
gondolati stb. belső összefüggések alapján 
írta, s ha már Schedel ragaszkodott is ehhez 
a sorrendhez : jegyzetekben megpróbálhatta 
volna rekonstruálni a kronológiát is. De ő 
mindent Csokonaira hárított : „Versekben, 
az időrendre semmi ügyelet, sőt e rend töké
letesen felforgatva. Magam nem mertem e 
szerkezetet felbontani, mert, midőn e kiadás 
megindult, nem bírtam még a kulcsot, 
melyet a Gaal László közlései, s több évi 
tanulmányok íróm körül, kezemhez adának, 
s így képtelen voltam volna a régi sorozatot, 
némi alappal, egy újjal fölcserélnem." így 
azán a kronológiai rendről lemondva meg
elégedett a korszakonkénti rendbe való be
osztással is, ami ugyan nincs minden tanulság 
híján, de az időrend által nyújtott lehető
ségeknek és következtetéseknek messze mö
götte marad. Harsányi és Gulyás már próbál
tak e tekintetben biztos fogódzókat keresni, 
de törekvésük sikerét nagyban visszahúzta 
a vidéken rendelkezésükre álló lehetőségek 
korlátczott volta. Nem kétséges tehát, hogy a 
az Akadémia támogatásával készülő kritikai 
kiadásban megjelenő, de már ebben a két 
kötetben előlegezett kronclógia a Csokonai
kutatásban döntő jelentőségű lesz. Vargha 
Balázs ebben a kiadásban ugyan még nem 
zárja le az időrendet, de a sorrend alapján 
úgy látjuk, hogy nem igen sokban fog eltérni 
ettől a kritikai kiadás időrendje sem. Jelenleg 
talán mindössze két költeménynek nem tud
juk még a keletkezési idejét, a : „Bár 
mindenét megtagadta" és a „Ha Lilla holnap 
jókor" kezdetűeknek, de további aprólékos 
utána nézéssel talán ezekről is biztosat 
lehetne mondani. Látnivaló, a jelen kiadás 
jobb minden eddigi Csokonai összesnél, s ez 
legfőbb érdeme. 

Vargha Balázzsal azonban sajnos nem 
mindenben tudunk egyet érteni. Igaz, kiadá-

Ismét eltűnt egy fehér folt irodalomtörté
netírásunk térképéről. Arany akadémiai mű
ködéséről a kutatás eddig néhány jól ismert 
adalékot ismételt csak, most végre Gergely 
Pál munkája tüzetes vizsgálat alá vette az 
Arany-életpálya e területét is, ismeretlen 
anyagok egész sokaságát tárva a közönség 
elé. Olvasásakor újra rádöbbenünk : mennyi 
mindent nem tudtunk íróinkról, még a leg-
nagyobbakról sem ! Legtöbbünk hajlott 
arra mostanáig, hogy puszta dekórumnak, 
legfeljebb időtöltő foglalatosságnak fogja fel 
Arany akadémiai munkásságát. A szerző 
fáradhatatlan buzgalommal, odaadással, 
mélységes tárgyszeretettel összeállított mun-

sának ő nem „Csokonai összes Művei" 
címet adta, hanem csak Csokonai „összes 
versei"-t, de mi épp ezt nem helyeseljük. 
í»y ugyanis kimaradtak a gyűjteményes 
kötetek prózai darabjai, s ezek csak cím 
szerint találhatók a függelékben. Helytelen 
eljárás ez, hiszen egyáltalán nem biztos, 
hogy aki ezt a kiadást megveszi, az meg
veszi-e majd a kritikai kiadást is? Valószínű, 
hogy nem, s így megfosztjuk az olvasókat 
Csokonai egyszerűségében is pompás prózá
jának az élvezésétől. Lz a kiadás pedig főleg 
a nagyközönségnek szól, s ez még csak 
súlyosbítja az eljárás helytelenségét. Másod
szor kifogásoljuk az írásmódot. Az „Utó-
szó"-ban Vargha Balázs azt írja, hogy: 
„Kiadásunk viszonylagosan egységes írás
módja a költő általánusan jellemző helyes
írásán és kikövetkeztethető kiejtésén alapul." 
Mi viszont helyesebbnek láttuk volna, ha 
Vargha visszatér Schedel közlésmódjához, 
aki előtt nem az volt funtos, hogy Csukonai 
hogy írta ezt vagy azt a szót, hanem hogy 
hogyan olvasta, Igaza van Schedelnek : 
„A helyesírás tisztán külső dolog lévén, ma
gamat az íróéhoz annál kevésbé kötöttem, 
mert ez az első kiadásokban is (Csokonai 
csak keveset adván ki életében és ön gondjai 
alatt), nem mindég híven és az Ő kéziratait 
követte ; másfelül újabb és ismertebb, hogy
sem tanulságos lehetne. A helyesírás koron
kénti mibenlétét és változásait előtüntetni 
annak feladása, ki maholnap beható rész
letes történetét irandja." Ez az elv egységes 
íráselvet teremt, Vargha Balázsé pedig kettőt. 
Mi általában szívesebben látjuk, a szigorú 
következetességet: vagy ragaszkodjunk szi
gorúan Csokonai írásmódjához (amelyik mű
nek megvan az eredeti kézirata), vagy ha ez 
nem lehetséges : akkor az olvasásához. 

Beké Albert 

kajának az anyagfeltárás csak egyik érdeme. 
Nagyobb erénye az, hogy az általa közzétett 
számtalan okiratot, jegyzőkönyvet, akadé
miai aktát úgy csoportosítja, hogy ezáltal 
nem kevés következtetés, összefüggés adódik 
a művészi pálya alakulására is. Arany s az 
Akadémia viszonyán túl Gergely Pál műve 
lényegében az élet és a mű utolsó húsz 
esztendejének újszerű vázlatát is adja. 

Százezernél több iratot kellett átvizsgálnia 
Gergely Pálnak ahhoz, hogy e kilencíves 
tanulmány megszülessék. Mily tenger munka, 
emésztő gond, keresés, a felfedezés hány s 
hány izgalma plántálódott ekis monográfiába! 
A vállalkozás nagyarányúságát (egyszersmind 
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jelentőségét is) illusztrálja ismét két szám
adat : 4100 ismeretlen Arany-fogalmazvány, 
s 339 ülési jegyzőkönyv képezi a tanulmány 
nyersanyagát, Elvileg kimeríti e témát, még 
akkor is, ha csak a legszűkebb keret állt 
rendelkezésére. Kilenc ív? Megírhatta volna 
akár háromszáz oldalon is (anyaga lett volna 
rá bőven), — s csak érdeméül könyvelhet
jük el, hogy szerteágazó, gazdag anyagát 
ügyesen össze tudta sűríteni. A függelékben 
közzétett ötvennégy irat közül említsük meg 
a fonto,sabbját, nevezetesebbjét : ide sorol
juk Arany lektori jelentéseit (kivált az 1863. 
évi Guruve-jutalommal kapcsolatosat, ez 
egész esztétikai polémiává bővül), a kassai 
levéltár megcsonkítása ügyében írott fel
háborodott tiltakozást, az akadémiai palotá
nak a költő fogalmazta felavatási meghívó
ját, a Julius Oppertnek s /. L. Haillard-
Bréholles-nak írt leveleket, valamint a 917/ 
211. sz. 1866. sz. belső akadémiai körlevelet 
(megannyi állásfoglalás a haladó tudomány 
mellett), továbbá az Eötvöshöz 1870 február
jában s júniusában intézett átiratokat, a 
Bacsányi-hagyaték ügyében írt levelet, az 

. akadémikussá választásakor fogalmazott kö
szönőlevelet, két lemondó iratát, első önélet
rajzát, irodai apparátusának adott utasí
tásait (utóbbiból plasztikusan kitűnik Arany 
végtelen lelkiismeretessége, pontossága, rend
szeressége.) 

Nagy eredmény ez is, mégis csak csepp 
a tengerben. Négyezeregyszáz kiadatlan 
Arany-kéziratnak mindössze 1,32 százaléka, 
(így Arany levele Darwinhoz továbbra is 
kiadatlanul maradt. Csak nem „papírhiány" 
miatt hagyták el?)Itt az ideje, hogy legalább 
legnagyobbjaink, az Arany-formátumú köl
tők életművét, összes írásait egybegyűjtve 
lássuk. Nemzeti érték Arany János minden 
sora, minden betűje, közkinccsé kell végre 
tennünk. A nagyarányú akadémiai levelezés 
folytán sok Arany-kézirat lappanghat még 
magánkézben, ezeknek feltárását intézmé
nyesen lenne üdvös elindítani. A külföldi 
könyvcserék révén hány Arany-kézirat 
rejtezhet a külföld nagyvárosaiban is !* 

Gergely Pál lényegében az akadémiai gon
dolat egyik (utolsó) nagy korszakának törté
netét is adja kötetében. Hiszen éppen Arany 
haláláig tart körülbelül az Akadémia virág
zása ! Ő az utolsó nagy képviselője a reform
kori akadémiai eszme Széchenyi, Szalay, 
Eötvös fémjelezte nemzedékének. A por csak 
Arany halála után kezd rászállni az Akadé
miára, hogy azután végleg betemesse. A költő 
roppant arányú munkája, szakadatlan ügy
intézése volt alapja, biztosítéka ennek a 
virágzásnak. Egymaga látta el — mai hiva
tali képletben— egész főosztályok munkáját. 

* Nemrégiben a moszkvai Lenin-könyvtár 
akadémiai főtitkárnak Nyil Popov orosz történetin 

Sokszáz eredeti jegyzőkönyv, két iktatókönyv 
rengeteg táblázat, kimutatás hirdeti emlékét. 

Az Akadémia virágzik, s a költő? Hallgat. 
Gergely Pál írja, hogy egyetlen akadémiai 
papírszeletre sem bukkant, melyen Arany
vers vagy töredék lenne. A költészetet s 
hivatali munkáját tehát a költő élesen el
választotta. Nem veti fel a szerző azonban 
azt a kérdést, hogy Arany akadémiai műkö
dése mennyiben függ össze hosszú hallgatá
sával, mennyiben jelentett az akadémiai 
munka menekülést Arany számára a kor 
társadalmi-etikai kérdéseinek felvetése elől, 
és miért engedték barátai, írótársai (Eötvös 
például), hogy a főtitkári teendők elvonják 
a költészettől. 

A kötet új dokumentumai közül nagyon 
érdekes Arany levele a kiskunfélegyházi 
Petőfi-emléktábla bizottságnak. Rendület
lenül ápolja Petőfi emlékét, — Petőfit pedig 
nem lehet összebékíteni a kiegyezés Magyar
országával. 

18/6—77 : Arany lemondása. Alapvető 
okul a költő betegségét, öregségét, fáradtságát 
jelöli meg Gergely Pál, akárcsak az eddigi 
monográfiaírók. (Voinovich, Riedl.) Úgy 
hisszük, nem vulgarizálunk, ha ennek mé
lyén mást is sejtünk. Arany lemondása nem 
sokkal az 1875-ös korf^rduló, Tisza Kálmán 
hatalomra jutása, a bihari pontok szegre 
akasztása után következik. Ekkor hal meg 
Deák, Eötvös már régebben, a hatalmon 
levő nemesség egyre jobban dzsentrisedik. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a nemzedék 
már csak szavalni tud az egykori ideálokról. 
Arany ebben a változó politikai légkörben 
undorodhat el végleg a közélettől. 

A kötet filológiai pontosságát már dicsér
tük. Elvi téren azonban akad korrigálni való. 
Nem lényegbe vágó, de zavaróan hat néhány 
elírás, így pl. az 1849 utáni önkényuralom 
idejét még nem neveznénk gazdagodó liberá
lis kornak (10. 1.), Kriza Jánosnak a román 
nemzetiségi kérdésben vallott toleranciája, 
úgy véljük, nem „igazi püspöki szelleméből", 
hanem humanitásából, haladó eszméiből 
fakad (27. 1.), a magunk részéről lényegtelen
nek tartjuk azt a tényt, hogy Deák Ferenc 
ravatalára Erzsébet királyné is koszt rút 
helyezett (88. 1.), végül pedig félreértésekre 
adhat okot az a megállapítás, hogy Arany 
a tudománynak s a családi-baráti körnek 
áldozta életét (101. 1.). Az életáldczat elsőd
legesen hazájának, népének szólt. Az ilyen 
elírások azonban csak esetlegesek, ritkák, 
mit se vonnak le a kötet értékéből. 

A hasonmásokat gondosan választotta ki 
a szerző, technikai kivitelük szintén sikerült. 
A számos sajtóhiba viszont nem emeli a 
kötet kiadói színvonalát. Fenyő István 

zirattárában bukkantunk rá Arany Jánosnak, mint 
)z írott levelére. 
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