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ARANY.

Oilkig tnt fel, fényes csillag.

Merre a nap télben fel jó.

Arany.

Ma száz éve lépte át a horizont a magyar
égbolt egj-ik elsrend csillaga. Sokáig, a rendes-

nél tovább is homályban maradt, de mikor
három évtized múlva a páraöv felett, téli kelet

felé, ragj'ogva kigyúlt, mindjárt megéreztük,

hogy áldást hozott és álló esillagank lesz. Most
már száz év adataiból ismerve pályája elemeit,

tudjak, hogj' újabb száz évek múlva is dísze

marad egünknek. Tiszta, nyugodt fényébl vi-

gasztaló és emel hatással sugárzik ránk a költi
és emberi nagyság varázsa, fajunk nagyrahiva-

tottságának eszméje, a magyar erény és a magyar
szép. S mi földönjáró nemzedék csodálattal és

szeretettel emeljük fel szemünket erre a maga-
san tündökl csillagra, melyen semmi pára,

semmi felh, mely fajunk büszkesége marad, s

neve így zeng, míg magyar lesz : «Abany János
dicssége !»

A nagj- magyar századnak, a XlX-iknek küz-

delme *és dicssége sok név között oszlik meg,
de a nagyok közt legnagyobbakul hatot válazs-

tott ki a közvélemény, a kiknek személyéhez a

század nagyszer eredményeit hozzáfzi, a kik-
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ben a nép stermészetének és történetileg fejl-

dött jellemének, a magyarság erkölcsének, szelle-

mének, ízlésének, gyakorlati és mvészi alkot6

erejének eszményi képviselit ismerte fel, szereti

és bálványozza. E hat név az új Magyarország
szimbóluma, s ha a XIX. század mvét új hon-
foglalásnak mondjuk : e hat vezérszellem az új
honalapítás hat vezére. Köztük három állam-

férfi : Széchenyi, Kossuth és Deák, s három
költ : Vörösmarty, Petfi és Arany. A kultusz

e párhuzamosságában pedig nemcsak a nemzet
hálája nyilvánul meg irodalmunk iránt, mely
száz év alatt kétszer váltotta meg nemzetiségün-

ket, hanem annak a jellemz ténynek a felisme-

rése is, hogy az új honalapítás elssorban bels^

munka volt, s ép úgy állott a magyar lélek sajá-

tos erinek kifejtésében, kimvelésében és meg-
nyilatkoztatásában, mint Magyarország hatalmi

helyzetének biztosításában, állami és társadalmi

reformjában és anyagi kultúrájának emelésében.

Az új magyar nemzetet nemcsak a jobbágyság-

nak a nemzeti kötelékbe való felvételével alkotta

meg az a nagy nemzedék, hanem a fejld magyar
mveldésbe való bevonásával is, s a nemzet
szellemi életének a magyar néplélek széles éa

mély alapjára helyezésével. Ez a szerves bels
fejldés felszínre hozta a nemzet lelkébl, a társa-

dalom minden rétegébl az értékeket és e javak

képviselit. A hat vezéralak közül egyet az

arisztokráczia szolgáltatott, hármat a nemesség,

kettt már a nép.

ARANY-t is a nép küldte, s a magyar nép-

lélekkel újra összeforrott nemzeti szellemnek leg-

jellemzbb képviselje. A hat vezérszellem köast



megjelenésében a legmagyarabb, ae egyúttnl

mind a három nagy költnk közt kultúrájára

nézve legeurópaibb. Nemzeti tulajdonságaink

legihlettebb ábrázolója, nyelvünknek legnagyobb
mfivésze.

Most az Arany éve van. Jer magyar ifjú, hsök
ivadéka, hsök testvére, a ki ép szíveddel

szomjazod a költészetet, szereted a szép mag\'ar

szót, rajongani tudsz a dicsségért : töltsd meg
lelkedet Arany költészetének tiszta és melegít
fényével, ismerd meg az szép szavából a magyar
dicsséget. Jer, tiszteld meg az dicsségét!

I.

Az ifjúság szép kertébe

Vas korláton néztem át.

Arany.

A magyar közélet még kórálmában szender-

gett, csak az irodalom volt ébren s fáradozott

a nemzet eszméltetésén, mikor Arant János
1817 márczius 2-án, a nagy alföld délkeleti ré-

szén, Nagyszalontának, a biharmegyei református
hajdúközségnek egy kis parasztházában világra

jött. Mire fölserdalt, megelevenült ugyan a köa-

élet, de származásánál fogva, 1848 eltt, úgy
sem emelkedhetett volna a nemzet politikai

vezérei közé, bármily arravalósággal született

volna is. Szülei, Arany György és Megyeri Sára,
néhány holdnyi föld gazdái, Szalonta többi népé-

vel ^yütt földesúri fennhatóság alatt éltek, s

ép úgy hiába pereltek nemességük elismeréséért

armáüsuk alapján, mint a község lakosságának



hajdú törzse BocsKAi-tól ered kiváltságának

érvényeért.

A bölcs Gondviselés azonban olyan tehetség-

gel bocsátotta útjára, a mely akkor is érvénye-

sülhetett. A késn szülött gyermek törékeny

testébe, a ki eltt nyolcz testvére kis korában
elhalt, nem öntött sok küzd erélyt és cselekv
ösztönt, hanem ers ész mellett ábrándozó haj-

lamot, bánatra és vidámságra hangolódó lelket,

a fenség és furcsaság iránt eleven érzéket, s ked-

vet olyan képzeleti alkotásra, melylyel hangula-

tait érzéki formákba tudja testesíteni, — egy
szóval mvészi, költi tehetséget.

Megadta a fényes szellemet, de szinte minden
egyebet megvont tle. Röghöz kötött szegény

szülk, félrees jobbágyközség, kisszer viszo-

nyok, otthon is, az egész országban is : hol

marad az Istenadta magyar költi genie a fejl-

dés lehetségére nézve boldogabb népek nagy
költi mellett, a hogy egy Goethe, egy Huoo
ViCTOR, egy Tennyson fejldhetett? Gyönge
testalkata, lelki érzékenysége majdnem elvisel-

hetetleimé tette számára a küzdelmet is.

Mégis legalább szellemének megvolt az erélye^

hogy lehetleg megszerezze fejldésének szükség-

leteit s talajának és környezetének minségét
is a maga szervezetének fölépítésére fordítsa,

mint a hogy a fa a sziklába is beleveri gj-ökereit

s oiman is tápláló ért szed magába. A sok gátló

tényez mellett pedig voltak egyes kedvez
mozzanatok is.

A zsenge gyermek medd életküzdelmek sóha-

jait hallhatta a puritán erkölcs, már hajlott

korú szülk ajkáról, de egyúttal az Isten rendé-



lésein való megnyugvás igéit, a családias szeretet

nyájas szavát, az emberek iránti igazságosság,

tisztesség, egyszóval az erény tanításait. Ezek
a hatások voltak els alapjai a költ mély érzé-

sének, komoly életfelfogásának és rendkívül fino-

man fejlett erkölcsi érzékének.

Szelleme sem maradt ápolás nélkül. Az apa
értelmes és némi deák szóhoz is ért ember volt

s korán megtanította az eszes fiút a betkre,
olvasni a bibliát és a ponyvairodalmi históriákat,

elmondani a latin Miatyánkot és Hiszekegyet,

énekelni a zsoltárokat és dicséreteket. A szalon-

tai lakosság ahhoz a tiszántúli kálvinista néphez
tartozik, mely a magj'ar fajtának egj'ik leg-

tipikusabb csoportja, eszének átható világossá-

gával, jellemének rideg egyenességével, munkás
kezének aczélos eiejével, i-z beszédében a ma-
gyar észjárás és szólás legtörzsökösebb fordula-

taival. Egyházi és szellemi központja e csoport-

nak Debreczen ; onnan kapták a községek lelké-

szeiket s a nagj-obbacska helységek kis gimná-
ziumai a debreczeni anya-kollégiumnak voltak

«particulái», mintegy fiókjai. A szalontai népnek
különleges történeti emlékei is voltak, egészen

a szabad hajdúság és a török világ koráig. A mé-
lázásra hajló fiúcska mohón hallgatta apja és

a helybeliek elbeszéléseit a régi idkrl, a község-

ben emelked csonka rtoronyról, a határ emlé-

kezetes pontjairól, az egj'kori falvak puszta

helyeirl, a Sziget-tóról, a Testhalomról. Szerette

a népdalokat és a könyveket ; s els olvasmányai

közt voltak KÁROLi Gáspár bibliája. Molnár
Albert zsoltárai, a debreczeni énekeskönyv,

Ualler Hármas istóriája, Gvadánvi Falusi nóta-



riusa és Rontó Pálja és Csokonai versei, részben

szintén annak a vidéknek kedves könyvei. A nép-

nyelv és a régi magyar nyelv, a népköltés és u

hagyományok együtt hatottak rá, és szellemének

gyökerei már ekkor kezdtek lebocsátkozni a

néplélek talajába és visszafelé a századokba.

Innen fejldik rendkívül ers faji jellege és tör-

téneti érzése. A mellett gyltek eleven szem-

léletei is, élvezte az alföldi látás korlátlansá-

gát, az égbolt csorbátlan szépségét, a hajnal é^

esthajnal teljes pompáját, a tiszta, szabatos

körrajzokat, a tárgyak ers plasztikáját, s ábrán-

dos, képzelete elmulatott a délibáb játékain és a

felhzet fantasztikus változásain. Éles szeme

volt a tárgyak jellemz alakjának, színének,

mozdulatának felfogására ; meglátta az emberek
jellemz testi sajátosságait, tipikus és egyéni

vonásait, mozdulatait, lelki természetét. Jó füle

is volt, a jellemz nyelvi alakulatok és kifejezé-

sek iránt, a dallam és ritmus sajátosságai

iránt. Korán elkezdett minden jelenség mögött

lelket látni, s minden lelki mozdulatot érzéki szem-

lélethez kötni. Egyaránt ébredezett természeti és

lélektani, néprajzi, történeti és mvészi érzéke,

megismer és alakító ösztöne. Egyre nem volt

ügyes: testi dologra; de ennek a fogyatkozá-

sának is megvolt a haszna, mert megkönnyí-

tette szüleinek az elhatározást, hogy tanulásra

bocsássák.

Tanulását a gimnázium hatodik osztályáig

otthon végezhette, a szalontai partikulában, hat

éves korától tizenhat éves koráig. Játszva m^-
tanulta a tanfolyam tárgyait, olvasta a római

klasszikusokat, megismerkedett a német nyelv
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elemeivel, st a kor szokása szerint latin verseket

is írt. Magyarul már az els grammatikai (els
gimn.) osztálytól fogva verselt ; a fels osztá-

lyokban pedig már balomra írta verseit s a kis

poéta bíre már városszerte elterjedt. Mindez jó
volt tecbnikai gyakorlatnak. Az akkori irodal-

mat, az Aurora költit, Kisfaludy Károly-í,
VöRÖ6MARTY-t, BxjzÁ-t, még nem ismerte, st
Kazinczy körének, az egész neologiának íróit

sem. VÁLYi Naoy Ferbncz, Gáthi eposzait,

Dugonics regényeit olvasgatta, tanítói CsoKONAi-t
tzték eléje például és Kovács József mesterkélt

rímeit bámultatták vele. Mikor az els Aurora
kezébe került, az új modor inkább elidegenítleg

hatott rá. De utóbb belentt a klasszikái óda
korszakába, onnan eljntott az Aurora és az

Athenaeum költinek modorához, a romantika,

a német dal iskolájába, s a maga fejldésében
végig élte a magyar költészet három század-

n^yedes fejldését, Bessenyei korától a Petfi
és a maga koráig, a míg Petfi-vcI együtt meg-
találta a költi mvészetnek nemzeti és egyéni

útját.

1883-ban eljutott Debreczenbe az si kollé-

giumba, a hová tudományszomja, Csokonai nim-
busza, a maga emelkedésének reménye vonzotta.

De szegénysége miatt alig birta elvégezni az

els félévet, s mivel nem volt erélye a nyomorral

pironkodva küzdeni, 1834 márcziusában Kis-

újszállásra ment ideiglenes tanítónak, hogy költ-

séget szerezhessen tanulmányai folytatására. Sze-

rencsére a kis városban is megtalálta önmvelésé-
nek forrásait, rectorának. Törk Pál késbbi ref.

püspöknek válogatott könyvtárában ; folytatta
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Debreczenben kezdett franczia olvasgatását, a
németben ÖCHiLLER-ig vitte, megismerkedett as
újabb magyar irodalommal és fordítgatta az
Aeneist. Friss kedvvel, jó ajánlatokkal tért vissza

egy év múltával Debreczenbe, ott hamarosan az
osztály elejére vergdött. De t már nem elégíti

ki az akkori iskola eszmevilága. Szelleme gyor-

sabb haladást követel. Mvészi ösztöne lázongva
dörömböz lelke kapuján és kitörni készül. Ers
szemléleteit formáló ereje új képekké alakítja i

fest akar lenni, majd szobrász, mint Ferenczy»

a magyar szobrászat hírnévre kapott úttörje.

Ha mvésziskola lett volna az országban, taláa

mvészetünk nagyjai közt emlegetnk. De azt

sem tudta, hogyan kezdjen a pályához. Köze-
lebb volt az az alkalom, hogy színész legyen.

Az akkortájt (1835) megnyílt debreczeni szín-

házban jó társulat mködött. Arany, a mikor
tehette, látogatta az eladást, vagy legalább a

színház körül kíváncsiskodott. És elfogta valami

mondhatatlan vágy, a honvágy a mvészet
országa felé. Jó zenei érzéke volt, énekelni is

tudott. Váltig küzdött benne a kötelességérzet,^

a szüleire való tekintet, a kik ügyvédet, papot
vagy tisztviselt vártak jóesz fiukból ; de sze-

mét elkápráztatta a színügy nemzeti és mvészi
varázsa, s nem várva a hátralev pár hétre sem,
februáriusban a félév vége eltt eminens létére

kikérte bizonyítványát és belépett Fáncsy és

László társulatába. Életének talán ez volt a leg-

merészebb, legfon-adabnibb lépése.

A kiábrándulás hamar elkövetkezett. Mint

kezd, csak segédszerepekhez juthatott. De na-

gyobb válság érte azzal, hogy a társaság néhány

i
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hónap múlva feloszlott. az egyik töredékkel

Ifiüramarosszigetig vándorolt s megrettenve látta,

hogy a mvészet ez avatatlan papjai közt a zül-

lés lejtje várja. Most lelke másik fele támadt
fel és keser önvád furdalta. Beteg lelkével a
magányosságot kereste, de nem talált orvosságot.

A kollégiumba szegyeit visszatérni. Hanem el-

fogta a másik honvágy, az igazi, s elhagyatottsá-

gában minden gondolata otthon járt. Mikor egy
álmában anyját halva látta, nem volt maradása
többé. Kivett járandóságából egy ezüst húszast,

s egy czii)óval megindulva, Debreczenen át, több-

nyire gjalog. Szalontára vándorolt.

Megtörve tért meg a szüli hajlékba a három
évvel azeltt nagy reményekkel útrakelt ifjú.

Nem hozott szüleinek díszt, inkább megszóláist.

Az Aranyék fia úr akart lenni, de nem lett belle
semmi. Félbenmaradt deák, a ki komédiássá sü-

lyedt s most hazaéhezett, pedig a kas otthon is

üres, mert Ínséges termés volt. Csak az édesanya
szíve kelt a szegény fiú pártjára, az érezte meg
vívódásait és bukásának fájdalmát, mely nagyobb
volt, mint a világ vélte : az útját nem találó,

az útjától elzárt géniusz tragikuma.

A csapás nem jött egyedül. Apját megvakultán
találta, anyja egy pár hét múlva kolerában meg-
halt. A mvészet paradicsomából kizte egy
lángpallosú angyal, s most a családi tzhelynél
is meglátogatta az öldökl angyal.

De fellobogott lelkében a beléoltott ers
kötelességérzet. Elhatározta, hogy atyja mellett

marad s támasza lesz. Támasz nélkül állt maga
is, de ha nem volt erélye küzdeni magáért, vál-

lalta a küzdelmet atyjáért.
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Szerencsére az elüljárók részvéte feléje fordalt

8 ARANY-t segédtanítónak alkalmazták. Arany
örült a csekély, de biztos kenyérnek. Lemondott
ifjúkori álmairól. «óh, én ifjú álmaim !» Nem lesz

^e szobrász, se színész, se költ'. Még verseit is

elégette.

így végzó'dött életének els szaka. Ez volt

ipályáján els letörése.

II.

Ki és mi vagy? hogy így tzokádó gyanánt
Tenger mélységébl egyszerre bukkansz kif

Petfi.

Évekig nem gondol irodalmi fellépésre. Végzi

"korrektori tisztét és magántanítóskodik. Olvas-

gat ugyan, de inkább szórakozásból, mint hatá-

rozott célból : SHAKESPEARE-t német fordításban,

HoMEROS-t, MoLiÉRE-t eredetiben: a javát, a
•nehezét válogatva a könyveknek. S mintha a sze-

rény pályán nagyobb áldás kísérné, atyja vissza-

nyeri szemevilágát, az mködését elismerés fo-

gadja. 1839-ben írnok, máskép segédjegyz lesz a

városnál, egy. év múlva rendes aljegyzvé választ-

ják meg. Ez év novemberében szíve régi vágyát

követve,nül vetteErcsby Juliannát, egy ügj^véd

árváját, a ki holtig gondos, takarékos élettársa

lett. Most már azt is feltette magában, hogy nem
is olvas, él hivatalának ; lesz közönséges ember,

mint más. Lett is nem közönséges, hanem kitn
tisztvisel. Városszerte tisztelik pontos, igazsá-

gos mködését, a megyén is híre van mintaszer
munkálatainak és közigazgatási talentumának.
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Családján is áldás van ; 1841-ben születik Juliska
leánya, 1844-ben László fia. Áz öreg Arany
Gtöroy mieltt ez év els napjaiban örökre le-

hunyta fáradt szemeit, még láthatta a fiát kör-

nyez tekintélyt és családi boldogságot. Maga
Arany János is megelégedést érez szerény

viszonyai közt s a nyájas családi, baráti körben
lelkének természeti vidámsága is fölpezsdült.

De a tehetségnek nem sikerült magát egészen

eltemetnie. «Nem olyan bolond a természet —
írja késbb Pbtofi — hogy hiába teremtsen er-
ket* ; és : «a gondviselés, ha elrejti is gyöngyeit,

rendel számára halászokat, kik azt felhozzák.»

Egyszer csak, 1842-ben, megjelent a gyöngy-
halász. Szalontára jött rectomak Szilágyi István,

ARANY-nak debreczeni tanulótársa, a ki költi
kísérleteivel már ismételten elismerést aratott a
Kisfaludy-Társaságnál, egy nyelvészeti munkájá-
val pedig épen Szalontán léte alatt nyert az

Akadémián száz aranyas pályadíjat, s Arany-í
szavával olvasgatásra, sikereivel irodalmi dolgoz-

gatásra ösztönözte. Arany fordítani kezdte a
görög tragikusokat, megtanult angolul s már 1845-

ben az eredeti SHAKESPEARs-t, azonkívül BvRON-t,
DiCKENS-t, BuLWER-t, íRviNO-et olvasta, a görög-

ben PliATON-t, XENOPHON-t, ArISTOPHANBS-Í ;

1846-ban írja, hogy az Ilias-t *esú.* Késbb az

olasz költészet remekeit is eredetiben olvasta.

Dolgozni is elkezd, bár egyelre inkább csak

fordít, fleg SoPHOKLBS-bl. Fordítja már az

üj görög dalnok-ot is Byron- ból s m^lepi az

embert, hogj- a modern nyugateurópai techniká-

ban már ekkor milyen választékos ízléssel dolgo-

zott. A szalontai másodjegyz álarczában egy
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ritka mveltség európai irodalmi ember rejtezik!

Csak élvez és tolmácsoló-e, vagy alkotó is? —
még nem dlt el. Érzékenységében fél a csalódás-

tól, 8 a mit írt is elrejti. Az alkotásnak érezhette a
szükségét, de nem igen látta a módját.

A magyar költészet, rendkívüli fejldése ellenére

is, épen ez idtájt, bizonyos válságon ment át.

Az az eposz, mely a reformkor elején, Arany
gyermekkorában oly dúsan virágzott s mágusi
lámpájában honfoglaló hsök árnyrajzait muto-
gatva, annyi lelkesedést oltott a szívekbe, már
kiélte magát, fellengz hexametereinél ritmus-

ban modernebbet, nyelvben valószerbbet és

népszerbbet kívánt a kor ; ennek a stílusnak

egykori mveli is hátat fordítottak. A líra már
megvált a klasszikus formáktól, modernné lett, de
még az sem egészen magyarrá ; elfinomított ér-

zelmesség lett a divat, az ersebb felindulás he-

lyett pedig szónokiasság. Csak a Vörösmarty
lirája szólalt meg az eredetiség hatalmával, bár

az sem srn. Búgott és harsogott, mint az or-

gonaszó* a templom boltívei alatt, a köveket is

átjáró ünnepies éb fenséges hanggal, olykor

játszi futamokkal. De csak késbb Petfi emelke-

dett fel hozzá. Arany nem is volt elssorban
lírikus. — A drámai költészetben is meghason-
lást látott : a költi és a szíiú hatáa versengett

egymással és nem tudott szövetkezni. Arany
még kevésbbó lett drámaíró, mint Urikus, bár-

mennyire urává lett a jellemzés, a psychologiai

megokolás mvészetének, bármily ers összeütkö-

zéseket tudott teremteni s drámai elemet oltani

«pikai kompoziczióiba, bármennyire szeretett drá-

mai mveket fordítani és elemezni, s bár a szín-

J
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paddal is elég fiatalon megismerkedett. Neki
•epikai feje» volt, mint a franczia mondaná.
Els bemutatkozója is epikai m volt. Névtele-

nül, a Kisfaludy-Társaság egy pályázatán próbált

szerencsét az Elveszett alkotmány-ny&\, ezzel a
szatirikus eposzszal, melyet elbb minden terv

nélkül kezdett, az akkori pártküzdelmek elfaju-

lásairól, pelengére állítvi benne a jelszavakkal

való ^^sszaélést, a korteskedést, a választási

verekedéseket, a tömegbolonditást, a köpönyeg-
forgatást, a közérdek álarcza alá rejtez önzést,

a szalmaláng-lelkesedést ;
— a pályázat hírére

aztán befejezte és beküldte. A mben még nincs

meg Arany egyik fjelessége, a kompoziczió ereje ;

hangja sem elég határozott. Hexameteres dictiója

részben a hsi epika stilusának volt a paródiája;

a szubjektiv modorban Byron, a szatirai elemben
Eötvös hatásával is keresztezve ; tartalmában
sok olyan reális megfigyelés, a mink addigi ver-

ses elbeszéléseinkben szokatlanok voltak, nyelvé-

ben számos addig fel nem használt fordulat.

Am nehézkességét sok élez enyhíti.

A próba bevált : a díjat elnyerte. Van tehát

helye a Parnassuson. Pedig lelkének nem is a

legszebb ruháját öltötte fel, hogy az esetleges

kudarcz le ne sújtsa. Most már azt bánja, hogy
nem külömb öltözetben jelent meg. Mert a bírálók

dicsér, st magasztaló nyilatkozatainál jobban
megütötte fülét a legilletékesebbnek, Vörösmarty-
nak egy észrevétele, melylyel az egész pályáza-

tot illette : nyelv és verselés olyan, mintha már
irodalmunk vaskorában élnénk. A magyar nyelv

és verselés akkori legnagyobb mvésze adott

ezzel leczkét a magyar nyelv és verselés leend
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legnagyobb mvészének. Ilyen leczke nem ma-
radhatott felelet nélkül. A fiatal író az els5

alkalommal költi erejének legteljesebb díszében

fog megjelenni.

A Kisfaludy-Társaságnak az a közülése (1846
febr.), mely az Elveszett alkotmány-t megkoszorúzta,
hirdetett új pályázatot, költi beszélyre, melynek
hse lehet a néphagyomány valamelyik kedves
alakja, pl. Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár
vitéz ; külön ki volt jelentve, hogy nyelv és

hang népies legyen. Soha pályatételt nagyobb
tapintattal és kedvezbb sikerrel ki nem tztek.
Ilyen m kellett a kornak, a magyarságnak, az

irodalomnak, Arany géniuszának. Minden a leg-

szerencsésebben összetalálkozott. Javában folyt

a küzdelem a politikában a nép felszabadításáért,

az irodalomban a népszellem értékesítéséért.

Petfi épen akkor teremti meg a magyar ízlés,

magyar ritmusú irodalmi lírát, a népdal nyelvét

és formáját megnemesítve, egyéni tartalommal

megtöltve, összeolvasztja a nemzeti és mvészi
elemet s kivívja a magyar líra teljes eredeti-

ségét. St megtöti az utat a magyaros epikai

mvészetnek is, 1845 márcziusában megjelent

János vitéz-é\e\. Errl is nyilvánosságra került

VöRÖSMARTY-nak egy nyilatkozata — Arany
is olvashatta — mely szerint a m bármely

irodalomnak díszére válnék. A tétel kitzésekor

a társaság eltt lebeghettek a János vitéz sikeré-

nek és az elbbi pályázatnak tanulságai : olyan

féle elbeszélés kell, nem hexameteres, de tárgyára

nézve valószerbb, hitelesebb, mint a Pbtpi me-

séje. Arany- ban fellobogott erejének érzete: ez

a neki való hang, épen ilyenfélére van teremtve.
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Meglátta az els uyuuiot a magyar epika felé : majd
tovább halad. A tárgy is szíve szeriot való volt.

Hiszen a XVI. századbeli Ilosvai PÉTBR-nek a
nagyerej Toldi Miklós tetteirl szóló verses his-

tóriáját jól ismerte a ponyváról, Szaloatának
pedig a Toldiak valamikor földesmrai voltak.

Lelkesedve írta meg tizenkét rövid énekból
álló költi elbeszélését, a Toldirt. Hsében a

magyarság egyik ideálját mintázta, az si magyar
virtusnak, a vitézségnek ers test, ép lelk
képviseljét. Mert hsét lelkileg is kiválónak
festi : nemes és szinte jellemnek, anyján gyön-
géd szeretettel csúngi'i fiúnak, hevessége mellett

jószívnek, egyszerségében is született lovag-

nak. Hse jellemében, küzdelmében és felmagasz-

talásában az akkori magyarság eszményének,
vágyainak, reményeinek szimbólumát teremtette

m^, a mikor a magyar köznép is, a magyar
nemzet is, elnyomott helyzetébl való felemelke-

déséért s nagyrahivatottsága érzetében és az

igazság nevében testi és lelki erejének szabad
érvényesítéséért küzdött. A költemény a magyar
élet és jellem svonásainak remekel rajza, de
egyúttal a korszellem kifejezése. Mvészi szem-
pontból is az új magyar költészet diadala.

Arany komponáló ereje itt már teljes fényében
ragyog. A zárt és konczentrált cselekvény min-
den részében meg van okolva s olyan lélektani

következetességgel felépítve, mint egy drámá-
ban. A jellemek ideaUzáltak, de a lélekrajz

valószer ; az alakok és tárgyak ers plasztiká-

val emelkednek ki a háttérbl, a festések sajáto-

sak, magyar szemlélettel és hangulattal teltek.

Elttünk áll az édesanya, a jó és az irigy testvér, a
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htíségas öreg liázis/olgu, az ugúsz putriarkhális niu-

gyar világ, a magyar falusi úri háztáj, a puszta, rek-

ken hevének és nyári viharának hangulatával, a

milyennek mindnyájan ismerjük, hogy a nép is

örömmel ismer rá e találó és beszédes képekre

;

s elttünk áll az igazságos és nemes király, a

dölyfös idegen bajnok, a néphagyomány ízlésé-

ben. Itt jelenik meg hosszú id óta az anya a

magyar költészetben, mint epikai vagy drámai

személy ; mert a magyar költészet leányalakjai

ARANY-ig, még Arany-nál is valamikép rendesen

anyátlanok. ARANY-nál egy fiúnak van anyja,

bizonynyal az fiúi szeretetének ihletével alkotva.

Az eladás egyszer eszközökkel ér el nagy m-
vészi hatást. Nyelve és hangja népies ; a nép-

nyelv szólamkincse van benne jellemz ervel és

választékos ízléssel felhasználva. Szókincsében

kevés a nyelvújítási elem. csak ízlése mutatja,

hogy a magyar irodalom átvonult a stilújítás

iskoláján ; a költ azzal a szókészlettel él, mely

a nyelvújítás eltt is megvolt s így gazdagságában

a népi beszéd stilisztikai gazdagsága tárult fel.

V'erse a magyar alexandrin, mely háromszáz év óta

a magyar népi olvasmányok epikai verse volt, de

az irodalomból Kazinczy kora óta kiszorult, mint

wossz és siket vers.» Valóságos újság volt a régi

forma és a népi nyelv ilyen jellemz, zamatos

ízléses alkalmazásban. Már Vörösmarty tett a

magyar epikai stilus felé egy lépést, még a

hexameter virágkorában, a Tündérvölgy-gye\ ;

de inkább ZRíNYi-hez csatlakozott és antikizált,

nem a nép mvészi szólását vette alapúi. Pbtfi
tette meg a másik lépést a János vitéz-ze\. Ezt

folytatta Arany, egyrészt mélyebb lélekrajzzal,
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n^lisabb felfogással, szervesubi) kotupoziczióval,

tübb tíbzmui jeleutéssul, iiiásiészt fujlottebb nyulvi

Ó8 versel mvészettel, mindenkép «teljes dics-

séggel.* A kor lelkének kifejezésével pedig eldön-

tötte az eposz korszerségének kérdését is. A m
még nem epopoea, csak hsi idilli képek sorozata,

de már közel áll az eposzhoz, s legközelebbi gon-

dolatul már az következhetett, hogy ezt a sti-

lust megfelelen tovább fejleszsze, a nagy hsi
epopoea is magjar köntösben újuljon meg. A költe-

ménynek egyik fszépsége fiatalos optimizmusa,

természetessége, naiv bája, melyet megriz annak
ellenére is, hogy a költ rendkívül sokat tanult a

l^nagyobb komponáló és eladó mvészektl.
Semmi elfogódottság nem érzik ; az ének «a szív-

bl fakadt, melegen és tisztán.»

Ha a pályatétel kitzi talán arra gondoltak,

hogy az új költi feladat megoldásba Pbtpi
tehetségét nyerik meg : ez a reményük nem
teljesült; Pbtfi elmaradt. De megjelent a pályá-

zaton Tompa a Szuhay Mátyá8-sa\ és az Elve-

szett (dkotmány szerzje a Toldi-\a\. Az elbbi
azért maradt koszorú nélkül, mert a díjat emennek
kellett adni, st úgy érezték, fel is emelni. A bírálók

el voltak ragadtatva, köztük most már Vörös-

MABTT is. Arany diadalszekéren vonult fel a ma-
gyar Parnassusra. Költink királ^'a, Vörösmarty
nyújtotta neki a babért, s a legnagyobb magyar
lirikos, Pbtpi üdvözölte egy gyönyör költe-

ménynyel, ö is egy nagy tettel egyszerre aratott

országra szóló dicsséget, mint hse, Toldi, s

nemcsak magának, hanem a magyar költi szel-

lemnek is. Az els letörés után végre elkövetke-

zett a UBígy lendület felemelkedés.

i*
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111.

Versenyben égtek búrjaim. — Arany.

Én is alól bukám, midón esel. — Arany.

Most már egymás mellé került az új magyar köl-

tészet két fényes neve, a PBxPi-é és az ARANY-é
s a két fiatal költ egymással irodalmi szövetség-

ben és baráti versenyben haladt azon az úton,

hogy megírják a maguk egyénisége és a nemzet
egyénisége szerint a magyarság legszebb énekeit

s egyik a lira, a másik az epika eredeti magyar
irányát a mvészet magas fokán kifejleszsze.

ARANY-nak egy pár boldog, termékeny eszten-

deje volt, új tervekkel és sikerekkel. Megmaradt
Szalontán, szerény, de biztos állásában ; de bele-

jött az irodalmi élet folyamába s megszokta a

nyilvánosságot, melynek ösztönz és formáló

hatásától eddig, egészen harminczéves koráig el-

zárva maradt. Kisebb költeményei fel-feltantek

a hirlapokban, mint A szegény jobbágy aktuális

életképe, A rab gólya, ez a szívhez szóló és telje-

sen magyar színezés jelképe mindazoknak, egye-

seknek és népeknek, a kiknek le van vágva a

szárnyuk, a Szke Panni balladás életképe,

A tudós macskája czím humoreszk, és az érzelmes

Méh románcza. Feldolgozott egy népmesét : Rózsa

és Ibolya, és ^y népmondát : Szent László füve ;

amazt egy ideig stílusosabbnak tartotta a Toldi-

nál ; emez kétségtelenül a legszebb magyar
legendák egyike, s már érzik benne a történeti

leveg. Feldolgozta PaxFi-vel és ToMpi-val költi

versenjrre kelve a Széchy Mária többször meg-
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énekelt történetét is. A Murány ostroma hosszabb

a Toldi-ná\,'s bár jelentóségben nem éri azt el,

de matatja a költ törekvését egyrészt az elemz
lélekrajzra, másrészt a hozzávaló költi nyelvre.

A költ egy fokkal felsbb nem költi nyelvet

akart a népiesnél, és az szímuagyar költi dictió-

ját az alexandrinban az elkelbb társadalmi osz-

tályok lelki életének részletez ábrázolására kí-

vánta alkahnassá tenni. De elsrend epikai

alkotás volt egy új Toldi-költemény, melyet

1847-ben kezdett a bajnok utolsó tettérl és

haláláról s els kidolgozásában 1848-ban befejezte,

úgy, hogy Petfi még olvasta ; de a közönség

elé kibvített alakban csak 1854 ben jutott a Toldi

estéje.

Az 1848-iki izgalmak t is felvillanyozták,

írt a nép számára egy sorozat buzdító költeményt

és politikai czikket a «Népbarátja» ez. hetilapba,

melynek szerkeszttársaid szerepelt. Forradalmi

költészetének legnevezetesebb ernlékei A rodostói

temet czímfi szép rhapszódia és a Rákóeziné ez.

népies szín ballada. De az szelíd, magába
vonuló, tépeld természetét az események ki is

zökkentették kerékvágásából. Nem volt forra-

dalmi költ. Egyéni lirájában már ekkor jelent-

kezni kezd az a modem meghasonlás, mely Petfi

lirájához képest ujabbszer hangot jelez (Télben,

-<4ioTO — tJofó). Hosszabb kompozicziókra nem jutott

ideje. Egy költi elbeszélésnek csak az elhangját

írta meg (Az alföld népéhez). Hozzákezdett egy

harmadik Toldi-költeményhez is, a hs delérl

(Dcdiás idk), de félbenhagyia. A mozgabnas

napokban közigazgat á«íi teendi egészen elfog-

lalták, egy ideig mint nemzetr katonai szolgála-
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tot is teljesíteti, 1849 tavaszán pedig Pbtopi rá-

beszélésére elfogadta a forradalmi kormánytól fel-

ajánlott fogalmazói állást s Debreczenbe, késbb
Budára költözött.

Jött a nagy összeomlás. Arany is a romok közé
került. A világosi fegyverletétel után egy ideig

bujdosott, majd hazatérhetett, de állását nem
nyerhette vissza. S vége volt az irodalomnak is,

az egész nemzeti ügygyei együtt. Arany tollával

sem kereshette kenyerét, családjával jövedelem
nélkül állt a világban. És lesújtva, legmagaszto-

sabb törekvéseitói elütve. Csak két éve, hogy
hosszas várakozás után felragyogott rá a dicsség
napja s ismét beborult fölötte az ég. Az egész

magyar ég. A bukás, az igazság, szabadság elvé-

nek gyászos bukása nem egy költnk lelki életét

egészen feldúlta : a VöRÖSMARTY-ét, a BAJZÁ-ét.

Arany finom, bonyolult lelki szervezetét is súlyo-

san megviselte a nemzet katasztrófája s a maga
szerencsétlensége, ö pedig Petfi- ben elvesztette

lelkének kiegészítjét, jobb felét, költi géniuszá-

nak támasztékát is.

Arany pályája másodszor törött meg.

Az ilyen iuegpróbáltatá.sokat a lélek sokára

heveri ki. Az Arany lelke alig.
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IV.

Mint a madár, ki búi*, ki rab,

Hallgat, komur, fárJk dalom.
Arany.

fis elAttem jároak a hajdani képek, *

Mint egykor, oly élók, mint egykor, oly épek.

Arany.

1850-t61 1865-ig, ez a másfél évtized volt Arany
költi pályájának delelje. Nem alkothatott

annyit, a mennyire tehetsége volt, mert állandóan

bels és küls akadályok csüggesztették : C9a>

ládi gond, honfíbánat, testi bajok, hivatalos ter-

hek, az irodalmi élet pangása, a közönség csekély

részvéte. Sok megkezdett mve félbemaradt, de

ebbl az idbl valók halhatatlan balladái. Urai

remekei s számos nagyobb kompozicziója, egyálta-

lán legsajátosabb, legmvészibb alkotásai.

A szabadságharcz után még az életpályát is

újra kellett kezdenie. Családi fészkének 1851-ben

találta meg új helyét, magának az új keresetet,

ismét egy vidéki városban, Nagykrösön, a hová
meghívták a református fgimnázium tanárának.

Itt is maradt kilencz évig, az egész abszolút kor-

szakban. Munkaköre inkább megfelelt rendkívül

széles irodalmi mveltségének, a tanári karban
is számos jeles író volt, a fvárosból is fel-fel-

keresték az irodalom kitnségei ; azonban az új

helyen sokáig idegenül érezte magát, a szép, de

nehéz pálya, melyen nagy hatással mködött, sok

idejét és energiáját lekötötte. A nemzet els
költjének az irodalom csak meUékfoglalkuzása
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lehetett. A nagy katasztrófa miatt szíve is majd-
nem halálos sebben vonaglott sokáig.

így nagyobb alkotásokra alig volt türelme, s ,
a kiválóan epikus költó', jórészt lírai irányba

tereldött. «Apró lirai sóhajokban tördelte szét

fájó lelkétD. A korszellem, a közlélek állapota

sem kedvezett a tárgyilagos epikai szemléletnek

és az epikai optimizmusnak, se egész Európában,
se különösen nálunk. A XVIII. század közepétl

fogva mindinkább terjedben volt s a XlX.-nek
els felében uralkodóvá lett a lyrizmus, a küzd,
forrongó korszakok szubjektív hangja; a romantika
felszabadította az én-t. Maga az epika is el-

liraisodott, s a XIX. század mfaji újdonságai

közt egyik legjellemzbb volt az aszubjektiv eposz,

mely Byron példája után minden irodalomban

elterjedt. Nálunk is ers volt a liraiság. Vörös-

marty epikája, Eötvös Karthausi}a, Kossuth szó-

noklata tele volt lyrizmussal. 1849 után épen nem
volt meg az epikai bizalom.

Lirai költeményeinek legszemélyesebb része

egy lesújtott, csalódott, fáradt, de nem elfásult,

pessimizmusba nem sülyedt, st fokozott érzé-

kenység'^lélek hangja. «Minden illetésre szenved

A tulérz fájvirág» — mondja magáról. Olykor

azt hiszi, hogy hite nincs többé, mert látnia kell

a nyomort, melyet a becsület válla hord, az

erényt, az észt megtiporva, a vétket és butaságot

körülhizelegve, de ragaszkodik régibb eszményei-

nek igézetéhez ; családjáért aggodalom fogja el,

de körében enyhület szállja meg ; fájlalja lelke

ifjúságának elszálltát, panaszkodik, hogy nincs

többé reménye, ízenként elzsibbadt keblének

nincs költészete, de más hangulatában a költészet
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tzhelyéhez kívánkozik. Sebzi a való, fél az

emberektl, de megmaradt, visszanyert barátai-

nak lelke mélyén örül. Petfi elvesztését vagy
10—11 költeményben siratja el vagy érinti, de
ez a fájdalom egyik büszkesége szívének. B lelki

hánykódások
i
lírai emlékei a Karácsonéj 1849,

Fiamnak, Évek, ti még jövend évek, Leteszem a
lantot, _Reményem. öszszel 1850. Még 1860-ban
is Az örök zsidó szubjektív allegóriájának vízió-

szer pathoszában hajszolt lelkének pihenvágyát
festi. Egyéni szenvedéseibe folyton belenyilalt

a hazafi-bánat, a nélkül, hogy teljesen megadná
magát kétségeinek. Olykor azt hiszi, hogy hiába

volna biztatni a kidlt fa ágát: virágozzék megint,

de máskor a legélesebb fájdalom mögül is diadal-

mas ervel tör fel benne a hit, hogy feltámad

az Ige, az Eszme. Bizalma folyton növekszik,

a nemzet életakaratának üzenetét küldi a nagy
világba : Beménijinek 1859, s van ereje a Rendüleí-

leniÜ hatalmas tanítását hirdetni ; a Széchenyi

emlékezete, ez a magasztos óda pedig (1860)

válság idején, a legnagyobb magyar lesújtó halála

után is felemelked ihlettel jelenti ki, hogy a

nemzetben van élni hit, jog és er. Az 1861-iki

országgylés idején is, a feszültség izgalmából a

bizalom hangulatába emelkedik (Magányban).
B személyes költemények mellett érzelmük vagy
felfogásuk mélységével kiemelkednek s részben

rendkívülí^^hatást tettek az olyan helyzetkompo-

zicziók is, mint a Koldus-ének, Ráchel siralma

1851, Vágtat a ló, A jnisztai fz 1862 allegóriái,

s a reflexív költemények, mint a Gatidolatok a
héke-congressusról, A kcltó hazája. Az ihlet percze,

Dante, azonkívül a népdalok és más dalok. Lelké-
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nek t tTinészetes vidámsága is megszólalt uébány
humoros vagy tréfás költeményben (Érzékeny
hiicsú, írószobám, Év kezdetén, Alkalmi vers,

Arkádiorféle) ; olykor szatirája is (Egy némely
nagyocska emberre, A sárkány, Poétái recept, Magyar
Misi).

E lira a fájdalom kultuszával és energiájával,

a humor enyhít erejével, a gondolat magvas-
ságával, magyarosan jellemz nyelvének európaias

mvészetével az önkényuralom szomorú évtize-

dében felejthetetlen hatást tett a közönségre és

az irodalomra. Nem kereshetjük benne Pbtpi
tüzét és fantáziáját, a hang és a motivumok
ama páratlan gazdagságát ; de Arany más lélek,

s lirája az lelkének h tükre. Arany ép oly

szinte mint Petfi, csak nem oly nyiltszívfi,

nem oly közvetlen és eleven ; érzelemköre ép oly

jogosult, s a tépeld lelkiállapot, a bonyolult

hangulat sok tekintetben közelebb állt a modern
lirához.

V.

Állj meg, bossú, megállj!

Arany.

Epikai tehetségének és lírai hangulatainak

eredjekép keletkeztek az 50-es években leg-

sajátosabb alkotásai, balladái. A szabadságharcz
eltt és alatt írt népdahas hangú, jelenetéé szer-

kezet románczoktól és életképektl (A varró-

leányok, Szke Panni, Bákóczin^, Nyalka hnszár,

A móh mmáncza) m klasszikus balladákhoz nem
épen uz angol, skót és a székely balladák tanul-
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niányozásii által jutott el, hiszen u székely balla-

dák csak késbb lettek ismeretesekké, a skót
balladákat, s azonkívül a dán és németi balla-

dákat és a spanyol románczokat ismerte ugyan
s több-kevesebb hatásukat beleolvasztotta a maga
mvészetébe, de a legfbb haladást saját fejldése
okozta. Fleg a Katalin óta kisebb epikai költe-

ményeiben is a lélekrajzra alapította a cselek-

vényt, személyeinek lelkiéletébl fonta ki a mesét.

Az 50-es évek balladáiban már ez a psychocentri-

kus felfogás uralkodik ; cselekvényük a személyek
lelkiéletébl, indulataiból foly. A személyek testi

és lelki valójuk szerves együttességében elttünk
állanak, történetüket szemünk láttára s mintegy
velünk élik át. Az alkotás e módszerén kívül az

alkotó költ lelkének újabb gazdagodása, Ízlé-

sének és nyelvmfivészetének azóta elért rend-

kívüli fejlettsége emeli ez újabb balladákat az

els kísérleteknél aránytalanul magasabb szín-

vonalra.

Az els, a Eozgonyiné, 1852-bi, a hitvesi szerel-

mében amazonná lett magyar n kedves képe,

a ki férjén és királyán nemes elégtételt vesz.

Az V. László (1853) már a legmélyebb lélektani

felfogással van megalkotva. A vétkes királyt

megbünteti saját lelkiismerete, fokozódó rettegése

a nemezistl, melynek árnyékát sejti az emberi

és természeti környezet minden jelenségében, s

melynek akkor fut a karjaiba, mikor menekülni
igyekszik eltte ; a magyarok felkelésétl tart s a

cseh kelyhesek mérgezik meg. A királyból csak

az ember marad meg, s^ánaliimnk kíséri sírjába,

de fellélegzünk, mert bnnhödé8él)l Magyarország

jobb jövje sarjad ki : «visszaj a rab h Min
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alkalmi varázsa is volt e szónak a külföldi, fóleg

csehországi fogságban szenved honfitársainkra

való czólzásában! Min rejtelmes ervel hat lel-

künkre az isteni bosszúállásnak az egész balladára

ráterül silhouette-je, a lélekállapot és a termé-
szeti jelenségek kapcsolatossága és ellentéte ;

min súlyos tartalmat emelnek a könnyen röppen
sorok, s a mint a szakok utolsó sorának rim-

disharmoniája a befejez strófában helyet enged
u rímharmoniának, még ez a technikai eszköz is

milyen szimbolikusan emeli ki az ellentétek meg-
oldódását ! A Török Bálint, ez a népdalias ritmusú,

de régi énekek zamatát is éreztet ballada sem
csupán hsének, hanem a magyarságnak is drá-

mája, de itt már a magyarság bukásával s a

Törökországba szakadt rab pusztulásával. Az egri

leány ötfelvonásos, ketts cselekvény, részen-

ként más-más ízlés, de összhangba olvadó balla-

dájában a fájdalom páthosza önt ert a magyar
hajadon bosszuló karjába, mint a kudarcz jóvá-

tételének indulata a magyar és lengyel vitézekébe

a cseh rablók ellen. Az Ágnes asszony egy paraszt

családi tragédia végjátéka, a htlen menyecske
megható bnhdése, a ki mint Macbeth felesége,

nem tud szabadulni az áldozat vérének látvá-

nyától, s belerül e rögeszmébe, mialatt folyton

számontartja öntudatát, nehogy megrüljön.
Balladában itt festi elször a lelkiismeret vissza-

hatásából kifejld tébolyt, s használja a refraint,

melylyel a félelem és szánalom tragikai érzéseit

tartja felszínen. 1854-ben csak egy balladát írt, a
Mátyás anyját, a szenvedélylyé hevült anyai

vágy népiesen naiv és finom rajzával, a Hun^adi-
czimer hollómotivumának és a népköltés madár-
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postájának ulkalmazásával. 1855-beii írta a leg-

többet. Az Árva /iti |isiiiét falusi tragédia: els-
sorban az anyai btlenség lelki büntetésével. A Bor
vitéz-ben a fájdalom túlsága bontja meg az elesett

hs menv asszonyának lelki egyensúlyát, de kísérte-

ties viziója és halála nem rémes, hanem megnyug-
tató hatású, hiszen óhajtása szerint való. A különös
lélekállapotot itt a sorok ismétldésének szimbo-
likája is festi ; ezt az ú. n. maláj-formát a német
romantikus költk egyikétl, CHAMisso-tól vette

át és tette mélyebb hangulatúvá. A Zács Klára
egy régi hegeds ajkára adott ének, cseng népdal-
ritmusában egy megrázó történeti tragédia, a
büszke magyar oligarcha véres merénylete leánya
eltiport ártatlanságáért a királyné ellen s a hata-

lom telhetetlen bosszúállása, befejezve e jelents
sóhajjal :

Roesz idket élünk,

RoAsz csillagok járnak
Isten ója nagy csapástól

Mi magyar hazánkat.

A Szibinyáni Jank a szerb udvarban serdül
üunyadi János egy magyar virtusát mutatja be,

nem a korlátait ledönt szenvedély, hanem a
fegyelmezett akarater rajzával, s inkább a spa-

nyol románczok, mint az északi balladák modo-
rában. A Cid-románczoktól ihletve egész ballada-

kört is tervezett a Hunyadiakról ; ennek el-
hangjáúl írta 1855-ben a Hunyadi esülayái, egyik

tagjául a BoOi bajnok özvegyét 1856-bau és a

Kapisztráni, de ez töredék maradt. Formájukban
kseledett Arany a spanyol formához, a nyolcz-

tagú sorhoz, a Kapisztrán-b&ii pedig egyenesen a
spanyol asszonánczot alkalmazza, de betrímmel
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Í8 ersítve h ritiimsi. Szondi kél apródjáhau (J856)

a sokszor mogónekelt törtúuetot új kompo/ic/ióbau
mutatja be. Hsei az énekes apródok, s az

énekükben Szondi is, a kit így új oldalról, köze-

lebbrl, meiegobb világításban látunk. A köztük
való erkölcsi viszony nem sznik meg a hs halá-

lával ; az idegen kényuralom csak szolgalelkek

érzelmeivel rendelkezik, a szabad lelkek háláját

nemzeti nagyjaink iránt nem sajátíthatja ki

;

zsenge koruk ellenére nem kisebbek hségükben,
mint a Kont fegyvernöke, kirl Garay mondott a

Kont után éneket. Még 1856-ból való a Pázmán
lovag «víg ballada*, mondhatnók a Gyulai Pál
szavával: vígjáték, és 1857-b6\ A walesi bárdok,

ARANY-nak egyetlen idegen tárgyú balladája, a
Szondi két apródjá-év&\ rokon alapeszmével : a

költészeten nincs hatalma az elnyomónak ; az

rjöng zsarnoki düh rjöng látomásokba csap

át, mint az angol tragédiákban, a hang és vers-

alak is stílszeren angolos.

A balladák legtöbbje vonatkozásban van a

nemzet akkori helyzetével, s így a hazafias Ura
szerepét is betöltötték. De e különleges történeti

jelentségüket nem számítva, általános emberi
értékük is rendkívül mély. Megvan az a sajátos

szépségük, a mi a népköltés és az egyetemes
irodalom legszebb balladáit oly ers hatásúakká
teszi, hogy néhány könny, dalszer strófában

egész drámát hoznak elénk, jelenetekkel, éles

lélekrajzzal, a szenvedélyek közvetlen kitöréseivel.

De ezenfelül megvan bennök Arany mvészi és

emberi egyénisége. Hangjukon át érezzük az el-

nyomott magyarság szenved, szebb múlton me-
reng, jobb jövért eped lelkét. Kompozicziójuk-



:{l

Iwiii :i lev»ut'hfzt,'bb mvós/i fchidiUok játs/i iiiug-

uldásával találkuicunk, uyelv- és versusnivésze-

tükben a legfbb virtuozitással, a magyar nyelv

páratlan jellemzetességével és zenei hatáí^ával.

Minden szó, a legkisebb is, egy-egy színárnyalat,

a mely nem ecsettel van az alapjára felrakva,

hanem belé van égetve, s onnan le nem mosható,
el nem távolit ható. Minden költeménynek saját

hangja, saját egyénisége van, egyik sem hasonlit

a másikhoz. Mindegyik a legfinomabb mv
ékszer.

Közel állnak hozzájuk hatásban és értékben

ABANY-nak ekkor írt kisebb komoly és víg el-

beszél költeményei, legendái mondái, anek-

dotái, genreképei és allegóriái : A gyermek és a

szivárvány 1851, A sárkány 1853 ; A hamis tanú,

A heged víg legenda. Szent László legenda 1853 ;

A hajúsz, A fülemüe 1 854, Hatvani, A vén gulyás

1855, ezek közt is különösen Szent László, A füle-

mile és Hatvani, valamint egy gyönyör aiiföldi

idillje, a Családi kör (1851), a skót Burns Szombat

eító-jének méltó párja.

VL

S oly kQzdclemrr, mely világcsoda,

Kétségb' Mett kaczaj lön XaKy-Ida.

Arany
^

A tisztán népies hangot már csak ritkán alkal-

mazta hos?zabb elbeszélésben,'csak a hol maga a

tárgy is egészen népi. Ilyen a Jóka ördöge czim
pórregéje 1851-bl. egy nemzetközi anekdota ma-
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gyár változatának feldolgozása, egészséges, népies

hiiitiorral és a népnek humoros bemutatásával.
Ilyen, félig már didaktikus, komoly elbeszélése is,

Az els lopás 1858-ból, melyet lélekrajza tesz

értékessé. A népies elemet különben kezdettl
fogva szknek érezte ; 6 és Petfi sokkal bvebben
merítettek belle mint mások, de elégnek k sem
tartották.

Ezzel a «parlagi múzsával» mondatta azonban
cl a Nagyidai czigányok történetét, 1850—61-ben.
Ez a négyénekes komikus eposz a szabad^ágharcz
utáni évek egyik legnevezetesebb költi alko-

tása. Az ismert anekdota van benne feldolgozva

a czigány várrségrl, mely ostoba hetvenkedé-
sével a már futó ellenségnek elárulja a védelem
gyöngéjét, a puskapor elfogyását, s így az ostrom-

lók kezébe juttatja a nem remélt gyzelmet.
Arany komikai tehetsége tobzódik e tárgy ki-

festésében és eladásában, a czigánytipusok raj-

zában, a vajdaválasztó gylésnek, a vajda szivár-

ványos álmának leírásában az ostromló Puk
vezérnek és csapattisztjeinek, az idegen katonai

czopf és korlátolt gg képviselinek arczképeiben.

De ez a magában is mesteri bohózat csak a felület,

ez alatt egy másik rajz van : a szabadságharcz

torzrajza. Allegória ez a kaczagó költemény egy

siratni való bukásról, a költ keser humorának
X phantasmája a magyar nemzetnek sok nemes

hibájáról, a fellegvárépítésrl, a pártoskodásról,

a szalmalánglelkesedésrl, a meg nem ltt madár
koppasztásáról. Ezt a czigányfölötti érzést, ezt a

szeretetbl fakadó korholást még Toldy Fbrbncz
sem vette észre, midn bírálatában hibáztatta

a költt, hogy tehetségét ilyen alanti tárgyra

(
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pazarolta. Tisztán magyar a költeményben a
conceptio és a hámor. A fantasztikus torzrajzra

ÁBiSTOPHANBB-nek lehetett hatása, inkább mint
SHAKBSPSARB-nek ; a komikai elemekben a debre-

czeni deákelmésségek és Csokonai szelleme kel-

nek új, elevenebb, fokozottabb életre. A forma
a népies alexandrin, de már csak mintegy paródia-

kép alkalmazva. Most már úgyszólván parodi-

zálja Arany a maga régibb modorát, mint egykor

parodizálta a hexameteres eposz hangját. Gbokonai
Dorottyá}& mellett legkitnbb komikus epo-

szunk e m, eszmei jelentségénél fogva azt is

meghaladja s az ^yetemes irodalomban is párját

ritkítja. A «parlagok múzsája* nem hagyta cserben.

vn.

Nem a t»16 bát : aDn«k égi másta
Len, • mitdl függ az ének varázsa.

Aranj/.

Arany epikai hangterjedelmét mindez a sok-

féle alkotás nem merítette ki. Veleszületett hang-

anyagát folyton nevelték érzékeny lelkének újabb
élményei, de maga is állandó tanulmánynyal isko-

lázta s próbákkal fejlesztette. így olyan nagy
hangváltozatot találunk nála, a minre epikusnál

alig van példa valahol. Nincs két balladája, mely

egy húron pendülne, s minden jelentékeny epikua

költeménye máskép van hangolva. Izmos mfi-

szellemét beoltja a világirodalom l^kitünbb
Bzellenieinek hatásával s ezzel a keresztezésbl

új meg új stilusokat, új meg új változatokat

3
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hoz létre. Nincs magyar költ, a ki nagyobb tehet-

séggel ekkora kultúrát kötött volna össze s a

ki ilyen fejlett mvészettel írt volna.

Már 1850 táján föltetszik költeményein az a

különleges Arany-szer mvészet, melyben min-

den szó annyira jellemzetesnek, sztikségképinek

s mégis öntudatos ízléssel választottnak, magyar,
de egyénien magyar veretnek tnik fel, s melyben
a lélekrajz mélysége a forma tökéletességével

szövetkezik. VöRÖSMAEXY-val együtt legkiválóbb

nyelvmvészünk. Kevésbé újító szellem, kevesebb

ÚJ szólást teremt mint Vörösmarty, de a nyelv-

nek több meglev szépségét használja fel, csi-

szolja ki és illeszti új foglalatba. Nyelve époly

zengzetes, de plasztikusabb, jellemzbb, tömö-

rebb ; formamvészete pedig magyarosabb, gaz

dagabb, fejlettebb, stilszerbb.

A költi mvészetre vonatkozó tanulságait né-

hány tankölteményben és számos elméleti dol-

gozatában is értékesítette. Már 1850-ben kifejtette

a magyaros rímelés törvényeit Valami az asszo-

nánczról czím tanulmányában, ugyanekkor meg-

írta Vojtina levelei öcscséhez czím humoros tan-

költeményeit szintén a rímrl, de a magyaros
ritmusról is. Ez utóbbiról 1856-ban készítette

alapvet értekezését (A magyar nemzeti vers-

idomról), melyben feltünteti a magyar versben a

bels ritmust, a gondolat ütemszer lüktetését,

s a mellett a magyar vers ütemeinek mértékeit

rendszeresen elvonja a magyar zenébl. A kompo-
ziczióra és inventióra vonatkozó vizsgálódásainak

gyümölcsei : a Bánk hán tanídmányok 1S5S, mélyre-

ható" lélektani elemzésükkel ; a Zrínyi és Tasso

ez. akadémiai székfoglaló (1859), melyben az
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epikai hagyomány és az egyéni lelemény viszonyát

fejti ki, más szóval az eredetiség kritikáját adja, és

Zrínyi eredetiségét TASSo-val szemben megálla-

pítja; Naiv ej>oszunkról szóló tanulmánya közép-

kori, elhangzott énekmondásunk bizonyítékairól

1863 ; Irái arczképek czím jellemzései Gyöngyösi-

rl, Gvadányiról és más írókról 1863-4. Mindez

más czikkeivel együtt Prózai doígfOíotoi-ban van

öesz^grüjtve. Végül a költi mvészet lényegének,

as eesményítésnek kérdésérl írt ép oly mély és

nellemes, mint élvezetes tankölteménye : Vojtina

ceti poétikája (1861).

vni.

Ex • hallámoe emberexív nedHyt:
Halandó létOnk oxokrozott epéje.

Ara%y.

Arany gazdag lelkének érzelmes és pathetikus

állapotai, valamint komikai stehetsége egyaránt

költi alakítást kívántak ; de komikai ösztöne is

rendszerint valamilyen vonatkozásba került ko-

mor hangulatával. Vagy groteszk ellentétül ki-

emelkedett a sötét alapból, st azt mintegy el-

födözte, mint a Nagyidai czigányok-h&n, vagy hu-

morrá, elbb keser, majd mindjobban szelidül

humorrá, «halandó létünk czukrozott epéjéévé

olvadt vele, olykor megmaradt tiszta komikum-

nak, vigasztalódásul, máskor iróniává alakult és

ssatirai irányt vett. Eizek az alanyi szükségletek

a közlélek 8zük.«^gleteivel és olvasmányainak

3*
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hatásával keresztezdve hozták létre epikájának
változatait.

A szabadságharcz utáni els években különösen
szerette BYRON-t. Az újkori lira ez egyik irány-

mutatója teremtette meg a szubjektív eposzt is,

s ennek két változatával, az érzelmessel és humo-
rossal Európaszerte iskolát alkotott. Arany
1850-ben mind a két változattal próbát tett.

A Katalint elssorban formai kísérletül írta:

vájjon sikerül-e a rövid sorú, sr rím formát

a rímben szegény s még alakulóban lév magyar
költi nyelven követni. A m nemcsak techni-

kailag és nyelvileg sikerült kiválóan (st kép-

gazdagságával szinte túll a czélon), hanem m-
fajilag is alapvet újdonság lett költészetünkben

;

de tartalmi szempontból is fontos, mert a Shakb-
SPEARB nagy tragédiáival rokon psychologiai ér-

zékkel és tragikai érzékkel dolgozza fel a magyar
hagyományból vett tárgyát. Ennek lettek folyta-

tásai a tragikus balladák, stilusbeli társai pedig

Édiui (töredék), öldökl angyal, Az utolsó magyar
(töredék, de vázlata megvan, 1858).

A költ kiábrándult világnézete, párosulva

komik'ai erejével s találkozva a brit költ Don
Joian-jának reflexív és humoros stílusával, f nnek
stanzáiban hozta létre a Bolond Istóhot, melynek
I. éneke 1850-ben már megjelent. Ez megint
egészen különleges költemény volt nemcsak a

magyar irodalomban, mint a szeszélyesen csa-

pongó élezés, szubjektív epikai eladásnak és

erkölcsrajznak, a byroni modornak els magyar
mutatványa, hanem BYRON-nal szemben is

;

ARANY-nál kevesebb a lyrai ömlés, szkebb a

világkép, de ersebb a realizmus. Hse nem egy

i
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nagyvilági kalandur, banmii eg}- névteleD talált

gyermek, uem gjeuiánt, csak «bókasó», s inilieuje u
magyar élet, még pedig az els énekben az alsóbb
néposztályé. A nép nincs már idealizálva, banem
inkább árnyoldaláról bemutatva. A költ olyan
ers valósz rséggel festi a nyomort és züllést,

a mely méltán meglep abból az idbl, a mikor
a naturalizmus jelszava még nem volt fölvetve

Európa irodalmaiban. Az emberi természet gyar-

lóságainak k^yetlen föltárása, jó oldalainak

keeerfi félremagyarázása annak idején sok olva-

sóra visszataszító butást tett, de a bozzáértk
észrevették, bogy a torzítás alatt szeretet lappang,

s a költ felfogását a cynizmustól ers korlát

választja el, az önznek festett emberi lélek mé-
lyén nemes érzések forrását fedezi fel a költ.
Az 187S-ban írt második ének sokkal szelidebb

humorral más milieube visz bennünket, Bolond
Istók tanulópályájának keretébe belerajzolja a

régi kollégiumi tanítás korképét s a költ deák-
életét. Korrajzi és életrajzi adalékaiért épen oly

fontos alkotás az egész m, mint sajátos mvészi
jelenségeiért. A költ még két ének tervvázlatát

hagyta ránk.

IX.

Ha méltóbb énekim eldanolandotn
(Mátyást, Lajost, Oabát s még rag; betett)

Arang.

Nagy lelke azonban nem hagyott a költnek
békét, hogy nemzetének fenségesebb énekeket is

mondjon máltonk legdicsaégeeebb emlékeibL
Elkezdte megénekelni Nagy Lajoe korát, Daiiás
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idk czímmel, a Toldi középs részéül ; egy aajff
epopcBát akart alkotni hun mondáinkból, dicsí-

teni akarta Mátyást, a mint a meghódított Bécs-

ben fényes dalünnepet tart, — erre külön stan-

zákat kombinált a magyar alexandrinekbl a

magyaros visszatér rím alkalmazásával (1855), —
Szent István korát, Csanád mondája keretében;

melybl egy sokat igér, a kor levegjét érez-

tet archaizáló töredék maradt meg. Mindarmyi-
nak megvolt a conceptiója és a hangja, az orga-

nikus csírája ; egyik érdekesebb, szebb a másik-

nál. Min gazdagsága az alkotó ihletnek, az

epikai hangulatnak! Idhiány, ermegosztás, rossz

egészség, a részvétlenségtl való félelem okozta,

hogy «a sok kerített óriás fenék» egy része úgy
maradt.

A Toldi-trilógia és a hun eposz terve azonban az

50-es évek elejétl egész életén át foglalkoztatta.

Amabból a Toldi estéjét 1864-ben tette közzé.

Ennek bajnoki tárgya majdnem ugyanaz, mi az

els részé: egy kérked idegen bajvívó legyzése a

nemzeti becsület nevében. De Arany nem ismétli

örmiagát. Más lesz a nézpont, az alapeszme, a

hangulat s még mélyebb és tudatosabb a mvé-
szet. Toldinak utolsó diadalával összekapcsolja

halálát. Nem közönséges halállal múlik ki ez a

hs, ellenség karja nem vesztheti el : t a maga
haragja öli meg. «Toldi haragja» e költemény
tárgya, mint Achilles haragja az Iliásé. Miért

haragszik? Mert meghasonlott a haladó világgal,

melynek kinövései is vannak s melynek egy-

oldalú, éretlen gyerkczei csúfot znek az

egyoldalúságával. A két világnézet közt Lajos

király tesz igazságot : a leáldozó lovagvilág
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erénye : u vitézség, s a hajnalodó újkor Mzinéuyo ;

a mveltség egyaránt szükségeR, emezzel ki kell

egészíteni, ^meg kell ersíteni amazt. És Abant
is azt a gondolatot hirdeti új költeményében
nemzetének, hogy régi, dics erényünket, a

vitézséget tartsuk tiszteletben, de másfell te>

gyünk szert új erre is a mveltségben ; és ha el-

tört a kardunk, dolgozzunk az agyunkkal. A cse-

lekvény iránya is ellenkez az els és az utolsó

ToUtban : ott felemelkedés az elnyomatásból

és a hirtelen haragban elkövetett emberölés

következményeibl ; itt összeomlás, midn a

bs maga rombolja le dicsségét hirtelen fel-

lobbanásában emberöléssel. A hangulat amott
vidám, sangvinikus, itt melanchoUkus. E szo-

morú, helyenként gyászos hangulatot enyhíti a

zsémbeld vén bajnok zordon alakjába finoman

v^yített humor és tarkítja a mellékszemélyek :

Benoze és a kapus komikai rajza, de ez ellentét

csak még jobban kiemeli az alaphangulat hatását.

A lélektani kompoziczio^itt még ^ységesebb, er-
sebb, mint az els részben ; az eladás biztosabb.

A színek az els részben elevenebbek, mintegy

elemibbek; itt összetettek, tompítottak. B. Eörve
JÓKBIF azt mondta, hogy a Toldiért odaadná
mindazt, a mit írt és írni fog ; de mikor a Toldi

eitéje megjelent, azt írta AjUNY-nak, hogy ez a

költeménye még azoknál is magasabban áll, a

melyekkel A&ant gazdagította irodahnunkai.

Hogy egy középs Toldi-t is írjon, a hs pályái-

jának tetpontjáról, az természetes óhajtása

lehetett minden olvasónak ; elször Parn biz-

tatta rá ARANT-t de már Uosvait majd egészen

kUknásta a költ, a történelem nem tud Toldiról, a
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semmibl veti mesének nem lenne a közönségnél

hitele. Úgj^ vélte, ilyen «epikai hitel* nélkül ueui

támadhat mélyebb illúzió. Azért inkább a magyar
lovagvilágot akarta festeni Nagy Lajos korával a
Daliás Id5k-hen, s e hsök közt Toldit. Egy éne-

ket közzétett belle 1851-ben, a«Lo8onczi Phönix*
czím segélyalbumban (majdnom ugyanaz, mint a

Toldi szerelme els éneke). De mikor már a hete-

dik énekig haladt, 1853-ban újra kezdte, most
már búsra forduló mesével ; vagy tíz év múlva
harmadszor fogott hozzá ; ez a szerkezet 1878-

ban érte meg befejezését s Arany estéjének lett

a diadala.

De gazdag lelkivilágának a fenségre irányuló

ösztönét a hun eposz megalkotásában szerette

volna kielégíteni. Ezt szánta nemzetének a maga
legfbb ajándékául. A krónikáinkban fenntartott

magyar hun-monda, egynéhány hozzácsatlakozó

szájhagyománynyal, a Hadak útjával, Csaba íré-

vel együtt, ez a költi kincsünk még feldolgo-

zatlanul hevert, pedig Attilát a magyar köztudat

a középkor óta históriánk alakjai közé sorozta.

Ez anyag epikai hitelét növeli, hogy Európa
germán és román népeinek költészetében és

hagyományaiban s ezek közt a világirodalom

egyik legnagyobb epikai alkotásában, a Nibe-

lung-émkhen is kapcsolatai vannak. Attiláról ós

mondáiról Thibrby Amédéb franczia író ekkor

tette közzé híres tanulmányait. Szabadsághar-

czunk bukásának gyászához jól illett a hun biro-

dalom összeomlásának tragikmna s a Csaba iva-

dékára jváró felemelkedés az elbukott nemzet
számára is vigasztaló Ígéretet szimbolizálhatott.

Elször Csabáról akart eposzt írni s Attila
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Utolsó haza térte vei, meiiye^'zjével é« halálával

kezdte. Megvau ez els Jolguzatból (1853) az

els másfél ének és a hatodik ének bevezetése

alexandrínokban és egy gyönyör hsdal, mint
betét, párrímes négyes jambusokban, melyet
Keveháza czimmel közrebocsátott, s mely egy kis

epopoeával felér, benne a tömeglélek rajza, a

nyelv és forma mvészete elragadó. Az els
ének bámulatosan összpontosított foglalata az

Attilára vonatkozó elz mondáknak. Arany
mfivészi lelkiismeretességét és nagyraczélzó becs-

vágyát mutatja, hogy ilyen kitn kezdetet sem
sajnált eldobni jobb terv és még méltóbb hang
kedvéért. 1855-ben nagyobbszerfi tervet alkot.

Attilát állítja a cselekvény középpontjába s az

egész hunmondát fel akarja egy trilógiában

ölelni. A hármas szerkezettel eléri azt, hogy mind-
egyik részben szerves lélektani kompozicziót ad-

hat, másfell a három részt eszmei egységbe
is foglalhatja. A személyek változnak, az egyéni

lélek története nem lehet egységes ; de a nép-

lélekben végbemen folyamat s így az alapgondo-

lat is egységes lehet : az apák bnei megtorol-

tatnak a fiakban s az si erény megrzött csirái

kihajtanak az utódokban. Az alapeszme át-

nyúlása sokkal szorosabb egységbe foglalja ezt

a trilógiát, mint a min a három Toldi-költe-

ményben van. A húrt is magasabbra hangolta a

költ, a naiv magyar forma helyett a nibelungi

szakot választotta s ezzel középkoriasabbá stili-

zálta az alkotást ; talán a -Keveháza jambnsai-

nak választékos dictiója tette elégedetlenné az

egyszerbb, népiesebb hanggal. Ennek a feldolgo-

zásnak meglev töredékei a hang fenségében
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viítelkednek a Nibelung-ének leglendületesubb

liolyuivt'l. J^e Arany olyan uagy luvész volt,

ho^ még ezt is feláldozta. 1856-ban félbehagyta

ezt a feldolgozást is. A trilogikus felosztást meg-
tartotta, de visszatért az egyszerbb hanghoz,

a magj^ar epikai versformához. Abból akarta

kicsalni, nem a németbl kölcsön venni, a népván-
dorláskori ódon zamatot és a fenséges színt.

így alkotta meg 1 862/3-ban a Buda halálát

mint a trilógia els' részét. Etele világhatalom

alapítására van hivatva, meg is kapja e czélra

Isten kardját, mert méltónak mutatta magát
önuralmával a világuralomra. De az emberi

nagyságnak árnyéka is van. Etelét odasodorják

a körülmények és az ármány, hogy elveszti ön-

uralmát s megöli testvérbátyját, Buda idsb
királyt. Ezzel az egész fhatalom reá száll. A má-
sik két rész (Hdihó és Csaba királyfi) terve sze-

rint az isteni nemezisnek elégtétel kell ; Etele

nagy birodalmat alapít, de mvén nem lehet

áldás, mert eljátszotta küldetését. Jóslatot kap,

hogy birodalma el fog enyészni, de az a fia, akit

még nem ismer, helyreállítja. Bika nejétl ekkor

születik Csaba fia. Ez lesz a kedves fiú. De a vég-

zet úgy szövi hálóját, hogy a halandó ember
mindenkép belekeveredik. A mellzött Ildikó

(Krimhilda) megöli Etelét s a fhatalmat Aladár-

nak szerzi meg. A hódolt fejedelmektl is szítva

a testvérviszály átka felújul a fiakban s romba
dönti a hun birodalmat. Csaba azonban meg-
menti a hun nép töredékét s Ígéretet kap, hogy
ivadéka. Árpád visszaáUitja elvesztett birodal-

mukat. A tragikus conceptió így megnyugtató
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befejezéshez jut s a/ új huualapítás biztoeitásá-

vtil megrzi a kölU'í a/ epikai szellemet.

A Buda halála magában is nagy érték alko-

tás. Azzá teszi a felfogás mélysége, az emberi
dolgok menetében nyilvánuló törvényszerség
éreztetése, a lélektani felépítés tökéletessége, a
jellemzés ereje, a világkép elevensége és jelent-
sége, a korszínezet hsége, a szemlélet és az
eladás törzsökös magyarsága és ódon zamatú
ízlése. M^artotta a költ a kapcsolatot a Nibe-

lung-énekkel, a megokolás összetev mvészetére
nézve tanult SHAKSSPEARS-tl, sok egyébre nézve
a világirodalom legnagyobb költitl, de a leg-

többet hazai forrásból merített : a magyar
hagyományból, a magyar néplélekbi és a maga
lelkébl. Attila, Buda, Gyöngyvér, a hun f-
emberek alakját, magyar alakok után vagy segít-

ségével mintázta, az életbl vett vonásokat
emelve, nemesítve, a századok árjába merítve,

mint Gyulai Pál kifejezi. Detrét a magyar hagyo-

mány szellemében formálta ravasznak. Nemzeti
krónikánkból vette a vázat a lélektani felépítés-

hez. Az alexandrín formájában és a népies

nyelv alapján meg tudja alkotni a fenséges

magyar epikai stílust is. A nyelv egyszer, de

antik méltóságú. Nincs benne keresett archai-

zálás ; nem folyamodik régi szóformák, isemucut

és vogmuc-féle alakok használatához ; de a ma-
gyar nyelv törzsökös szóláskincsébl merít, nem
neologizál s arra ügyel, hogy minden szó és kép-

zet megfeleljen az ábrázolt kor szemléleti készle-

tének, valamint a lélekrajzban is minden indulat,

törekvés, eszme megfeleljen az skor lelki világá-

nak. Bekonstruálja mintegy az smagyar lelki
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élelüt B megtölti a nagyság szellemóvol. A költó

a Buda luüálárh»n megalkotta, a mire törekedett,

a monmnentális magyar eposz mintáját.

Ez eposz betéte a Rege a csodaszarvasról, mely

hangjának, formájának, szemléleti világának és

levegjének magyar és si naivságával még a

KeveházánéA is stílszerbb alkotás. Az iUuziót

azzal teszi teljesebbé a költ, hogy a hsdalt egy

hun énekmondó ajkára adja, a kinek a tárgyban

való naiv elmerülése annál természetesebb.

X.

Bgy régi levélen ezt írva találtam.

Arany.

De ezt a mvét már Pesten írta meg, a hova

1860-ban meghívták, az önkényuralom alkonyán

felélesztett Kisfaludy- Társaság igazgatójává. Új

hatáskörében buzgón szolgálta az irodalmat és

azáltal a megélénkült nemzeti közszellemet.

A társaság mködésének programmot adott.

Megindította és szervezte a társaság teljes Shakb-

spEABB-fordítását, mely a magyar irodalom méltó

büszkeségéré szolgál, ö maga Shakespeare leg-

mvészibb nyelv darabjának, a Szentivánéji

álom-nak (1863), legrejtélyesebb drámájának, a

Hamletriiek (1867), végül a János feiráii/ históriájá-

nak congeniáUs fordításával vett részt a vállalat-

ban, ö mutatta be a Kisfaludy-Társaságnak és

a hazai közönségnek Madách Emh"r tragédiáját

is. Az irodalmi élet hrányitására is fontos tevékeny-

séget fejtett ki. 1860 szén megindította a Szép-
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irodalmi Figyel czim eszthetikai, kritikai és

szépirodalmi hetilapot, mely két évig állott fenn.

18^ elején új hetilapot alapított, Koszorú czim-

mel 8 inkább szépirodalmi iránynyal ; ez öt fél-

évig állt fenn s 1865 közepén sznt meg. A két

lap nagy tekintélynek örvendett, munkatársai
közt az ország els íróit és kritikusait találjuk

s bár nem volt nagy közönsége, irodalmunk fej-

ldésére kitn hatással volt.

1865-ben az Akadémia titkárának választot-

ták meg, az elhunyt Szalay László helyébe. Ebben
az állásában mködött az 1870-e8 évek végéig,

1870-tl fogva ftitkári czimmel, s végezte az

Akadémia adminisztráczióját.

Hivatalos és szerkeszti teendje elég sok ide-

jét lekötötte ugyan, s Pestre költözte után kisebb

költeményt igen keveset írt ; de az irodalmi fog-

lalkozás felvillanyozta szellemét. Lapjába számos
tanulmányt, irányczikket, bírálatot írt ; azon-

kívül fordította Shakespeare tündérjátékát, meg-
írta Vojtína ars poétikáját, s megalkotta a Buda
halálát, ezzel el is nyerte az Akadémia 1864-iki

Nádasdy-díját; megállapította hun eposzának vég-

leges tervét, épúgy a Toldi Szerelmé-ét, s ennek
kidolgozásához új ervel hozzáfogott. Alkotó

kedve és ihlete visszatért, s arra készüldött,"

hogy hivataláról lemondva, Szalontára hazamegy,
földet, házat vesz, befejezi megkezdett mveit s

költi alkotásainak él, leánya közelében, a kit

Szalontára adott férjhez.

És ekkor, a legszebb tervezgetések közben, mi-

kor a Toldi Szerelmébl már öt ének készen volt,

ismét lesújtott a villám. Juliska leánya, Széll

KÁLMÁN szalontai ref. lelkész neje, 1865 végén
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meghalt, az újszülött PiRosKÁ-t hagyva maga
után. Arany szíve össze volt zúzva.

Ez volt a harmadik letörése. A harmadik intés.

Szalonta felé elzárta a kilátást egy sírk.

XI.

Az életet mir megjártam.

Arany.

Arany elnémult. Eltelt másfél év is, míg lassan-

ként újra elszedte munkáját. 1867-ben kiadta ösz-

szegyjtött költeményeit, fordított Shakespbarb-
bl. Az alkotmányos élet visszaállítása, László

fiának szép haladása jótékonyan hatott lelkére.

Viszont azonban testi szenvedések bántották ;

1869-tl fogva több éven át a karlsbadi fürdben
keresett és talált enyhülést. 1871-tl 1874-ig le-

fordította ArisUyphanes vígjátékait oly nyelvi és

technikai készséggel, akkora komikai ervei,

hogy a halhatatlan görög komédia-költnek ezt

a fordítását bármely irodalom megirigyelhetné

tlünk; 1873-ban megírta a Bolond Istók II.

énekét s lefordította BuRNsnek Kií^or Tamáskt.

1874-tl fogva pedig állandóan dolgozott a Toldi

Szerelmén. Es egyszerre szép szi virágzásnak in-

dult Arany költészete. 1877-ben visszavonulva

ftitkári hivatalától, a margitszigeti «tölgyek

alatt* ontotta dalait, mint a szabad madár, s

egy pár hó alatt annyi kisebb költeményt meg-

írt, a mennyit azeltt néha öt-tíz év alatt sem.

Min lelkesedés tört ki országszerte, mikor az

új termésbl a Kisfaludy-Társaság 1878-iki köz-



47

gyftlésén bemutatták a Tetemre hivástl S min
ünnepi élmény volt mindannyiszor a közönségro

nézve, mikor a «kapcsos könyvbl* egy-egy ballada

vagy más költemény nyilvánosságra került, míg
1879-ben Arany legnagyobb terjedelm s a ki-

^yezés utáni magyar költészet legfbb alkotása,

a Toldi Szerelme is megjelent ! Mámoros lelkesedés

fogadta és ünnepelte a költeményt mindenütt, a
minvel a költ azeltt sem találkozott.

Az szikék Arany visszafiatalodott lelkének bá-

jos termékei. Nagy felindulások nem bántják,

élményei, emlékei, kedvtelései, sejtelmei, a kör-

nyezetében adódó benyomások csalják ki húrjaiból

a lehiggadt szemléldésnek, az élettel megszámolt
lélek filozófiájának egy-egy játszi vagy melan-

choUkus, legtöbbször humoros, de mindig tiszta

hangját. Az Ejnlogtisb&n életének boldogság-mér-

legét állítja fel ; a Vándor czipóh&n megható hu-

morral örökíti meg ifjúkori szárnyaszegett vándor-

lását, haza ; a Tamburás öreg úrban zenei kedv-

telésérl fest génre-képet; de vesz mintákat napi

környezetébl is : az öreg pinczérr], a Hirlap

árvláró] ; A tölgyek ahtt a saját költi csend-

élete ; a Vásárban czím költeményében alföld-

ábrándja és honvágya szólal meg. A közdolgok
alig ihletik ; de Plevna hsi védelme, az orosz

kudarcza lelkesedésre ragadja, s Pbtfi lant-

jára gondol. PgTn-rí' máskor is visszatér gondo-

lata (Harmincz év múttxi). Mvészeti reflexóinak

is nem egy költi kifejezését adja (Aisthesitt

Kozmopolita köüészet). A közelg vég képzete fel-

felmerül lelkében, de nyugodtan veszi. Az elmúlás

mélabús, egyéni accordja fejezi be az Ének a
pesti ligetrl czím eleven humoros nagyvárosi
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idilljét. A lélek halhatatlanságának kérdését is

felveti, s lelke vallásos meggyzdésének friss és

meleg költi ékesszólással ad kifejezést (Honnan
és hová?). Ez is egy analógia Csokonai-val , de

az költeménye már az új materialisztikus világ-

nézetre is feleletet ad. A földi halhatatlanság is

több költeményében szóba kerül ; érzi, hogy nyom-
talanul nem marad pályája, de úgy véli^ hogy a

hírnév utoljára egy rideg jellé, egy *Fuit»-tá

szárad össze.

Ez szi termésben van balladáinak — nyolc

darabból álló — új sorozata is. A közéleti vonat-

kozás ezekbl egészen eltnt, mind általános em-
beri érdekek s kivétel nélkül tragikusak (a régiek-

nek alig fele volt az); pedig ekkori lirai költe-

ményeinek hangulati átlaga vidámabb javakora-

beli lirájáénál. Most több balladájának veszi tár-

gyát a népéletbl (Tengeri hántás, Vörös Rébék,

Népdal, Az ünneprontók), a modern nagyvárosi

életbl (Hid-avatás) és a társadalom napi króni-

kájából (de ezt is népi világításban : A kép-

mutogató) ; csak kett van a múltba költve

:

Tetemre hivás, Éjféli párhaj. E balladák egyeznek

a régi tragikus balladákkal a lélekrajz erejében.

Gyulai tanúsága szerint ARANY-nak majdnem
olyan érzéki erej viziói voltak alakjairól, a min-
ket bermök rajzol. A balladák forrása inkább az

egyéni alkotó szükséglet, mint a közszükséglet,

melyet azonban eszthetikai irányban fényesen

szolgáltak e balladák, nemcsak a lélekfestés ere-

jével, hanem a kompoziczió, a hang, a nyelv- és

versmvészet új meg új meglepetéseivel. Ez új

balladák mindegyikének ismét saját egyénisége

van, s a költ mvészi ihletébe beleolvad a tárgy
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hangulata, szinte hangja is. Még olyan játszva

költött balladában is, min a N&pdcU (Duna vizén

lefelé úsz a ladik, A ladik) megvan ez az intenziv

tárgyi hang. A ritmusban, u vers zenéjében mint-

egy a kóló üteme lüktet, melyen a ballada szerb

hse tánczol duhaj és véres kedvében. Gyulai
szerint újabb költészetünkben kettre lehetünk

valóban büszkék : Pbtfi dalaira és Arany balla-

dáira, s ugyan AránY-t a világirodalom ballada-

költi közt GoETHB mellé teszi.

A Toldi Szerelmében Arany lángelméje elhárí-

totta az eléje tornyosult tárgyi nehézségeket s

az epikai hitelt is megóvta. Cselekvényének mély
érdeket adott a szerelem motívumával, a szen-

vedély harczával, tragikai válságával és meg-
tisztulásával. A trilógia részei közt ennek alakjai

állnak legtöbb vonatkozásban hozzánk, a korrajz

és lélekrajz itt legelevenebb, a világítás legvaló-

szerbb, st ARANY-nak összes mvei közt anya-

gában és hangjában legváltozatosabb, cselekvé-

nyében és személyzetében leggazdagabb mve ez.

Tragikai összeütközésének kibékít megoldása a

mily ritka merész feladat, ép oly tapintatos m-
vészettel felelt meg neki a költ. A nyelv plaszti-

kájának, eredeti fordulatainak, a verselés zenei-

ségének új meg új szépségei ejtik bámulatba és

gyönyörködtetik az olvasót. Mily gazdag, mily
szép, mily édes és jellemz ez a mi magyar nyel-

vünk, a mint Arany beszéU ! A középs rész egész

jelleme, a másik két részszel szemben, közös

sajátságok ellenére is újra más. Ez romantikus
eposz. Az egész trilógia a magyar lovagvilág

eposza ; lelki tartalma szerint pedig az ifjú-, a
férfi- és az öregkor mélységes költi tükre.
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Arany utolsó éveit a dicsség sugarai aranyoz-
ták be. Felesége, fia, menye, szépen fejld
unokája, néhány jó barátja körében lelke har-
móniát élvezett. Alkotó kedve sem hagyta el. Még
1881-ben rátette kezét a hun trilógiára is, meg-
írt belle két szép éneket. «Azután beteg lettem*.

A törékeny test még egy ideig ellenállt, de egy
veszedelmes szi meghlés következtében 1882
október 22-én a fényes szellem kilobbant.

S ez volt Arany földi pályájának, utolsó nagy
diadala után, utolsó megtörése.

XII.

Egy éltet eszmévé fínomal.

Arany.

De Arany szellemének pályája tovább foly s

nem is törik meg többé. Mvei vérré válnak a
magyar értelmiségben, szépségeikkel állandó igé-

zetben tartják lelkünket, szepltlen erkölcsisé-

gükkel, színmagyar szellemükkel az egymásután
következ nemzedékek lelkét a legnemesebb éltet
tartalommal töltik meg.

Irodalmi divatok támadnak és múlnak ; mindez
a hullámok játéka a fok lábainál, maga a fok
szilárdan emeli fejét a csillagok felé. Mikor egy-egy
írói csoport azt hiszi, hogy ARANY-tól, mint valami
szükkör népies elem képviseljétl el kell for-

dulnia s az egyetemes irodalomtól ihletet és min-
tákat kérnie : egyszerre csak ott is Arany szelle-

mével találkozik, és arra a meggyzdésre jut,

hogy Arany mvészi kultúrája páratlanul egye-
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temes, lelkiélete finoman szervezett, modernül
differeutiált.

A mit végzett, annak egy része beleolvadt iro-

dalmunk fejldésébe, s onnan ki nem törli többé

semmi.
A szabadságharez eltt, a reformkor tetpont*

ján, PBTOPi-vel együtt eldöntötte a magyar köl-

tészet eredeti, nemzeti irányának gyzelmét s a

szabadságharczban megnyilvánuló nemzeti ön-

tudatnak az szelleme is egyik tényezje volt.

Az önkényuralom idején költészetünk nemzeti

irányát mind felsbb mvészi fokra emelte s a

világirodalmi színvonalat képviselte ; alkotásai-

val a nemzet hitét, életerejét hatalmasan táplálta.

Élete alkonyán, alkotmányos életünk helyre-

állítása után, az új eszméket és új nyomokat
keres magyar költészetnek még egyszer példát

mutatott arra, hogy a nemzeti szellem és ízlés

keretében a költészet általános emberi feladatait

hogyan lehet megoldani.

E^sz pályája, PBTFi-ével és kortársaiéval

együtt hosszabb idk törekvéseinek volt a koro-

nája. Betetzte azt a nemzeti irányú fejldést, me-
lyet Kisfaludy Károly és köre indított meg költé-

szetünkben, 8 melynek els nagy hse Vöböb-

MABTY volt. Még messzebb tekintve, egészen az

újabb irodalmunk kezdete óta, Bbsbbnybi óta

forrongó irodalmi áramlatok jutottak az költé-

szetük által egységes, mély, szabályozott med-
rükbe. St az költészetük és társaiké a fejl-

désében mindenkép gátolt, öntudatra késn
ébredhetett magyar irodalmi költészetnek több

százados mulasztását pótolta. A magyar nép
költi géniusza mintegy a kinjnlatkoztatás ujságá-
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val és hódító erejével lépett általuk a világ elé.

Ezredév óta szenderg és gyl értékek kerültek

el a népnyelvbl, népköltésbl, a néplélekbl
s váltak halhatatlan alkotásaik útján közkin-

csekké.

Nem csoda, ha oly hosszú lejt fölött álló

alakjuk messzire ellátszik.

Pbtpi elevenebb, lángolóbb szellem s egyéni-

ség szempontjából eredetibb, de a nemzet egyéni-

ségét Arany egyrészt gazdagabban, másrészt

mvészibben képviseli.

De jelentsége nemcsak történeti. Abany él
író s él hatása bizonyos tekintetben még növe-

kedni fog.

Mveinek egy része, mint minden íróé, le-

hull az idk rostáján. De jelents részük, mint
az igazi klasszikusoké, túlélik az els divatválto-

zásokat, s attól fogva nem esnek többé a nép-

szerség ingadozó szempontjai alá, hanem állan-

dóan népszerek, kedveltek maradnak, mint a

szépnek sajátos és örök képviseli.

Epikus alkotásai, a három Toldi, a Buda halála,

a Nagyidai czigányok, balladái, számos lirai köl-

teménye lélektani kompozicziójuk erejével, világ-

nézetük mélységes költiségével, stilszer és finom

mvészi zománczukkal abszolút eszthetikai érté-

küknél fogva is fennmaradnak.
A tragikum, a komikum és a humor hangköre,

e három külön t artomány ép oly servel és erede-

tiséggel, mint fejlett mvészettel megnyilatkozva

biztosítja e mveinek állandó hatását.

Arany külön a magyarság lelki kincstárát nagy
értékekkel gazdagította. A magyarság szétszórt

epikai emlékeit nagy alkotásokba srítette, ha-
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gyoinányait restaurálta, új életre támasztotta.

Ezek a képzetek, alakok, eszmék, érzésmódok ez-

után mindig benne lesznek a magyarság lelki

világában.

A magyarság költi szemléleteit, hangulatait,

nyelvi és ritmikai készletét a legnemesebb ízléssel

alkalmazta, költészetében. Költészete nyelvi és

formai szempontból is rendkívüli nemzeti és m-
vészeti érték. Egy kiváló gondolkodó azt mondta,
hogy ha van magyar író, a kinek megértése végett

m^ kell magyarul tanulni, mert semmiféle for-

dítás nem ad mvészetérl fogahnat, akkor Arany
az az író.

Valóban Arany a magyar epikai költészetnek,

a magvar nyelvnek legnagyobb mvésze, a

magyar léleknek egyik legfbb építjo.

Mindnyájan lelkünkben érezzük t és dicssége
— az szép n)ondá.sa szerint — firól fira száll,

mint egy közös eszme !
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