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A szatíra az irodalomelméleti vizsgálódások középpontjában állott 1955 táján. A külön
féle magyar és szovjet szakcikkek refrénszerűen visszatérő megállapítása volt, nogy ebben a 
műfajban az arányok eltorzítása, a hibák, gyengeségek emberfeletti méretűvé való fölnagyítása 
nemcsak megengedett, hanem természetes, sőt valósággal kötelező. Vajon az irodalomtörténet
írás élhet-e a szatíra eszközeivel? Ebben mindig kételkedtem, még Szerb Antal ragyogóan 
szellemes fejezetei (pl. a Kisfaludy Sándorról írott a Magyar irodalom történetében) is csak 
annak elismerésére késztettek, hogy voltak olyan költőink, akik feltűnő művészi egyoldalú
ságaik, nem épp rokonszenves emberi vonásaik révén rászolgáltak egy-két suhintásra. De 
szabad-e irodalmunk egyik legnagyobb alakját szatíra hősévé tenni, szertelenül felnagyítva 
vélt vagy valódi negatívumait? S mindezt nem is játékos gúnnyal, amely előre figyelmeztet az 
eljárás szubjektív, játékos-esszéista jellegére, hanem halálos komolysággal és szenvtelenséggel? 
Ferenczi László cikkét szatíránál egyébnek nem tarthatom. 

Több mint valószínű, hogy a cikk nem szándékosan, igazságtalan indulattól fűtve lett 
torzképpé, hanemJegy helytelen módszer bűvöletében. E módszer lényeges vonása az adatok 
félretevésé, az összefüggések egy részéről való megfeledkezés, a természetes, kézenfekvő 
szöveg- és műértelmezések figyelmen kívül hagyása — egyszóval minél eredetibb, minél 
meghökkentőbb megállapításokra való törekvés. 

De csak sorjában! Kezdjük a szerző adatbéli pontatlanságaival. A cikk szerint Arany 
1847-ben azt írta Tompának: „Mitológiát kell teremteni." A baj csak az, hogy 1847-ből Arany
nak egyetlen Tompához küldött levelét sem ismerjük. Már Arany László megírta: a Tompánál 
1852-ben tartott házkutatás alkalmával a zsandárok a költő minden írását lefoglalták, s a 
kassai törvényszékhez vitték, ahol elvesztek Arany korai levelei is, hogy többé elő se kerül
jenek. A legelső Tompához írt levél az Arany kritikai kiadás illetékes szakembere szerint ma 
is az 1852. október 1-i keltezésű. 

Vagy mit szóljunk a következő mondathoz: „Szobrász akart lenni Debrecenben Fe-
renczy mellett". Ez a fogalmazás csak egyféleképpen érthető: Fefenczy István Debrecenben 
működött, és Arany mellette akart beletanulni a szobrászatba. Ám semmilyen lexikon vagy 
művészettörténet sem tud Ferenczy 30-as évekbeli huzamosabb debreceni tartózkodásáról. 
(Vagy csak a szórend hibás, Debrecennek a mondat élére kellett volna kerülnie?) 

A cikk 2. pontja Szilágyi Istvánt azért hibáztatja, mert „bábáskodás közben" Arany 
állítólag „önbizalmát veszti, meginog". Ferenczi a továbbiakban Aranynak egy megjegyzésére 
hivatkozik (a lelőhelyet nem jelölve meg), amely szerint bekövetkezett volna részéről Az el
veszett alkotmány elégetése is, ha Szilágyi továbbra is Szalontán marad. Ezekután lázas kí
váncsisággal futottam át a Szilágyival folytatott levélváltást, de még csak hasonló kijelentésre 
sem akadtam. Arany sokat szidja művét, egyízben még máglyahalálát sem tartaná veszte
ségnek, amennyiben 1847. január 3-án a következő lemondó ítéletet nyilvánítja róla: „ezen 
pedig csak a tűz segíthet". Az elveszett alkotmány lebecsülésében azonban Szilágyinak semmi 
érdemleges szerepe nincsen. Arany már 1846. február 22-én igen kedvetlenül ír vígeposzáról 
az izaparti jóbarátnak, mielőtt az csak egy sort is olvashatott volna belőle. Szilágyi csupán 
1847. március 12-i levelében nyilatkozik behatóbban az eposzról, ám rosszallása igen udvarias, 
az Aranytól korábban önként felvetett teljes átdolgozás helyett megelégednék a prozódia némi 
kiigazításával is. És ha a levelezésből Szilágyi bűne a tűzbevetés körül nem tűnik ki, akkor 
ugyan honnét vette adatát a cikkíró? Voinovich életrajza mit sem tud a dologról ! 

(Egyébként sem tudom, miként lehet a művével elégedetlen fiatal költőt önbizalmát 
vesztettnek nevezni? Támaszra szoruló, önállótlan lélek-e az, aki munkáját előkelő hivatalos 
fórum elismerése, kitűnő tudósok dicsérete ellenére is alapvetően fogyatékosnak tartja? 
Legföljebb túlzott igényességről beszélhetünk itt! A Bolond Istók I. éneke esetében másként 
áll a dolog, ott már jogosan ír Ferenczi elbizonytalanodásáról !) 
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Nem volt több szerencsém Ferenczinek a levelezésre történő harmadik utalásával sem. 
Ez az utalás így hangzik: „1847-ben Szász Károlyhoz írt leveléből tudjuk, hogy szerinte 
Petőfi is átmenetnek tekintette a népiességet a nemzetihez". Csakhogy mindennek a szóban 
forgó Arany-levélben (1847. október 11.) semmi jele. Már a szöveg első elolvasása után vilá
gossá válik minden elfogulatlan ember előtt, hogy Arany a népiesség átmenetiségéről vallott 
nézetét nem érzi azonosnak Petőfi felfogásával, noha egyébként Petőfi „nyomán haladni" 
ezúttal nem szégyell, s az ő követésére buzdítja a fiatal Szász Károlyt is. 

De „Nézzünk immár nagyobbakra!" Egészében véve Ferenczi Arany-értékelése tagad
hatatlanul érdekes, noha részletei — Arany homogén nemzetkoncepciójának föltételezését 
kivéve — nem újak. Illyés Gyulára hivatkozik is, mégirikább tehetné ezt Móricz Zsigmonddal, 
akinek Arany János írói bátorsága c. írása nagyon rokon az övével a lelkiélet és a társadalom
bírálat összefüggéseinek föltárásában, Az elveszett alkotmány után bekövetkező állítólagos törés 
megállapításában. A későbbi művek megítélése tekintetében Móricz a cikkíróhoz hasonlóan 
csupán az Őszikékkel tesz kivételt. E ciklust mindegyikük mélységesen őszinte, a kor minden 
illúziójától mentes műremeknek tartja. 

Véleményem szerint Ferenczi tételei — („Arany személytelen költő lett az Elveszett 
alkotmány után" ,,Arany kialakította a homogén nemzet mítoszát, és minden baj okát az 
idegenekben kereste." „Arany morális és nem társadalmi kategóriákban gondolkodott." 
„Aranyt még Petőfi sem tudta felszabadítani.") egytők-egyig hibásak, de természetesen nem 
egyforma mértékben. Nem tudok egyetérteni Ferenczivel Arany személytelenségét illetőleg, 
ám erről valóban lehet vitatkozni, hisz irodalomtörténetírásunk nem sokat foglalkozott avval, 
mi a személyes elem Arany hatalmas ívű epikájában. Csak közelmúltban olvashattuk Komlós 
Aladár kiváló monográfiájában is a rosszalló mondatot: „De egészében Arany egyéniségéhez 
képest túl szűk és idegen témákat választott". (A magyar költészet Petőfitől Adyig 51.) 

A cikkíró azonban túlságosan erős, majdnem rikító színeket használ a színészkaland és 
következményeinek festésére. „Ongyilkolási folyamat"-ról beszélhetünk-e a költő házassága 
körüli éveiben? A Szilágyival folytatott fiatalkori levelezés csakugyan „Arany vívódásának 
és keresésének megdöbbentő tárházát adja"? A szaíontai kortárs Rozványi György vissza
emlékezése csöndesen derűsnek és kiegyensúlyozottan józannak mutatják Aranyt. (It. 1957. 
267—73.) Azt se mondhatjuk, hogy csak ábrándjai szárnyát nyesegette ezidőtájt. Hiszen 
szüntelenül dolgozott, gondolkozott, nyelvet tanult, műfordítással próbálkozott. Arany — 
maga előtt is észrevétlenül —: fölkészült. Keresése a világirodalomban számomra a legkevésbé 
sem „megdöbbentő" inkább lángész biztonságát csodálom benne, amely oly tévedhetetlenül 
megtalálja a nekivalót. Byront kivéve nem kell neki sem a jó, sem a vizenyős romantika, 
túllát a klasszicizmuson is, s a naiv népiesben és a szenvedélyek monumentális ábrázolói
ban (Szofoklész, Shakespeare) fedezi föl írói mintaképeit. 

Ferenczi Az elveszett alkotmányt is egy végsőkig zaklatott, nihilizmusra hajló lélek meg
nyilatkozásának gondolja, amely után könnyen bekövetkezhetett volna az alkotó megőrülése 
vagy öngyilkossága is. Az újabb Arany-irodalom nem így ítélte meg a kérdést, s teljesen igazat 
kell adnom Keresztúry Dezsőnek (Id. It. 1956. 189—99.), aki kimondja, hogy Arany első 
művét a rombolás és építés egyszerre jellemzi, a Sors-isten jelenete nemcsak líra, hanem egy
úttal fontos szerepe van Hábor alakjának értelmezése körül így „A látszólagos kiábrándult
ság . . . építő része lesz az egész koncepciónak". Még olyan vélemény is van (Barta Jánosé), 
mely szerint e műben feltűnően kevés „a keserű íz". De ha a költő válsága nem volt oly határ
talanul nagy, a belőle való menekülést sem kell Ferenczi módjára az én teljes feladásában 
látnunk, elismerhetjük, hogy kevésbé radikális gyógyszer is megfelelhetett számára. Másfelől 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Arany kevéssé személyes lírája a Bach korszak alatt nem
csak egyéni lelki indítékokból jött létre, hanem a kor parancsára is: nagy politikai törekvések 
híján, a kapitalizmus komor valóságával szembenállva így alakult ki Európaszerte az a köl
tészet, melyben a lírikus nem közvetlen vallomásra gyűjtötte erőit, hanem a külvilág plasztikus 
tükrözésén át közvetetten tárta fel önmagát, amint ezt Baránszky-Jób László könyvében 
meggyőzően tisztázza. 

* Sokkalta megalapozotlanabb és veszélyesebb mindaz, ami a cikkben Arany nemzeti 
mítoszáról szól. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy Arany politikai és társadalmi nézeteit 
nagyon nehéz kihüvelyezni, mert közvetlenül idevágó nyilatkozata alig van. Az azonban bizo- ; 
nyos, hogy az egységessé váló népi-nemzeti magyarság képét Arany mind 48 előtt, mind 48 j 
után, csupán elérendő célnak tartotta, azt a maga korának sohasem „előlegezte" és a legkevésbé j 
sem „fogadta el valóságnak" mint Ferenczi véli. Az egységes nemzet utáni sóvárgás ott élt j 
benne a Toldi és a hun trilógia megírásakor, de egyúttal azt is érezte — mert egyáltalán nem 
volt a tetszetős illúziók embere — hogy eszményei egyre megvalósíthatatlanabbakká válnak. 
Sőtér István szép Arany-emlékbeszédében (Osztályközlemények. 1958. 39.) kiemeli, hogy 
éppen ezért rajzol epikája „alapjában mélabús, fájdalmas és tragikus sorsokat" már a Toldi 
estéjétői kezdve. ~ ^ 
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Arany nemcsak, hogy nem vetítette rá a közelmúltra és a jelenre nosztalgiáit Jókai 
módjára, de nem történeti tárgyú költészetében a társadalmat megosztó érdekek, előítéletek 
festésével gyakran találkozhatunk. (Kiváltképpen Bolond Istókban* Az első lopásban.) Igaz, 
1849 után a közvetlen társadalombírálat szava elhallgat nála, inkább az emberi szolidaritás: 
az erkölcsi felelősségérzet hiányát hangoztatja (Gondolatok a béke-kongresszusról, Kertben, 
Fiamnak), de e hibák az ő hiteles ábrázolásában többnyire egy jóllakott életforma velejárói, 
s a tőkés társadalom hozta individualizmust vádolják. Feltűnő, hogy Ferenczi egyetlen mon
datot sem ír a közismert tényről: a társadalomkritika háttérbeszorulása 49 utáni irodalmunk
ban korjelenség, amelyet főként nemzeti létünk fenyegetettsége és a polgári reformok egy 
részének megvalósulása magyaráz. 

A cikk számára Arany közismert levele Petőfihez a fejedelmek korának szabad magyar 
népéről „érthetetlenül naív dolog". Csakhogy addig, míg a tudományos szocializmus eszméi 
közkinccsé nem lettek, a társadalmi fejlődést gyakran vitték előre ily „érthetetlenül naív 
dolgok" (azaz történelmi illúziók). Mily vakság kell ahhoz, hogy ennek az utópiának (mely 
bizonyára nem lehetett ellenszenves Petőfinek sem, hisz különben aligha fogott volna hozzá 
a Lehel vezérhez) mély demokratikus tartalmát valaki ne vegye észre! 

E vakságból mindenesetre logikusan következik, hogy az első Toldi Ferenczi László 
számára nem Arany nagy magáratalálása, hanem úttévesztésének kezdete, nem a János vitéz 
méltó párja, hanem annak egyenes ellenlábasa, mert Kukorica Jancsi a „nép hőse" Toldi 
Miklós pedig „a nemzeté". De hiszen történetírásunk szerint a nép követelései és a polgári 
nemzettéválás igényei lényegében összekapcsolódtak 1848 előtt, miért kell most utólag nem
csak szétválasztani őket, de egyenesen szakadékot ásni közéjük? Hogyan, hogy a két mű 
gyökeres különbségét csak most, 1961-ben veszik észre, nem látták sem az alkotók, sem 100 
év irodalomtörténetírása, amely Gyulaitól kezdve ismételgette nem csupán Toldi Miklós nemzeti 
hős voltát, hanem pórsuhanc jellegét is? A két költemény befejezése közt észleltek újabban 
egyesek némi árnyalati eltérést (Toldi beleilleszkedik a hűbéri rendbe, János vitéz nem) de 
még e kritikusok — élükön Lukács Györggyel — sem szűntek meg hangsúlyozni, mennyire 
ugyanazon irodalmi irányzat gyümölcse a két remekmű. És ezt tagadni valóban lehetetlen: 
költői programjuk végső alapelvei ezidőtájt teljesen azonosak. Az azonosságon az sem vál
toztat, hogy egyéniségük, vérmérsékletük, politikai eszmeviláguk szembetűnő eltéréseket 
mutat fel; ez utóbbiakat különben Hermann István Arany János esztétikája c. könyve tárgyalja 
a leggondosabban. 

Egy részlet-igazság mértéktelen eltúlzása Ferenczi következő vádja Arany ellen: Arany 
szerint minden bajnak az idegenek az okai, de ha két magyar személyesen összekerül, akkor 
megtörténik a kibékülés. Arany ilyesformán nemcsak moralista, hanem tán soviniszta is. 
Bizonyíték kell? A cikkíró az öreg Toldi „idegenek okozta" tragikumára hivatkozik s arra, 
hogy az ilyen ármány dacára az ellenfélként szembenálló honfitársak mégiscsak összebékülnek 
Buda és Etele, Toldi meg Lajos király esetében. Azonban már a tények felsorolásával is baj 
van, hát még a mélyebb értelmezéssel ! Toldi tragikumát ugyanis nem idegenek, csak elide
genült magyarok okozták, akik egyszersmind a korai reneszánsz tanítványai is Miklós patriar
chális lovagiasságával szemben. A mű mondanivalója tehát összetett, és nem egyoldalúan 
nemzetieskedő: mintha Arany egyszerre rádöbbenne arra, hogy az ő népi-hősi idilli világának 
nem kedvez a kor. 

De nem bizonyít Ferenczi állítása mellett a Buda halála sem. A hun birodalom felbom
lását nemcsak és nem elsősorban Detre ármánya idézi elő, hanem számos más tényező is. Az 
sem áll, hogy az azonos nemzethez való tartozás végeredményben kibékít. A trilógia különféle 
változatait összevetve éppen azt tapasztaljuk: míg az első kidolgozásban még idegen csel
szövés áldozata Attila, a másodikban nagyobb szerepet játszik a testvérviszály, a Buda 
halálában pedig már Attila féktelensége az egész hun népre lesújtó nemezis legfőbb forrása. 
Arany a nemzeti tragikum okát magában a nemzetben keresi, s nem az idegenekben ! Hadúr 
félreérthetetlenül kimondja a világuralom igéretét, amelynek csupán egyetlen föltétele van: 
„Űr az egész földön, ha ez egy hibáján". Más költeményeiben is gyakran fontosabb a magyarok 
egymás közötti konfliktusa az idegenekkel való összecsapásnál. Toldi Györgyös a kisebbik 
fiú ellentéte az események mozgatója, nem a cseh bajnok elleni gyűlölet, a nagyidai cigányokat 
igazában saját délibábosságuk és fegyelmezetlenségük teszi tönkre, nem Puk Mihály hadserege 
és hadvezéri talentuma. 

Mindebből persze nem következik az, hogy Arany mindig össze tudta egyeztetni a 
haladás és a nemzeti eszme követelményeit. Ifjúsága és férfikora idején ugyan még döntően 
haladó volt a magyar nacionalizmus, de a kiegyezés táján már kezdett kerékkötővé válni, s 
árnyoldalai mindenkor voltak. Ez nem maradt hatás nélkül Aranyra sem, kinek 1848 előtti 
munkásságáról már Lukács György megjegyezte: „Nagy hajlandósága volt az összes társa
dalmi bajokért, melyeket élesen látott, első sorban az idegen elnyomást tenni felelőssé. Ez még 
legradikálisabb versén, János pap országán is végigvonul". (Új magyar kultúráért. 44.) 
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Bonyolult kérdés a költő moralizáló törekvéseinek megítélése. Semmi esetre sem helyes. 
azonban ezeket szöges ellentétbe állítani a társadalmi kategóriákban való életlátással, mint 
Ferenczi teszi. Nagy nyilvánosság előtt utoljára 1955-ben folyt kimerítő vita erről az Irodalom
történeti Kongresszuson s akkor is az volt a végeredmény, hogy Arany eszményítő — morali
záló magatartásában inkább értéket mint gyengeséget kell látnunk. A költő ezáltal is óvott 
a közönytől, önzéstől, cinizmustól, közeledett a lelki élet mélyebb föltárása felé. Erkölcsi 
világának kifejlődéséhez erősen hozzájárult paraszti értékrendje, s ez is megóvta őt a protes
táns puritánság erős egyoldalúságaitól. Végül Barta Jánosnak a Kongresszuson előadott két 
kijelentését kell idéznem, amelyek—noha igen szerény formában — de utalnak arra, hogy az. 
eszményítő moralizáló magatartás oly nagy művészeknél mint Arany, nem vezet steril társa-
dalmon'kívüliségre: „ . . . reális emberábrázoló szándékosan sem tud olyan emberalakot rajzolni, 
amelynek semmi társadalmi jellegzetessége nincsen... Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
Arany is, Kemény is, Gyulai is gazdag ember- és világismeret alapján eszményit." 

Végezetül csak annyit: Arany az egyik legtalányosabb magyar köitő. (Talán az „egyik" 
még el is hagyható a mondatból.) Merész általánosításokkal, huszárvágásokkal nála nem sokra 
megyünk, így még az is elhomályosulhat, ami már tisztázódott. Nem kétséges azonban, hogy 
a marxista irodalomtörténetírás idővel az Arany-problémával is meg tud majd birkózni, 
ebben — téves módszereitől és ítéleteitől megszabadulva — Ferenczi László is segíthet majd. 
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