, 
a Néma bú aláírt dátuma: „Márcz. 1856”.24 Megjegyzendő: ez a költemény már nem 
szerepel a Kisebb költeményekben – nem is csoda, hiszen az csak az 1855-ig keletkezett 
műveket tartalmazhatta.

A kötet végére be van ragasztva egy gépelt papírlap, dr. Nyireő István (az MTAK 
egykori igazgatóhelyettese) aláírásával, 1952. júl. 12-i dátummal. Ez a következő 
információkat tartalmazza a kéziratos kötete eredetéről:
15 Vö. a kikövetkeztetett tartalmával: Arany János – Heckenast Gusztávnak, [Nagykőrös, 1855. július 

21.]: AJÖM XVI., 592.
16 Heckenast Gusztáv – Arany Jánosnak, Pest, 1855. július 31.: AJÖM XVI., 598.
17 Heckenast Gusztáv – Arany Jánosnak, Pest, 1855. december 10.: AJÖM XVI., 653.
18 Voinovich Géza, Arany János életrajza 1849–1860, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1931, 335.
19 Arany János, Kisebb költemények, s. a. r. Voinovich Géza, Akadémiai, Budapest, 1951, 399. (Arany 

János összes művei, 1.) (A továbbiakban: AJÖM I.)
20 MTAK Kt K 509. Vö. még Sáfrán Györgyi, Arany János-gyűjtemény – Petőfi  Sándor – Szendrey Júlia 

kéziratok (K 501 – K 527, K 531), MTAK, Budapest, 1982, 17. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 13.)

21 MTAK Kt K 509, 1. f. recto.
22 MTAK Kt K 509, 2. f. verso.
23 MTAK Kt K 509, 59. f. recto.
24 MTAK Kt K 509, 69. f. verso.
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Arany János e nagybecsű kéziratos kötetét, mely lelki társa a „Kapcsos-könyvnek” 
Dr. Voinovich Géza ajándékozta a Kisfaludy-Társaság ereklyetárának a társa-
sági elnöksége utolsó napjaiban. A Kisfaludy-Társaság többi értékeivel együtt 
került e kötet is a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tulajdonába 
1952. julius 12-én. (Lásd erre vonatkozóan a 897/1952. számu ügyiratunkat.)

Az átadás, illetve az átvétel során megállapitást nyert, hogy a kötetből hiányzik 
az ironnal történt utólagos beszámozás szerinti 4. lap után két,

a 18. „ „ egy,
az 58. „ „ nyolc és
a 130. „ „ egy levél. Az ötödik lapnak pedig a négyötöde van kimetszve. Az itt 

hiányzó részeket – Dr. Voinovich Géza közlése szerint – a Költő maga vágta ki 
azért, hogy egyik-másik tisztelőjét eredeti kézirataival ajándékozza meg. (Igy 
lehet, hogy e lapok más uton még vissza is kerülhetnek.) A kötetben beiratlanok 
a 39–58, 63–118 és 139–295. lapok.   

Mivel eszerint tehát a kéziratos kötet Voinovich Géza tulajdonából került az Akadé-
mia őrizetébe (noha eredetileg persze más helyre adományozta), nem csodálható, 
hogy éppen erre a gyűjteményre utalt az irodalomtörténész korábbi monográfi ájában. 
Voinovich a kritikai kiadásban említett egy másik kéziratos kötetet is, a következő-
képpen: „Mikor a kisebb költemények kiadása megvalósult, maga [ti. Arany – Sz. M.]
írta össze azokat a nyomda számára, két kötetben, 352 lapon.”25 Ez a kézirat, amely 
viszont bizonyosan az 1856-os kötet alapjául szolgált, nem veszett el: Kolozsvárott 
ma is megtalálható.26 Ennek ismeretében viszont rögtön korrigálhatjuk is Voinovich 
állítását (ne feledjük persze, hogy az irodalomtörténész a kritikai kiadás kötetének a ké-
szítésekor nem volt abban a helyzetben, hogy kolozsvári kutatásokat végezzen). Nem 
két kéziratos kötetről van szó, hanem egyről (ennek jelentőségéről a későbbiekben 
még lesz szó), valamint az egész manuscriptum bizonyosan nem Arany kézírása.

Voinovich további szavai azonban segítenek tisztázni a kötet provenienciáját: az 
ugyan kétségtelen, hogy a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület állományából került (benne van a pecsét és a korábbi jelzet: „Erd. Múz.-Egyl. 
Kézirattár V. A. 14.a szám”), de hogy oda miképpen jutott, azt éppen Voino vich 
rögzítette: „Ezt a kéziratot Arany László özvegye az Erdélyi Múzeum könyvtárának 
ajándékozta.” Voinovich itt megadta a kötet jelzetét is – s ez megegyezik a jelenlegi-
vel.27 Nem gyakori, hogy egy nyomdai műveletekhez használt kézirat fennmarad és 
közgyűjteménybe kerül: ez esetben alighanem az Arany személyének szóló, a szokottnál 
sokkal nagyobb fi gyelem következménye lehet, hogy mégis ez történt. Hiszen ezek 
szerint a kéziratos kötet a nyomdai munkálatok után visszakerült a családhoz, s Arany 
János halála után a fi a őrizetébe került. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek való ajándé-

25 AJÖM I., 399.
26 A kolozsvári Arany-kötet jelzete: Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Kutatási és 

Különgyűjteményi Osztály, Mss. 337. Köszönöm Török Zsuzsának, hogy a kötetre felhívta a fi gyelme-
met, s a jelzetét is megadta.

27 AJÖM I., 399.

kozás időpontja pedig szintén ismert. A könyvtár növedéknaplója ugyanis digitalizál-
va van,28 s innen kideríthető, hogy a kötetet 1899-ben ajándékozták oda – a dolog 
szépsége, hogy nyilván egy vaskos félreolvasás következtében az adományozó neve 
(Arany Lászlóné helyett) Drány Lászlónéként van feltüntetve. Az időpont sem vélet-
len: ebben az évben halt meg Arany László, s özvegye ekkor több helyre is adomá-
nyozott Arany János kézirataiból.

A tisztázott és rendezett írásképű kötet egésze nem Arany kézírása (ebben tehát 
jelentősen eltér az MTAK őrizetében lévő gyűjteménytől), azaz nemcsak Arany má-
solt verseket belé, hanem mások is. Hogy kik, az sem teljesen rejtélyes. Már logikai-
lag is adódik a következtetés, hogy az ekkor Nagykőrösön tanárként dolgozó költő 
a legegyszerűbben diákjaival dolgoztathatott – s ezt megerősíti Tolnai Lajos későbbi 
visszaemlékezése. Tolnai (ekkor még eredeti nevén, Hagymásiként) a nagykőrösi 
gimnázium diákja és Arany tanítványa volt, s megírta azt, hogy szép kézírása alapján 
a költő magához hívatta és megbízta verseinek lemásolásával. Tolnai – persze évtize-
dek távlatából – így adja vissza Arany szavait: „Hát én azt szeretném, ha maga leírná 
az én összes verseimet… Két kötetbe akarom kiadni. Jó írása van, és úgy hallom, nem 
jár a szállására senki – ez kellene nekem. Senki ne turkáljon az én írásaimban. Ezt 
ki is kötöm. Nem kívánom ingyen. Maga szegény fi ú.” Később azt is megtudjuk Tolnai-
tól, hogy a másoláshoz az „első nagy csomagot” megkapta – arról viszont említést sem 
tett, hogy egy bekötött, kéziratlapokat tartalmazó könyvbe kell bemásolnia innen 
a verseket.29 Tolnai emlékirata, amely folytatásokban készült és jelent meg a Képes 
Családi Lapokban, alapvetően nagyon fontos forrás, és nyilván helytállóan rögzítette 
a megbízás tényét: ám a szerző, aki az egész szöveget erősen poentírozva és regényesítve 
építette föl, a részletekben nem túlságosan megbízható. Ezt már korábban is sejthet-
tük. Az itteni Arany-portré pedig leginkább az idegenkedés kifejezése, és a másoktól 
nagy embernek tartott Arany erősen kritikus bemutatása, amely erősen összefügg 
azzal a retorikai stratégiával, amely a saját személyiség kiemelésének és középpontba 
állításának van alárendelve, s mindez a sértettség, félreismertség állandó érzékelte-
tését is tartalmazza. Ezek után pedig az sem csodálható, hogy a kézirat felbukkanása 
újabb ellentmondást tárhat fel Tolnai narratív műveleteiben.

A kötet tanulmányozása ugyanis arról győzhet meg bennünket, hogy aligha csak 
a fi atal Tolnai lehetett – Arany mellett – a másik másoló. Hiszen több kéz is elkülö-
níthető itt. Első ránézésre (ezt egy későbbi, alaposabb vizsgálat még módosíthatja) öt-
ször van váltás a lejegyzésben, ami négy másolót feltételez: Arany másolta a verseket 
a Karácson éjtszakán című versig, innen, A lantostól egy másik kéz vette át a munkát, 
majd az E… G…naktól (utóbb Egressy Gábornak címmel szerepelt a kiadásokban) 

28 A növedéknapló digitalizált tételei letölthetők: https://www.bcucluj.ro/hun/resursele-bibliotecii/cat/
csmsp Szempontunkból a negyedik tételsor utolsó cédulája az érdekes: https://www.bcucluj.ro/sites/
all/modules/custom/bcu_catalogs/data/csmsp/pdf///Dalnoky-Drany.pdf

29 Tolnai Lajos, A sötét világ = Régi magyar regények, II., szöveggond., magyarázatok, utószó Szilágyi 
Márton, Unikornis, Budapest, 1994, 237. (A magyar próza klasszikusai, 20.) Ez a kiadás tartalmazza 
egyedül az önéletírás teljes szövegét: az egykorúan csak folyóiratban, részletekben publikált művet a 
korábbi, már 20. századi edíciók (1942-ben és 1984-ben) úgy közölték, hogy kifelejtették belőle a záró 
fejezeteket. Erről lásd az idézett kiadás utószavát: Uo., 378.
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ismét váltás van; a Poétai receptet más kéz másolja, majd a következő verstől, a Magyar 
Misitől ismét új másoló van, amely egészen a Keveházáig tart, ahonnan, A hegedűtől 
aztán újra Arany veszi át a feladatot. Ilyenformán a kötetben – úgy tűnik – Aranyon 
kívül négy másoló különíthető el. S mivel a másolásnak ugyanabba, az előre bekö-
tött kötetbe kellett készülnie, erről tudnia kellett mindazoknak, akik egy bizonyos 
pontig másolták a verseket, s utána átvette tőlük a feladatot másvalaki. Azaz Tolnai-
nak, aki bizonyosan részt vett a munkában, ezt az eljárást pontosan ismernie kellett 
– ám erről egy szót sem szólt az emlékiratban.

Egyébként talán ezeknek a másolóknak sem lehetetlen az azonosítása: hiszen ha 
igaz az a feltevés, legalább munkahipotézisként, hogy a többi másoló is Arany tanítvá-
nyai közül került ki (ezt Tolnai személye igen valószínűvé teszi), akkor Arany tanári 
munkájának dokumentációjából, a fennmaradt, Aranytól javított dolgozatokból 
nyerhető lenne annyi kontrollforrás az egyes személyektől, amelyeket már össze le-
hetne vetni a kéziratos kötettel. A kritikai kiadásnak az Arany tanári működését 
dokumentáló kötete éppen az 1851 és 1854 közötti évekből húsz dolgozatjavításról 
tud (mindet a nagykőrösi Arany János Emlékmúzeum őrzi, amely ugyan mára mú-
zeumi rangját elvesztette, de gyűjteménye megmaradt).30 Tolnai (Hagymási) Lajos 
bizonyítványát is Arany állította ki, s ebben írásbeli dolgozatainak külalakját az „ele-
gans” szóval minősítette (a bizonyítvány latin nyelvű).31 Ez az értékelés tökéletesen 
összhangban van a másolás feladatával (s azokkal a szavakkal, amelyeket Tolnai az 
emlékiratban Arany szájába adott) – s könnyen lehet, hogy érdemes volna újból át-
nézni Arany dolgozatjavításainak a teljes anyagát, hiszen a kritikai kiadást annak 
idején Arany János sorai érdekelték, ám most éppen a dolgozatírók kézírása lenne 
érdekes, hiszen ezáltal megtalálhatnánk a másolásra kiválasztott össze személyt, 
vagy legalábbis talán elkülöníthetnénk Tolnai Lajos kézírását a többiekétől.

A kötetnek a nyomdai előkészítésben játszott szerepét jól mutatja az is, hogy 
több (részben) németül írt, ceruzás bejegyzés is olvasható rajta. Ezek idegen kéztől 
származnak, s a szerkesztői teendőket rögzítik. Így például a kötet élén ott szerepel 
a következő, a címlapra és a méretre vonatkozó instrukció: „16°”, illetve alatta, áthúz-
va „8º”32 „2 Bänden”, „Garm”, (amely valószínűleg a „Garmond” szónak a rövidítése, 
s a betűméretre vonatkozhat, tízpontos betűt jelentvén), valamint „Pest, 1856. Kiad-
ja Heckenast Gusztáv”. Ily módon a tintával íródott, korábbi, nyilván Aranytól ma-
gától származó címlaptervezeten át is van húzva ceruzával a megjelenés dátuma (jól 
mutatva a megjelenés késlekedését Arany szándékához képest), hiszen a költő erede-
tileg azt írta a kötet élére: „Arany János Kisebb költemények 1855.”

30 Vö. Arany János, Hivatali iratok, I., Nagyszalonta – Nagykőrös – Budapest (1831–65), s. a. r. Dánielisz 
Endre – Törös László – Gergely Pál, Akadémiai, Budapest, 1966, 488–490. (Arany János összes 
művei, 13.) (A továbbiakban: AJÖM XIII.)

31 AJÖM XIII., 208–209. A jegyzetek ugyan számon tartják azt, hogy Tolnai tisztázta Arany kéziratait 
(ennek kapcsán A sötét világra hivatkoznak), de kísérletet sem tesznek arra, hogy kiderítsék, volta-
képpen mit is másolt és milyen céllal. Lásd Uo., 514.

32 Megjegyzendő, a kötet végül is 8° méretben jelent meg: ezek szerint itt egy korábbi elképzelés nyoma 
őrződött meg.

Az Aranytól átnézett és ellenőrzött kötet margóján több értékes megjegyzés 
maradt meg. Az elsőt Aranynak magának tulajdoníthatni: ezt németül és magyarul 
is odaírta, ráadásul tollal (ami egyértelműen a szerzői akaratra mutat, mert a kiadói 
megjegyzések mind ceruzával íródtak). A Családi kört ugyanis az egyik másoló (aki 
bizonyosan nem a költő volt), nem versszakokra tagolva írta le, hanem folyamato-
san, az epikus versekre emlékeztető módon. Ezt Arany nem íratta le újra, hanem 
melléjegyezte (tollal): „Achtheilige Strophen! 8 soros strophákra szaggatni!”. Érde-
kes kérdés, hogy ez a másolat nem egy korábbi szövegtagolást őrzött-e meg, amelyet 
Arany utólag, a kéziratos kötet átnézésekor felülvizsgált – ha ez így történt, akkor 
annak is lehet jelentősége, hogy eredetileg, formai tekintetben talán egy epikus köl-
temény kereteit rajzolhatta ki a szöveg. Persze az is lehet, hogy a másoló tévedett – bár 
egy szigorú strófaszerkezetű verset folyamatos műként másolni túlságosan jelentős 
tévedésnek látszik. Máshol pedig nincs ennek nyoma, az e verset másoló kéz sem 
vétett ilyen hibát egyéb helyen.

A másik fontos megjegyzés éppen a kötet egyik legfontosabb fordulópontját teszi 
megragadhatóvá. Arany ugyanis – ahogyan erről a továbbiakban még lesz szó – egy-
kötetes kiadásban gondolkodott, ám ez végül is módosult: a Kisebb költemények két 
kötetben jelent meg (már csak ezért is valószínűtlen, hogy a versei másolásával meg-
bízott diáknak eleve azt mondotta volna, hogy két kötetben akarja kiadni a műveit 
– ahogyan ezt Tolnai emlékiratának idézett részlete állította). Külön jelentősége 
lett hát annak a pontnak, ahol az első kötet véget ér, s a második elkezdődik. Feltűnő, 
hogy az erre utaló megjegyzés nem Arany kézírásával és csak németül került a mar-
góra: alighanem a nyomdász (tán maga Heckenast) jegyezhette föl (egyébként ceru-
zával, ami szintén a nyomdász megjegyzéseire jellemző). A dalnok búja című vers 
mellett, a margón ugyanis a következő ceruzás bejegyzés olvasható: „Mit diesem 
Gedicht soll der 1te Band endigen. – Der zweite Band soll mit »A családi kör« 
beginnen.” Ez azt is jelentette, hogy itt a versek sorrendjét is jelentősen át kellett ala-
kítani, a Családi kör ugyanis sokkal A dalnok búja előtt (a Kertben után) kapott volna 
helyet a kéziratos kötet terve szerint.

Nem fölösleges tehát egymás mellé tenni a tervezett egykötetes verzió sorrend-
jét is a megvalósult kötetrenddel a kérdéses helyen (mert egyébként a kéziratos kö-
tetet híven követi a kinyomtatott változat). Az eredeti elképzelés ez volt a Kertbentől 
a Magyar Misiig:

Kertben
Családi kör
Gondolatok a béke-congressus felől
Az ó torony
A dajka sírja
A költő hazája
A gyermek és szivárvány
Érzékeny búcsú
Hajnali kürt



TANULMÁNYOK460 461SZILÁGYI MÁRTON: „VAN OTT SOKFÉLE FAJ”

Domokos napra
Ráchel
Ráchel siralma
Oh! ne nézz reám… 
Itthon
A világ
Mint egy alélt vándor
A dalnok búja
A Jóka ördöge
Poétai recept
Magyar Misi

Ehhez képest így módosult a versek sorrendje, amikor két kötetbe kellett szétvá-
lasztani az anyagot; az első kötet utolsó része így nézett ki:

Kertben
Gondolatok a béke-congressus felől
Az ó torony
A dajka sírja
A költő hazája
A gyermek és szivárvány
Érzékeny búcsu
Hajnali kürt
Domokos napra
Ráchel
Ráchel siralma
Oh! ne nézz rám…
Itthon
A világ
Mint egy alélt vándor…
Poétai recept
A dalnok búja

A második kötet pedig így kezdődött:

Családi kör
Jóka ördöge
Magyar Misi

Láthatólag tehát a módosítás nem csupán két versszöveg felcserélését jelentette, ha-
nem a változtatás érintette más művek helyét is. Ennek az új koncepciónak a kiformá-
lódását Arany és Heckenast levelezéséből nem lehet nyomon követni, egyedül a kéz-
iratos kötet fi lológiai vizsgálatából lehet következtetni rá. S ez fontos adalék arra is, 
hogy maga Arany mennyire fontosnak tekintette egy idő után a Családi kört: hiszen 

eredetileg nem ruházta föl kiemelt szereppel, a két kötetre bontás után azonban 
már kötetnyitó státusba került. Akár az is lehet, hogy ezzel van összefüggésben a 
strófákra bontás mint költői instrukció. Ezt csak akkor tudnánk igazolni, ha ren-
delkezésünkre állna egy korábbi kézirata a versnek, s látni lehetne, eredetileg Arany 
milyen strófaszerkezetben gondolkozott.

Arra is választ kaphatunk a kéziratnak köszönhetően, hogy mennyire tekinthető 
hűnek a kiadás Arany eredeti szándékához (ez párhuzamként azért is lényeges kérdés, 
mert a későbbi, Ráth Mórtól kiadott kötetek esetében nem bukkant föl eddig kézirat, 
s így majd a kritikai kiadás is csak a nyomtatott változatot tudja alapul venni). Termé-
szetesen nem feledkezhetünk el arról, hogy jelenleg is csak a kéziratot és a végleges, ki-
adott változatot tudjuk összevetni, így semmit sem tudhatunk arról, vajon Arany nem 
módosított a korrektúrában valamit, s így nem a nyomtatott kötet őrzött-e meg vala-
miféle újabb, fontos módosítást. Az viszont kétségtelen, hogy maga a kézirat több he-
lyen tartalmazza Arany sajátkezű javításait (ez a másokkal másoltatott versek eseté-
ben is egyértelműen megállapítható, ezt majd a kritikai kiadásnak kell részletesen fel-
tüntetnie). Ugyanakkor van egy olyan megjegyzés a kéziraton, amely nyomdászi-kiadói 
egységesítésnek látszik. Az első vers élén ugyanis a következő ceruzás, német nyelvű 
bejegyzés olvasható (ez értelemszerűen a nyomdai munkálatokhoz tartozónak mutat-
kozik): „Melly – Mely zu setzen Auch olly oly”.33 S ennek meg is felel a szövegállapot: 
a kéziratos kötetben következetesen hosszú ly-nal írott vonatkozó névmások a kiadott 
kötetben mind egyszerűsítve szerepelnek. Ez pedig eltér Arany gyakorlatától – bár 
azt persze nem lehet kizárni, hogy Heckenast a kéziratban egy szóbeli megállapodás-
nak a nyomát rögzítette. Mindazonáltal ezen a ponton érdemesnek látszik visszatérni 
Aranynak a kéziratban megmutatkozó gyakorlatához.

A kéziratos kötet tanulságai nyomán válik egyébként érthetővé az is, hogy Arany 
mennyire saját korábbi gyakorlatát ismételte meg akkor, amikor Gyulai 1856-ban, 
már a Kisebb költemények megjelenése után megajándékozta a versek beírására alkal-
mas Kapcsos Könyvvel. Ez az ajándék persze elég célzatos volt, s a gesztus mintegy 
felszólítást tartalmazott egy újabb verseskönyv anyagának az összeszedésére. Arany 
a Kapcsos Könyvet valóban ilyen célra kezdte el használni.34 Az élére azt írta: Költe-
mények (ez a megjelölés nem ismételte meg teljes egészében az imént publikált köte-
tének a címét, de visszautalt rá), s csak olyan verseket kezdett el belemásolni, amelyek 
a Kisebb költemények után keletkeztek, s így ott értelemszerűen nem kaphattak he-
lyet. A kötetnek ez a része ért véget a lánya, Arany Juliska halálára írott versciklussal, 
s az unokája, Széll Piroska betegségére írott, 1871-es darabbal. Ezután történik majd 
meg a fordulat, az 1877-es dátummal elkülönített rész elkezdése, amelyet egyrészt az 
„Új folyam” megjelölés vezet be, másrészt pedig a ceruzával, utólag odaírt cím, az: 
„Őszikék” mutatja, hogy itt Arany egy új ciklus megkomponálásába kezdett bele.
33 Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, (Kolozsvár), Kutatási és Különgyűjteményi Osztály, 

Mss. 337. 1. (a kézirat eredeti lapszámozása szerint).
34 A Kapcsos Könyv fakszimile kiadása: Arany János, Kapcsos Könyv [hasonmás kiadás], kísérőtanulmány 

Keresztury Dezső, Akadémiai – Magyar Helikon, Budapest, 1977. A kötetről készült internetes 
oldal hozzáférhető: http://www.elib.hu/00500/00596/html/kapcsoskonyv/index.html
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Arany kötetszerkesztési gyakorlata kontinuusnak látszik, még ha a két fázisa 
(a Kisebb költemények és az Őszikék-ciklus) között jelentős eltérések mutatkoznak 
is. A leginkább talán abban, hogy Arany az Őszikék ciklussá alakítását voltaképpen 
a lírai napló esetlegességével együtt képzelte el, s nem a kihagyás és szelektálás erős 
gesztusaira építette. Bár ez utóbbi inkább csak kikövetkeztethető intenció, hiszen 
ez utóbbi aztán nem is érte el a nyomtatás állapotát kötetként Arany életében.35

Arany a Kisebb költemények tiszteletdíjának a megállapítását Heckenastra bízta, 
s elfogadta azt az összeget (800 forintot), amelyet a kiadó ajánlott.36 Ugyanakkor vi-
szont azt szerette volna, ha a versek egy nagyalakú kötetben látnak napvilágot, míg 
Heckenast inkább egy kisebb alakú, két kötetes változatot látott volna célszerűnek. 
A kiadó kompromisszumként aztán belement abba, hogy legyen mindkét formátum; 
Arany már ezt a megoldást írta meg Ercsey Sándornak tényként 1856. január 12-én:

Én is összeszedtem valahára „hulladék rongyaiból egyszer másszor irt fűzfa 
verseimet”, mint Kohári a mult század elején szokta magát kifejezni. Hadd le-
gyenek egy csomóban! Heckenast vette meg, de nem Toldi-áron. Nem akartam 
nagyon felcsigázni követelésemet, 800 ftot igért, oda adtam. Szép kiadást fog 
rendezni, – egy nagyobbat 8-ban, s egy kisebbet 12-sban. Ez utóbbi két kötet 
lesz, amaz egy. Mind a két féléből összesen 2000 példányt szabad nyomtatnia, 
s csak az első kiadás az övé. Arcképet is mellékel.37

Heckenast azt ígérte, hogy a nagyobb, egykötetes kiadás formátuma Garay János 
Árpádok című kötetének felelne meg, s ez néhány példányban készülne, míg az a ki-
sebb, amely két kötetre osztja a verseket, lenne a forgalmazható könyvpiaci termék.38 
Végül aztán csak ez utóbbi jelent meg, azaz Heckenast eredeti akarata érvényesült. 
Ennek a döntésnek a folyamata, mint láttuk, jól nyomon követhető a kéziratos köte-
ten is, noha megszületését a levelekből nem tudjuk részletesen dokumentálni – az is 
elképzelhető persze, hogy nem írásbeli, hanem szóbeli egyeztetés előzte meg.

Arany egyik levele elárulja azt is, hogy a kötet korrektúráját maga a költő intézte – 
mi több, mivel itt az „utolsó” korrektúráról beszél, alighanem voltak korábbiak is (bár 
a kifejezés persze azt is jelentheti, hogy Arany részletekben kapta meg a kötet levona-
tát, s ebből a sorozatból küldte vissza április 25-én az utolsó adagot, tehát nem biztos, 
hogy több korrektúrafordulót kell feltételeznünk): „Verseim nyomtatása be van végez-
ve, tegnap küldtem fel az utolsó correkturát, – 91 kis octav iv lett – két kötetben.”39

Ha a kötetet mint tudatosan összeállított kompozíciót fogjuk föl, akkor érdemes 
jelentőséget tulajdonítani azoknak a passzusoknak, amelyekkel Arany maga értékelte 
a vállalkozást. Igaz, hogy rendre lekicsinylő minősítésekkel illette a művét, de ezek 
mellett sokat elárul a válogatás szempontjairól is. Lévay Józsefnek például azt mondta:
35 Ez utóbbiról részletesebben: Szilágyi Márton, „Mi vagyok én?” Arany János költészete, Kalligram, 

Pozsony, 2017, 264–280.
36 Vö. Heckenast Gusztáv – Arany Jánosnak, Pest, 1855. december 10.: AJÖM XVI., 653.; valamint: 

Heckenast Gusztáv – Arany Jánosnak, Pest, 1855. december 17.: AJÖM XVI., 655–656.
37 Arany János – Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1856. január 12.: AJÖM XVI., 666.
38 Vö. Heckenast Gusztáv – Arany Jánosnak, Pest, 1855. december 27.: AJÖM XVI., 660.
39 Arany János – Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1856. április 26.: AJÖM XVI., 691.

Valahára én is összegyüjtém apróbb verseimet, s eladtam Heckenastnak, de 
korántsem oly fényes föltételek mellett, mint némelyek gondolhatják. Annyi jó 
van benne, hogy nem kell vesződnöm az előfi zetéssel, s Heckenast csinosan 
szokott holmit kiállítani. Van biz abban a gyüjteményben selejtes is: de annál 
változatosabb, hadd menjen. Nehéz volna eltalálni a kihagyandókat, s ha az em-
ber mások itéletét kérné, ugy járhatna, mint a molnár és fi a a szamárral.40

Már a megjelenést várva írta a következő sorokat Szász Károlynak:

A mi versgyüjteményemet nézi: elég kauderwelsch lesz biz az. De tudom, hogy 
más valamikor csak kiadta volna őket: miért hagyjam másra a rendezést, s az egy 
két forint anyagi hasznot? Aztán meg kinek a pap, kinek a papné: ily tarkaságban 
több ember izlése találhat magának valót.41

A visszatérő utalások a kötet anyagának a vegyességére engednek következtetni, arra, 
hogy itt Arany nem egyszerűen a versek – szerinte sajnálatos – színvonalbéli kü-
lönbségeit akarta elismerni, hanem voltaképpen a szerkesztés egyik vezérelvét nevezte 
meg. Szörényi László megalapozottan következtetett hát arra egy fi atalkori tanul-
mányában, hogy Arany tudatosan az egyik klasszikus kompozíciós elvet, a varietast 
követte a kötet anyagának elrendezésekor.42

Ez azonban még inkább érdekessé teszi a kihagyásokat: Arany ugyanis igen komo-
lyan megválogatta a kötetbe bekerülő verseit. Ő általában azon a véleményen volt, hogy 
az egyszer már nyomtatásban megjelent műveket nem lehet sem meg nem történtté 
tenni, azaz eltitkolni, sem átírni. Ezt az elvet Tompának fejtette ki igen érzékletesen:

Verseidre térvén: a tűzbe felét elvnek addig van helye, míg nyomatva, vagy leg-
alább könyvben nem olvassák. Igen! addig tegye, ki elég éles-szeműnek érzi ma-
gát, kiválasztani a halhatlant, az egynapi becsű, vagy éppen becsnélkűli közűl. 
De melyik iró dicsekhetik ily éleslátással? Nem csalja-e meg a korban uralkodó 
divat? a személyes hajlam? a sokaság tapsa, vagy közönye? stb. Ha Petőfi  versei 
megtizedelését Kazinczy, az öreg, eszközöltette volna Daykával: nem repült 
volna-e tűzbe a nagyobb rész: a csárda romjai, a pusztai dolgok &c. És a meg-
maradt rész lett volna-e a legjava? Vagy Himfyre nézve megköszönnők-e a meg 
4-edelést? Azonban tegye minden költő: égessen el minél többet, míg fi ókjában 
van, de a ki már könyvben adta, mit ér vele? Mit használ nekem, ha a Megve-
szett alkotmányt megtagadom, kitagadom, miután vastag könyvben meg van 
örökítve. Az ily eljárás legfölebb annyit mutat, hogy az iró ez s ez művét, érettebb 
korában silánynak tartotta, de se jóvá nem teheti, se a jövendőség elől be nem 
fátyolozhatja. Ezzel csak azt akarom mondani, 1-ör, hogy a túlszigoru önbírálat 

40 Arany János – Lévay Józsefnek, Nagykőrös, 1855. december 28.: AJÖM XVI., 661.
41 Arany János – Szász Károlynak, Nagykőrös, 1856. május 7.: AJÖM XVI., 695.
42 Szörényi László, A humoros elégia (Visszatekintés) = Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany 

lírájának első szakaszából, szerk. Németh G. Béla, Akadémiai, Budapest, 1972, 283–284.
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veszélylyel, a tévedés veszélyével jár; másodszor, hogy irodalom-történeti té-
nyeket már úgy sem lehetvén meg nem történtté tenni: lényeges elhagyások, 
módosítások által az ember csak rontja (már jól ismert) termetét, a nélkül hogy 
ezzel valami jót eszközlene.43

Ezért aztán nem is csodálható, hogy a válogatás 1847-tel indult, hiszen Arany ekkor 
lépett be az irodalomba publikációival, s ő nem akarta saját, korábbi, csak a kéziratos 
nyilvánosságnak szánt műveit felvenni a gyűjteménybe. Az alkalmi versek tehát eleve 
kívülmaradtak a köteten.44 De nemcsak ezek.

Arany például mellőzte azt a válaszversét, amelyet Petőfi  hozzáintézett episztolájá-
ra írt, pedig ez a szöveg egykorúan meg is jelent az Életképek 1847. május 8-i számában. 
A költő Petőfi  kéziratára jegyezte rá azt, hogy miért nem vette föl a verset a kötetébe:

A Választ erre, nem vettem föl 1856-ban Kisebb Költeményeim közé. Ki hitte 
volna nekem már ekkor, hogy kétszeri sikeres pályázat után nem dagadtam ki 
a bőrömből? hogy Petőfi  barátságát oly nagyra tartom, mint e Válaszban ki van 
fejezve. Csunya álszeméremnek mondanák, ami akkor, nagy meglepetésemben, 
valódi érzés volt. Aztán, szó a mi szó, a rögtönzött „válasz” nem is méltó e lelkes 
költeményhez.45

Az itt megpendített egyik érv (tudnillik az, hogy a vers nem olyan jó, mint Petőfi  
verse – amely persze éppúgy alkalmi költemény volt, mint a válaszvers) aligha tekint-
hető teljes értékű magyarázatnak: hiszen Arany a Kisebb költeményekről megfogalma-
zott refl exióiban rendre azt hangsúlyozta, hogy vannak abban gyöngébb darabok is, 
bizonyosan befért volna hát ez a vers is a többi közé. Erősebb érvnek látszik az, hogy 
Arany mintegy szeméremből tekintett el a vers közlésétől, amelynek igazából csak 
a levélváltás egészének a közlésével lett volna igazi közege, de erre egy szerzői verses-
kötet aligha volt alkalmas. Azaz Arany szinte igyekezett elrejteni megismerkedésük 
költői dokumentumát, még azon az áron is, hogy ezzel éppen saját, már idézett elvét 
sérti meg, hogy ugyanis egy már publikált verset nem lehet eltitkolni. Arany ezzel a 
kihagyással egy olyan ellipszist teremtett, amely éppen a hiány révén vált igazán 
erős állítássá. Mert azt nagyon érdekes nyomon követni, hány versben utalt Arany 
az eltűnt jóbarátra, Petőfi re (ezt az ívet már a kötet 13. verse, a Névnapi gondolatok 
megnyitja, amely Petőfi  nevét ugyan nem tartalmazza, de nyilvánvalóan utal rá) – 
tehát az ő emlékének felidézése és megvallása a Kisebb költemények egyik fontos elemé-
nek tekinthető.46 S utalhatnánk a kihagyások kapcsán egy másik látványos példára 

43 Arany János – Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1857. február 5.: Arany János levelezése (1857–1861), 
s. a. r. Korompay H. János – Bódyné Márkus Rozália – Jankovits László, Akadémiai, Budapest, 
2004, 13–14. (Arany János összes művei, 17.) Vö. még Voinovich Géza, I. m., 336–337.

44 Szilágyi Márton, Arany János az alkalmi költészet áramában. Exkurzus = U., A költő mint társadalmi 
jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói, Ráció, Budapest, 2014, 277–
286.

45 AJÖM XV., 51.
46 Arról, hogy Petőfi  elementáris hatása az Arany-líra későbbi fázisában is ott hagyta a nyomát: Kerényi 

is: Arany tudatosan hagyta ki nagyobb terjedelmű művei közül a Rózsa és Ibolyát, 
azt a mese-feldolgozást, amelyet korábban igen jónak tartott. Erről írta Szilágyi Ist-
vánnak, ráadásul egy Toldival történt összehasonlítás keretében, 1847. április 2-án: 
„Akárki mit mond, én Rózsát ma is jobban szeretem.”47 A kihagyásra aztán Szász 
Károly kérdezett rá egy – azóta elkallódott vagy lappangó – levelében, s erre Arany 
a következőképpen reagált, ironikus összefüggésben: „Irtam-e már látogatásomról 
T[ompa] Miskánál. Zárjel közt: rád ugyan haragszik ám! azt mondja, úgy elfeled-
keztél róla mint Rózsa Ibolyáról (nb. e mesét idomtalan külsője miatt önként hagy-
tam ki) – egészen elkevélyedtél!”48 Az „idomtalan külső”-re tett utalás azonban nem 
egyszerűen verstechnikai kérdés lehetett: Arany 1855-re már kételkedni látszott 
abban, hogy a tündérmesét egy akkulturációs folyamat keretében sikeresen integ-
rálni lehet a nemzeti irodalmi kánonba.49

A válogatás kapcsán még egy szemponttal bizonyosan számolni kell: az öncen-
zurális megfontolásokkal. Arany ugyanis tarthatott attól, hogy némely verse eset-
leg fönnakad a cenzúrán. Erre enged következtetni az egyik, Tompához intézett 
levele, amelyben a kötet megjelenésének csúszását ezzel vélte magyarázandónak – 
igaz, ez a sejtése nem igazolódott. Heckenast nem ezért nem tudta tartani a szavát. 
„Verseim megjelenése még mindig késik, pedig nekem Jósefnapra, a közönségnek 1. 
Majusra volt igérve. Tartok tőle, hogy a censura belé akad valamibe, a mi pedig már 
megjelent s nem forgatta fel az államrendet.”50 Erre az aggodalomra Tompa is meg-
könnyebbülten reagált, miután nem sokkal ezután a kötet végre kijött a nyomdából: 
„Épen most olvasom, hogy Verseid megjelentek. Hála istennek! tehát a censura 
semmiben sem akadt meg.”51

Arany válogatását azonban az öncenzúra biztosan befolyásolta; ezt egy ponton 
meg is tudjuk ragadni. Az 1848-ban publikált, Rákóczival kapcsolatos versei ugyanis 
kimaradtak a kötetből, s ez egyértelműen Arany döntése volt, nem valamiféle külső 
erő tiltása okozta. Az 1850-es években összemásolt költeményeit tartalmazó autográf 
kéziratos kötetben olvasható ugyanis a költőnek egy olyan listája, amelyben műveit 
sorolta fel. Az 1856-os Kisebb költemények említése után a „Megjelent de e gyüj te-
mény ből kihagyott darabok” között A rodostói temetőt is feltüntette52 – éppúgy, ahogy 
a Rákócziné című verset is.53 Márpedig Arany 1867-ben az utóbbiról a következőkép-
pen nyilatkozott nyilvánosan: „Ezek [ti. a balladák – Sz. M.] elsőjét (»Rákócziné«, 

Ferenc, A Petőfi -kultusz jelei Arany János kései lírájában = Aranyozás. Tanulmányok Korompay H. János 
hatvanadik születésnapjára, szerk. Fórizs Gergely, rec.iti, Budapest, 2009, 142–143. 

47 Arany János – Szilágyi Istvánnak, Nagyszalonta, 1847. [április 2.]: AJÖM XV., 78.
48 Arany János – Szász Károlynak, Nagykőrös, 1856. május 7.: AJÖM XVI., 696.
49 Bővebben lásd Szilágyi Márton, Rózsa és Ibolya. Arany János kísérlete a tündérmesével, Honismeret 

2017/2. 52–56.
50 Arany János – Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1856. május 9.: AJÖM XVI., 699.
51 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, Hanva, 1856. május 24.: AJÖM XVI., 705.
52 Vö. még Szilágyi Márton, Rákóczi-kultusz 1848-ban. Arany János A rodostói temető című verse 

ürügyén = „Szirt a habok közt”. Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, szerk. Bényei Péter – 
Gönczy Monika – S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014, 201–207.

53 MTAK Kt. K 509, 151. f. recto
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mely azonban most sem »opportunus«) még 1848-ban irtam, csupán népdalunk nyo-
mán indulva, előbb mint csak egyet is láttam volna az éjszaki balladákból.”54 Azaz 
a költő ez esetben nem a versek színvonala miatt döntött a szövegek kihagyása mel-
lett, hanem az a megfontolás vezette, hogy a cenzúra esetleg beleköthet a tematikába.

Láthatólag számos, Arany költészetét érintő kérdéshez adhat fontos szempontokat 
a Kisebb költemények tanulmányozása. Az pedig, hogy immár lehetőség van a kézira-
tos kötet felhasználására is, új dimenziókat adhat a vizsgálatnak: hiszen a textológiai 
megfi gyelések sokban árnyalhatják mindazt, amire eddig csak a megjelent kötet alap-
ján következtethettünk. Ennek a folyamatát ez a tanulmány csak megkezdte, de nem 
lezárta. Még sok teendője van az Arany-kutatásnak. Senki sem hiheti, hogy már elvé-
geztük a fontos kérdések megfogalmazását, nem is beszélve a válaszok megtalálásáról.

54 Arany János elegyes költői darabjai, Ráth Mór, Pest, 1867, 6. Arany utalását, hogy tudniillik a ballada 
csak „népdalunk” nyomán készült, megnyugtatóan értelmezte: Csörsz Rumen István, „népdalunk 
után indulva”. Arany János nép- és közköltészeti mintáiból, Napút 2017/8, 180–198., különösen 184–188.

PATAKY ADRIENN

A tökharang
Az önrefl exív szonett  szerepe Arany Jánosnál és kortársainál

„Arany valódi modernségét csak a 20. század költészete felől érthetjük meg”

(Sőtér István)

„A legelső szonettet én adtam a magyarnak.”– írja Kazinczy. Ez a kijelentése több 
szempontból cáfolható, az viszont kevéssé kétséges, hogy ő írta az első önrefl exív 
szonettet magyarul, s hogy fellendítette ezt a versszerkezetet, amely később mások 
mellett Berzsenyi, Vörösmarty vagy Arany János érdeklődését is kivívta, ha csak né-
hány példa erejéig is. A Sonett’ Múzája1 vagy Cypris’ rózsa lehellete2 – Kazinczy és 
Berzsenyi önrefl exív szonett-megnevezései – Aranynál percnyi rózsafelhőként (Az 
ihlet perce) vagy éppen hangtalan kongatott harangként (Naturam furcâ expellas…) 
íródnak újra. Arany mindkét szonettje rizomatikus intertextuális hálóba ágyazódik 
be, s a költői mesterség tematizálódása miatt ezek ars poétikus szonetteknek is ne-
vezhetők.

Arany szonettjeinek fi lológiai áttekintése

A szonett a 19. századi magyar lírában számottevő utat járt be, ám a század második 
felére elcsendesült a szonettvita, s e forma divatja is csökkenni látszott. Arany János-
nak két szonettje ismert, mindkettő sokrétű jelentésekkel bír, a formai választás átgon-
doltnak bizonyul. E versek a modern líra felől olvasva könnyebben értelmezhetők, 
mintha csak a magyar nyelvű szonett múltját és Kazinczyt vagy a közvetlen kortár-
sakat hívnánk segítségül. Igaza van tehát Sőtér Istvánnak, aki szerint „Arany valódi 
modernségét csak a 20. század költészete felől érthetjük meg”.3 Sőtérrel azonban ab-
ban, hogy elveti Arany összehasonlíthatóságát nemcsak a hazai kortársakkal, de 
Baudelaire-rel is, nem lehet egyetérteni. A modern magyar líra megkésettségének okát 
többek között abban látja, hogy nálunk Vörösmartyét Petőfi  költészete követte, 
amely olyannyira radikálisan más irányt vett, hogy ennek következtében a Baudelaire-
féle forradalom utáni csalódottság hangja nem szólalhatott meg a magyar lírában 
évtizedekig, ráadásul a „Petőfi -hangot” maga Arany is továbbvitte a forradalom után. 

1 Kazinczy Ferenc Összes költeményei, s. a. r. Gergye László, Balassi, Budapest, 1998, 51. (Régi Magyar 
Költők Tára, XVIII. század.)

2 Berzsenyi verse nem szonett, de ezzel az aposztroféval kezdődik: „Cypris’ rózsa lehellete / Nemzett 
Laura’ ölén téged alak Sonett!”, lásd Berzsenyi Dániel, A’ Sonetthez = Berzsenyi Dániel’ versei, 
kiadá Hermeczi Mihály, Trattner, Pest, 1813, 38.

3 Stér István, Elért és el nem ért bizonyosságok, Literatura 1974/2, 14. (Kiemelés – P. A.)


