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korában lakott és felpillantottam a zárt 
négyszögű udvar közepéről az ég felé. Az 
áprilisi szélről pesti költő valóban csak így 
énekelhet. s 

Nem irodalomtörténet ez az esszégyűjte
mény ós mégkevésbé várostörténeti mű, de 
közvetve a főváros történetének, fejlődésének 
is érdekes mozzanatait világítja meg. A múlt 
századi irodalmi élet az egykori belváros 
szűk határain belül zajlott. Azon túl még a 
múlt század közepén is vadabb tájak terültek 
el. Petőfi országúti (mai Múzeum krt.) 
lakásából Hatvány szerint a Beleznay kerten 
át, túl a Rókus kórházon, messzi szántó
földekre nyílott kilátás. Vajda János ferenc
városi Tompa utcai lakásának környéke 
annyira „világvégi" tájék volt már, hogy 
esténként sietve osont arra a járókelő. 
Jókaiék azért költöztek a Stáció (a mai 
Baross) és a Koszorú utca sarkán levő nagy 
kertes házba, a múlt század hatvanas évei
nek végén, rríert ott Laborfalvy Róza kiél
hette gazdálkodási hajlamait, és valóságos 
kis majort varázsolt az akkor városszélinek 
számító ház körül. Három tehenüket sváb
hegyi nyaralójukból ide terelték be, ha a tél 
beköszöntött. Az utca egykori neve is a 
városszéli kálváriára utal. Ma hatalmas 
ötemeletes ház mered elénk Jókaiék egykori 
Stáció utcai kertes háza helyén, és a város 
széle messze kilométerekre kitolódott innen. 
(De hogy Jókaiék idejében ez a rész még 
mennyire a város végének számított, annak 
ma is látható tárgyi bizonyítéka van. Pár 
száz méterre Jókaiék egykori házának helyé
től a Koszorú utca és a Tavaszmező utca 
sarkán ma is áll még egy évszázados feszület, 
amely afféle határbeli kereszt volt a józsef
városi egykori szántóföldeken.) 

A Beszélő Házak népes munkatársi gár-

Hegedűs András egybegyűjtötte mindazt, 
ami Arany János pedagógia munkásságáról 
megtudható és elérhető. Az I. fejezetben 
kisújszállási és szalontai tanítóskodásáról 
beszél; a II—III. fejezetben nagykőrösi 
tanárságáról; a IV.-ben irodalomtörténeti 
és esztétikai jegyzeteiről ; az V.-ben dolgozat
javításairól (idevonja Tisza Domokos költői 
kísérleteinek kritikáit is); a Vl.-ban tanári 
egyéniségéről; a VII.-ben az Arany készí
tette Rendtartás hatásáról a nagykőrösi 
gimnáziumra ; a VIII.-ban a tanárok tarto
zásáról Arany örökségével szemben. 

Kétségtelenül hasznos munkát végzett a 
szerző, amikor a szétszórt adatokat egy 
helyre hordotta és egységbe olvasztotta. 

dájából a kötet belső címlapján két név 
van kiemelve: Hatvány Lajos mellett a 
fényképész Gink Károly neve. Ez így is 
helyes, mert a könyv sikerében jelentős rész 
a felvételeket készítő művészt illeti. 

Kitűnő szem, merész és biztos technika, 
az élet apróságai iránt való fogékonyság 
jellemzi Gink Károly művészetét. Fényké
pező lencséje néhol egy lakásajtót örökít meg 
vagy egy lépcsőfeljárót, egy udvart, másutt 
kertet, parkot, kőszobrot vagy csak egy 
lámpavasat, vagy éppen kilincset, esetleg 
azt a kilátást, ami az író ablakából nyílott. 
Képei mindig harmóniában vannak az íróról 
szóló fejezettel és az író egyéniségével. 
Milyen jellemző például Szomoryra a kimun
kált szecessziós kapudísz, Krudyra a józsef
városi háztetők tájképe (a kötet egyik leg
kifejezőbb erejű felvétele!) vagy Vajdára egy 
reménytelenül kopár Molnár utcai tűzfal. 
A költő börtönét a havas börtönudvar 
érzékelteti, ahova a cella ablakából kilát
hatott. Milyen kitűnően idézi ez a művész 
a pesti külvárosok udvarait, amelyekben 
„leander burjánzik vadon", mint Apollinaire 
híres képversében. De sehol semmi giccses 
utcarészlet és gázlámpaidill, amely a húszas, 
harmincas évek olcsó Tabán-romantikájára 
emlékeztetne. 

A könyv poétikus jellegét egyedül az 
zavarja, hogy a kötet esszéi az írók nevének 
ábécé-szabta rideg rendje szerint követ
keznek, bizonyára helyesebb lett volna idő
rendben közölni a portrékat. 

Várjuk a könyv folytatását, amely már 
nemcsak a főváros tájaira szorítkozik, amely 
hasonló szeretettel és művészettel mutatja be 
a magyar falvak és kisvárosok beszélő 
házait is. 

Vargha Kálmán 

Vizsgálódásának eredménye : Arany tanító
munkája áldásos hatású volt nemcsak tanít
ványaira, hanem önnön lelke világára is. 
Az utóbbi megállapítás egy régi tévhitet 
hivatott eloszlatni Aranynak mint tanárnak 
tragikus beállítottságáról. 

Néhány kiegészítést, kiigazítást szeretnénk 
az alábbiakban eszközölni. 

51. 1. „Önéletrajzában azt bizonygatta, 
hogy 1849. május 25-én a belügyminisztériumi 
fogalmazói állást „nem politikai célokból" 
vállalta el, hanem kényszerből: a szalontaiak 
nem tudták fizetését biztosítani, családja 
miatt, szorult helyzetében kénytelen volt 
valamilyen állást elfogadni a forradalmi 
kormánytól." Ez nem önmagát tisztára-
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mosó mentegetés a Bach-korszakban, hanem 
az igazság. Ezzel érvel Kossuth Lajoshoz ír,t 
folyamodványában is, amellyel az állást el 
akarja nyerni (IK. LIX. 1955. 105—106.). 

60.1. A kocsordi pap — Aranynál sze
replő — anekdotáját idézi legutóbb Horváth 
János is (A reformáció jegyében. Bp., 1957. 
485.). Forrását kimutatom a Magyar Nyelv
ben megjelenendő cikkemben. 

81.1. Tervezett iskolai olvasókönyvének 
problematikájához tartozik az a német 
nyelvű bírálat is, amellyel elvetette Argay 
János tanár német szellemben fogant olvasó
könyvét (Scheiber, IK. LX. 1956. 74—75.). 

96.1. Dolgozat-témáihoz idézendő a Petőfi 
Irodalmi Múzeum tulajdonát képező ív, 
amelyen Arany összeállította az 1860. évi' 
érettségi vizsgálat magyar írásbeli tételeit 
(facsimiléjét lásd Keresztury—V. Nyilassy— 
Illés : Arany János. 1817—1882. Bp., 1957. 
95.). 

99. skk. A Kecskeméti Állami Levéltár 
Szilády Áron hagyatékának Arany-kéziratait 
ifj. Szabadi Sándor ismételten kiadta (Kis
kunság. 1955. 25—29., 112—114. ; Irodalom
történet. XLV. 1957. 276—285.). 

118.1. A fényképen közölt balladabírálatot 
már Szilády Áron publikálta (IK. VIII. 
1898. 118—119.). 

A világosi katasztrófa után a nemzettel 
együtt irodalmunk legnagyobbjai is meg
bénulva, egy ideig tehetetlenül, szinte meg-
némultan álltak. Legtöbbjük 48-as maga
tartásuknak következményeit viselték, s a 
csapások átvészelése után ki-ki a maga 
módján vetette fel a hová, merre ezután 
kérdését. Voltak, akik teljesen felőrlődtek, 
mint Vörösmarty; voltak, akik hívek 
akartak maradni a múlthoz, de a jelen azt 
lehetetlenné tette s majdnem elhallgattak, 
mint Arany, vagy más irányban kerestek 
utat, mint Vajda. Volt, aki miután rejtve 
megírta a közelmúlt nagyszerű eseményeit, 
messzi idők más világába menekült, mint 
Jókai ; volt, aki az emberiség történetén 
keresztül kívánt feleletet találni a magyar 
kérdésekre, mint Madách ; s voltak, akik 
hátat fordítottak a múltnak, s egy új kibon
takozásnak útját keresték, miközben meg
tagadták a nemzet új korszakot jelentő 
fordulatát, mint Kemény. 

Nehéz volt elhinni a dicsőséges események 
után, amikor egy félszázadot ugrott napok 
alatt az ország, hogy mindez hiba, rossz 
volt. Azokat, akik megbirkózva az őrlő 

128. 1. Hoffer Endre tanár és történész 
gondosan megőrizte azokat a dolgozatait és 
írásműveit, amelyeken Arany bírálata olvas
ható. A legtöbb nyomtatásban is megjelent 
(vö. Háhn Adolf, EPhK- VII. 1883. 44—47.). 
Egy novellájáról eddig kiadatlan bírálat van 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely — 
a novella utolsó mondatához kapcsolódva — 
így hangzik : „Az isten nyugtassa meg 
őket! A.stylus eléggé kifejlett, kár illyen 
torzképekre vesztegetni. Igen sok benne a 
pad alatt hentergés, sárban hentergés, 
egymáson hentergés etc., de annál kevesebb 
a benső összefüggés a történetben, az élet
hűség az alakokban s jellemzésben. Nem azt 
mondom, hogy víg modorban nem lehet 
dolgozni : lehet, de kissé nemesebben. A 
dulakodások néhol nagyon is hosszúra nyúl
nak, nagy szélű derelye : sok a tésztája, 
kevés a túrója. Styláris hibát csak egyet 
jegyeztem meg : nagy, de nagyobb bajuszú : 
ez nem világos. Nagy termetű, de nagyobb 
bajuszú." 

A szorgalommal és lelkiismeretesen elké
szített munkát tanárok és kutatók haszonnal 
forgathatják. 

Scheiber Sándor 

kérdésekkel, valami 48-at tükröző álláspontra 
jutottak, szerettük szembeállítani azokkal, 
akik — úgy véltük — könnyen áttették 
magukat a kérdésen s behódoltak egy idegen, 
ellenséges hatalom rendszerének. Pedig ez 
utóbbiaknak sem ment ez minden küzdelem, 
önemésztés nélkül, mégis velük szemben a 
semmit sem tevő passzív magatartást is 
valóságos kuruckodásnak tartottuk, s sze
rettünk rájuk úgy tekinteni, mint 48 köz
vetlen folytatóira, míg az előbbiekre egy
értelműen rásütöttük a hazaárulás bélyegét. 
Nem védelmükről van szó, hanem a köd 
eloszlatásáról a tények fénye mellett, amikor 
Sőtér István arra vállalkozik, hogy éveket 
szenteljen ennek a kérdésnek tisztázására. 
Azt hisszük, ennek a vállalkozásnak "a 
sikere ad majd lehetőséget arra, hogy 1849 
utáni irodalmunknak minden fontosabb kér
désére megnyugtató feleletet tudjunk adni. 

Eddigi sematikus szemléletünk alapján 
szerettük vizsgálni a következő évtized 
irodalmi mozgalmait is, az árulókat és 
követőiket tartottuk a hivatalos irodalom 
tartóoszlopainak s a velük szemben álló 
írókat 48-asoknak, függetlenségieknek, hala-
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