
Kovács Sándor Iván - Praznovszky Mihály:
Két költő egy szekéren

Evidencia, de mert 
volt(ak), aki(k) kétségbe von
ta(k) nem árt újra és újra ki
mondani, leírni: Az ember 
tragédiája irodalmunk, sőt a 
világirodalom egyik csúcstel
jesítménye. M aga a mű - s ve
le szerzője - nem úgy robban 
be irodalmunkba, mint Petőfi 
a János vitézzel, hanem ízről 
ízre, kóstolgatjuk immár egy 
évszázada, s minden kor fel
fedez benne valamit, ami iga
zolja, tájékozódni segíti. Or
well, Koestler vagy Szolzse
nyicin írásait ismerve, a Biro
dalom látványos összeomlá
sát szemlélve (túlélve...) egé
szen más képzetünk van pl. a 
falanszter jelenetekről, de 
Csernobil, s egyáltalán a 
környzet katasztrófája még 
mindig aktuálissá teszik az 
eszkimó jelenetet, a világ
pusztulás utáni leépülés, re
tardálódás vizióját. Honnan, 
hogyan látta-élte meg mind
ezt ez a szelíd és beteges vi
déki úr: Madách Imre? A té
mának már könyvtárnyi iro
dalma van. Azt gondolhat
nánk, hogy már nem is lehet

újat, újszerűt mondani a kér
désről, de Kovács Sándor 
Iván és Praznovszky Mihály 
karcsú kis könyve érdekes 
adalékokkal szolgál.⃰ Go
noszkodva azt is mondhat
nám, hogy mindkét írás amo
lyan irodalomtörténészi bab
ramunka, amelyeket szívesen 
adnak bölcsészhallgatóknak a 
professzorok. Arany János -  
hosszú levelezés után -  felke
resi Madáchot nógrádi kasté
lyaiban. Magában az utazás
ban, s a levelezésben nincs 
semmi rendhagyó. Arany Pe
tőfi elvesztése után csak évti
zedek múltán vált “nyitottá” 
új barátságra. Madách azzal, 
hogy felkéri a tragédia elolva
sására, szövegének gondozá
sára, a legbensőbb barátjává, 
bizalmasává teszi, emeli. Ez 
utóbbi igét érzem lényege
sebbnek, mert mindkét szerző 
fontosnak érzi -  a levelezést 
elemezve -  hangsúlyozni 
Arany és Madách társadalmi 
helyzetét, illetve azok külön
bözőségeit. Kétségtelen, 
hogy ez a marxizmus “ojtása” 
az irodalomtörténetben. Ezt

minden irónia nélkül jegyzem 
meg, hisz a tétel, miszerint a 
lét határozza meg a tudatot 
aligha évül el. Másként éli 
meg a századot a nagyszalon
tai jobbágyfi, akit hőséhez: 
Toldihoz hasonlóan tehetsé
ge, teljesítménye emel (veze
tő) értelmiségi létbe, státusba, 
míg Madáchnak, a jól szituált 
középnemes a születése jogán 
jut szerep és kötelesség a 
szellemi- és közéletben. Szót 
sem érdemelne ez az iroda
lomtörténeti közhely, ha az 
elmúlt évtizedek (pártállam) 
nem fogalmazták volna újra 
(és át) ezt a problémát. Arra 
gondolok és utalok itt, hogy a 
tehetségnek két komponenese 
van: a született és a szerzett 
intelligencia. Egyik nélkül se 
lehet hosszútávon boldogul
ni. Ezt a dilemmát éppen 
Arany ismeri fel, s írja meg a 
Toldi estéjében. Kicsit meg is 
haladva ezzel azt a népiség 
eszményt, amelyet a Toldi és 
a János vitéz teremtett meg, s 
amelyet (lásd urbánus-népies 
vita) immár egy évszázada le
egyszerűsítenek és félreértel
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meznek. Érthető. Aki a maga 
erejéből, erőfeszítések árán 
emelkedik föl, az mindig ér
zékenyebb és féltékenyebb. 
Hajlamos kétségbeesni, elvi
tatni azok teljesítményét, ér
demeit, akik nem hasonló utat 
jártak be. Csakhogy a szár
mazás - beleértve még a ne
veltetést is - csupán helyzet, 
amellyel lehet élni, de vissza
élni is. Olvasva Kovács Sán
dor Iván és Praznovszky Mi
hály dolgozatait. Arany és 
Madách leveleit az az érzé
sem, hogy a két nagy ember 
kapcsolatában is szerepet ját
szott ez. Madách volt a gátlá
sosabb, hogy úgy mondjam 
tisztelettudóbb. Feltétlen te
kintélynek ismerte el Aranyt. 
Nem csupán a zsenit látta 
benne, de a gyakorlottabb, a 
„profi” írástudót, szerkesztőt, 
akadémikust, az etalont, aki
nek az ítéletében megbízhat, 
akire rábízhatja élete főmű- 
vét. Ez a bizalom azonban 
egy percig nem jelentett alá
zatot vagy éppen megalázko
dást. Madách, akit az erős- 
akaratú Majthényi Anna ne
velt, kicsit az apát is látja az 
akkor már betegeskedő, kicsit 
morózus Aranyban. A két oly 
különböző alkatú, nevelteté
sű, sorsú ember azonban szin
te az első pillanattól rezonál,

egymás hullámhosszára han
golódik. Arany emberi nagy
sága éppen ez, hogy nem csu
pán azzal a qualitásérzékkel 
rendelkezik, amivel például a 
hatalmas tudású filozófiailag 
iskolázott Lukács György saj
nálatosan nem, hanem az a 
magától értetődő segítőkész
ség is, amellyel rögtön Ma
dách és a tragédia mellé áll. 
Ez már emberi nagyság, amit 
azért kell hangsúlyozni, mert 
tudjuk, hogy a nagy emberek 
nem egyszersmint jó emberek 
is. Pontosan az alulról, a 
mélyről jövőkben alakul ki 
valamiféle antisznobság 
(vagy éppen sznobság?), gőg 
és féltékenység, amely sovén 
módon csak a “saját fajtáját” 
ismeri el. Megintcsak utalok 
az átkos népies-urbánus vitá
ra, a mindennemű kirekesz
tősdire, amely oly sokáig ron
totta, s rontja meg ma is szel
lemi életünket. De kínál 
Arany és Madách viszonya, 
barátsága más tanulságokat 
is. Végül is - a szellem csú
csain - mindegy, hogy ki hon
nan jött. Felküzdötte magát, 
mint Toldi, vagy egy a húsz 
szobás kastély kényelmében, 
a park árnyas fái alatt töpren
gett az emberi létről, az em
beriség sorsáról. Végülis 
mindkettőt a teljesítménye

tette a szellem arisztokratájá
vá. A paradoxon az - derül ki 
a levelezésből is -, hogy a jó
neveltetésű, jómodorú közép
nemesnek voltak gondjai a 
fogalmazással, a megformá
lással, s Arany volt az ele
gáns, aki könnyedén megta
lálja az adekvát formát. Ez a 
felszín, a látszat, mert azt is 
látni kell, hogy Madách Szi
szifoszként hatalmas gondo
lat-sziklákat görgetett, s 
Arany mindig a legnagyobb 
tapintattal igazította át a su
tább sorokat. Tudván, hogy 
Az ember tragédiája az ő be
avatkozása nélkül is remek
mű. Szerkesztőként, korrek
torként is mintát, példát ad az 
utókornak tapintatból, hozzá
értésből, alázatból, emberi 
nagyságból. A gyámkodás he
lyett a partneri viszonyt tar
totta méltónak önmagához, az 
ügyhöz is.

Ha másért nem, hát ezért a 
tanulságért ajánlom jószívvel 
ezt a könyvet minden iroda
lombarátnak, írónak, szer
kesztőnek, literátornak. Egy 
hét történetében, mint csepp
ben a tenger benne van Arany 
János és Madách Imre barát
sága, a 19. század irodalma is. 
(Mikszáth Kiadó, Salgótar
ján, 1991.)

Horpácsi Sándor

595


