
Az elmondottakkal talán sikerült hihetővé tennem, hogy a tárgyalt időszakban a ma
gyar és a német irodalom fejlődése analóg, párhuzamos jelenségeket hoz létre. A filológus tör
heti a fejét, hogy ezt tudományosan megmagyarázza. Közvetlen hatás vagy befolyás csak 
kis mértékben jöhet számításba; a kutatói aprómunka még deríthet föl ilyet is. Nagyobb 
szerepük lehetett az alakulásban az előző korszakba visszanyúló azonos előzményeknek. Hegel 
eszmerendszerét hazánkban már 48 előtt hevesen vitatták; Hegel-ellenes tendenciával jött 
létre nálunk az ún. „egyezményes" filozófiai iskola, amely behatol a kor költészetébe, és fő
ként esztétikájába. E mozgalom sodrában eljut hozzánk a Hegel utáni német esztétika szá
mos elve és alkotása (Vischer Krause, Ficker stb.) Itt is, ott is olyan eszmék kapnak hangot, 
amelyek a kor esztétikai közkincséhez tartoznak, s akkor valósággal a levegőben voltak. 

A döntő tényező mégis az általános politikai és kulturális fejlődés hasonlósága. Azono
sak voltak azok a tényezők, amelyek az egyetemes európai polgári fejődést Magyarországon 
és a német államokban hátráltatták: a dinasztikus abszolutizmus, amely a Szentszövetségre 
támaszkodott, a feudális maradványok a gazdasági élet terén, a vallásos ideológia és az egyházi 
hatalom szívós továbbélése. Hozzá még Magyarországon a dinasztia és az udvar idegen volt. 
Hazánk és a németség is politikai összeomlást élt át 49-ben, ha nem is egyenlő méretben. 
A „realitás" problémája másképp merül fel az ilyen népek irodalmában, mint ott, ahol kevesebb 
gátja volt a polgári és nemzeti fejlődésnek és a modern tudományos világkép kialakulásának. 
Ha a költő a társadalmi-politikai szférától elvonatkoztatva a „való"-ban a lényegest és a tipi
kusát keresi, ebben a nagy politikai csalódás rezeg tovább, az a depresszió, amelyet Európa-
szerte észlelnek. A 49 után felébredt önvizsgáló hajlam az emberre, a jellemre irányítja a figyel
met; a politikai nyomás az egyén morális erejét teszi próbára. Innen a világkép és az emberi 
konfliktusok túlzott moralizálása. A „durva való"-tól való elfordulás, amelyet a politikai visz-
szásságok eléggé indokolnak, elősegíti a társadalmi tudatban a szekularizált idealizmus kiala
kulását. S még egy döntő tényező hatott az általános szellemi fordulatra: magyarok is, németek 
is átélték a március előtti, hegeli és ifjúnémet-ifjúmagyar eszmehit összeomlását, csalódtak a 
politikai és társadalmi eszmék és a direkt agitáció mindenhatóságában. így erősödött meg a 
történelem „reális" erőire való ráeszmélés, az egyén fölötti, jórészt morálisan felfogott törté
nelmi erők talán túlzott értékelése. 

Ezen a talajon, ez égöv alatt virult ki magyar és német földön a realisztikus irodalom
nak és esztétikának a kor lehetőségeihez szabott változata. Pozitív értéke ennek az eszmé-
nyítő-poétikus realizmusnak az elmélyült lélektani-erkölcsi emberszemlélet s a szigorú, igényes 
művészi forma kultusza. 

Baría János 

Arany János és Nagykörös 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megtisztelő felkérésének teszek eleget, amikor 
arany nagykőrösi tartózkodásáról, Arany és Nagykőrös viszonyáról tartok tájékoztató elő
adást. Mondókámat három kérdéskörre szeretném korlátozni: néhány szót szólok az Arany 
János ideérkezte előtti Nagykőrösről, majd Arany és Nagykőrös viszonyáról beszélek, végül 
A nagykőrösi Arany-kultusz történetét ismertetem. 

. . .Valahogyan belerögződött az irodalmi köztudatba, hogy a Nagykőrösre került 
yrany nem érezte jól magát a városban, nem tudott beilleszkedni a város társadalmi életébe 
— s ezért elsősorban a város lett volna felelős. Ezt a főként Arany levelezésére támaszkodó 
feltevést azonban valószínűtlenné teszik az alábbi megfontolások, adatok. 

Arany panaszai három időszakból valók: Nagykőrösre érkezésének idejéből, itt tartóz
kodásának közepéről, majd legvégéről. — Kétségkívül eléggé bizonytalan volt a Nagykőrösre 
került Arany helyzete. A „császári és királyi tanhatóság" és a tanárság között levő viszonyról 
írta Szilágyi Istvánhoz küldött, 1853. február 5-i levelében: „megbenevolizálnak, megborot
válnak, megesketnek, aztán gondolom elcsapnak . . ." Viszont nem szabad elfeledni, hogy az 
országban másutt sem volt jobb a nyilvános állású tanárok helyzete. — Az évek során Arany 
idegbetegsége is súlyosbodott, meg a hazai közélet menetében sem talált vigasztaló jeleket, 
s ezzel magyarázhatóak az 1850-es évek közepéről való pesszimisztikus megnyilatkozásai. 
Szilágyi Sándor írta: „Az az Arany, kit mi betegeskedése előtt ismertünk, nagy változáson 
ment át. Bár akkor is kerülte a feltűnést, ünnepeltetést, de jó kedvű, jó humorú volt, szerette 
a tréfát, a társaságot; az érettségi lakomákon, a híres és kedélyes János-napokon táncra is kere
kedett, — szegény Losonczyval egész kedélyesen ellejtette a medvetáncot, tréfás verseket 
írt egy-egy tanári lakomára, a napi tréfákról verseny-Charivarit szerkesztett a Mentoviché 
ellenében." 
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Nagykőrösi tartózkodásának végén valóban sokasodnak Arany panaszai. 1860. január 8-i kel
tű, Csengeryhez írott levelében mar jelzi: el akar menni Kőrösről. Nemrég még maga utasította 
vissza — egyebek között — a pesti új kereskedelmi iskola tanári állását, kétszerannyi fize
téssel, most meg a Pestre való költözésről tárgyal; majd nyáron elvállal egy bizonytalan jövőjű 
állást, egy nem neki való szerkesztőséget és szeptemberben elhagyja Kőröst. Miért? s miért ilyen 
sietve? A szakrendszer megszüntetése miatti aggodalma nem eléggé súlyos indok, különben 
is ez a reformátusok régi célja volt. A fiatal tanároktól, mint versenytársaktól való esetleges 
félelme alaptalan lett volna: Hoffer Endre, Duzs Sándor, Ádám Gerzson tanárok Arany rajongó 
hívei voltak. Az indokok közül — úgy vélem — a jövőben nagyobb jelentőséget kell tulajdoní
tanunk egy magánéleti természetűnek: Arany Juliska szerelmi csalódásának és következmé
nyeinek. Ismerjük Arany Juliska megrendítő levelét, melyet bizalmas barátnőjéhez, Szend-
rey Marikához írt, s melyben szerelmi bánatáról vallott. Az eset körülményeiről, a hűtlen vőle
gény személyéről azonban eddig semmit sem tudott az Arány-irodalom. Újabban alakult ki 
az esetről egy feltevésem. Az egyház esketésí anyakönyveiben kutatva találtam egy bejegy
zést (s csak egyet!), mely talán kapcsolatba hozható Arany Juliska csalódásával: 1860. au
gusztus 6-án Beretvás Ábrahám — Ábrisnak becézték — feleségül vette Gubody Rozáliát, 
társasági nevén Zinkát. Gubody Zinka viszont Juliska barátnője volt, együtt játszottak a 
műkedvelő színtársulatban. Juliska Zinkával írt Jókai Az örmény és családja című novellá
jából színművet, melyet elő is adtak a Gubody-h'áznál. (Gubodyék Aranyék hátsó szomszédai 
voltak, a gyerekek egy létra segítségével a kerítésen jártak át egymáshoz.) Ebben az előadás
ban két Beretvás-leány is szerepelt, nyilván Ábris testvérei, s lehet, hogy a későbbiek során 
Ábris is részt vett a műkedvelők munkájában. A gazdag Beretvás Ábrahám és Gubody Zinka 
eljegyzésének ideje táján esett Juliska búskomorságba — tehát lehet, hogy oksági összefüggés 
van a két esemény között. Mindenképpen valószínű azonban, hogy Arany ki akarta emelni 
Juliskát a régi környezetéből — s ezért is költözött viszonylag oly sietősen el Kőrösről. 

Arany János megnyilatkozásai között sok olyan van, amely a Nagykőröshöz való 
ragaszkodását mutatja. 1856. május 7-én Szász Károlyhoz írott, kiadatlan levelében olvas
hatjuk: „Meglehet, ha innen elmennék, ide vágynám vissza." Az eltávozásakor írott búcsú
levelében meg ez áll: „Fogadja a Nagytiszteletű Egyháztanács és általa az egész egyházi és 
városi közönség, összesen és egyenként, legforróbb köszönetem kifejezését ama nagy jóságá
ért, mellyel engem kilenc év előtt magányomban fölkeresni és nagybecsű bizalmával megaján
dékozni méltóztatott; melyben azóta folyvást részeltetni meg nem szűnt, s.melyre mindenkor 
hálásan emlékezni édes büszkeségemnek tartandom." Hasonló tartalmú és szellemű volt az 
Arany család megnyilatkozása Arany koporsója mellett. Nagykőrösről impozáns küldöttség 
vett részt a temetésen. A részvétlátogatás alakalmával az „aranyszájú" Filó Lajos főpap 
tartott beszédet. Arany László, anyja zokogásba fúló válaszát folytatva, szószerint ezt mon
dotta: „Annyival jobban esik nekünk e részvét, mert boldogult atyám abban az időben talált 
menhelyet és kenyeret Nagykőrösön, midőn az oly emberek számára, mint ő vala, nem volt 
semmi más existentia . . . " 

Mindebből arra következtethetünk, hogy Arany és Nagykőrös városa között harmoniku
sabb volt a viszony, mint manapság a köztudat véli, s hogy Arany panaszainak oka másutt 
van: a korabeli közéletnek és Arany magánéletének különböző mozzanataiban. Nagykőrös 
hívta, nehéz időben befogadta Aranyt, aki bőségesen meghálálta a város bizalmát: példás 
tanári működésével, itt írott műveivel. 

A nagykőrösi Arany-kultusz fontosabb állomásainak felidézése is mutatja, hogy váro
sunk mennyire ápolta Arany János emlékét. A költő még ravatalán feküdt, amikor a volt tanít
ványok — Laukó Károly kecskeméti evangélikus lelkész és Zombory László városi főügyész — 
már felhívást adtak ki: „Koszorút, örökzöldet a halhatatlannak ! Alapítsunk emlékére Arany 
János ösztöndíjat, áldott tanári működése helyén, a nagykőrösi ref. gymnasiumnál!" 1883. 
június 3-án találkozóra gyűltek össze itt, és 116-an 1000 Forintos alapítványt tettek, „melynek 
kamatait egy, esetleg két VII., vagy VIII. osztályos tanuló kapja, akik önálló magyar dol
gozataikkal az év folyamán a legjobban kitűnnek." Az egyház már előbb 400 Forintot rendelt 
ilyen célra, majd a fővárosi Arany-szobor leleplezésekor összegyűlt tanítványok 135 Forint
tal növelték az alapítványt. Élt és hatott is ez az alapítvány egészen az I. világháború végéig. 

Amint azt a budapesti Arany-szobor leleplezésekor elhatározták, a millennium alkalmá
val az Arany-tanítványok Nagykőrösre gyűltek össze. Ekkor leplezték le a tetétleni halmon 
emelt emlékoszlopot, melyre az anyagi fedezetet Mészöly Gáspár nagykőrösi tanár gyűjtötte 
össze. 

Az Arany-kultusz kiemelkedő állomása az 1897-i év. Ekkor jelentette meg Benkó 
Imre Arany János tanársága Nagykőrösön című művét. Ő, mint a tanári kar legfiatalabb tagja, 
részt vett Arany temetésén, s annyira meghatották az ott látottak, hogy komoly anyaggyűjtő 
munkát indított. Körleveleket küldött Arany még szép számmal élő tanítványaihoz, tanul
mányozta az Arany-levelezést, és tanévről-tanévre haladva, megrajzolta Arany nagykőrösi 

622 



tanári működésének képét. Mint fizikus, kihagyta belőle Arany irodalmi működését, de így 
is becses összefoglalást adott Arany nagykőrösi életéről. 

Az Arany-tanítványok említett millenniumi gyűlésén indítványozta Ádám László 
polgármester, hogy kezdeményezzenek mozgalmat Arany nagykőrösi szobra érdekében. 
Nem fogadták nagy lelkesedéssel az indítványát. Többen amellett voltak, hogy festessék meg 
inkább Arany arcképét, ehhez lesz erejük, de a szobor elkészíttetésére nem lesz megfelelő 
anyagi fedezet. Egy kis csoport azonban lelkesen pártfogolta az eszmét. Tíz év múlt el és még 
mindig csak 2600 korona gyűlt össze. Bár a hírlapok állandóan ébren tartották az indítványt, 
nem volt, aki az ügyet pártfogolja és irányítsa a gyűjtést. Ekkoriban érkezett a városba 
Kozma Andor bátyja, akinek irodalomért rajongó felesége az Arany-szobor ügyében értekez
letre hívta össze a város vezetőit. Gyűjtőíveket bocsátottak ki, műkedvelő akciókat szervez
tek, de a szükséges 10000 korona csak nehezen akart összegyűlni. Már-már úgy volt, hogy ismét 
elakadnak néhány évre, amikor a Budapesti Hírlap szerkesztősége átadta az Arany Margit
szigeti szobrára összegyűlt 2000 koronát. Nyomban szerződtek Stróbl Alajossal, aki nagy becs
vággyal fogott munkához. S Arany eltávozásának 50. évfordulóján, 1910. szeptember 25-én 
országos ünnepség közepette leleplezték a szobrot. Beöthy Zsolt mondotta az ünnepi beszédet, 
45 koszorú borította el a szobor talapzatát. 

1917-ben nagyobb Arany János-emlékezés színhelye volt Nagykőrös. Ekkor vette fel 
gimnáziumunk is Arany János nevét, elsőnek az országban. (A gimnázium önképzőköre már 
1904 óta Arany nevét viselte.) 

Egy évtized sem telt el, s újabb lendületet vett a nagykőrösi Arany-kultusz. Régóta 
élt itt a jobbakban valamiféle irodalmi társaság gondolata. 1924-ben azonban egy tetterős 
fiatalember került a polgármesteri székbe, maga is körösi tanár fia: Dezső Kázmér. Magam, 
aki egy évvel hamarabb kerültem ide s nem egy cikkemben már szót emeltem az Arany János 
Társaságért, szót értettem vele, s már beköszöntő beszédének is egyik programpontjává tette 
a Társaság megszervezését. 1925. március 22-én sor került az Arany János Társaság meg
alakítására. Elnökünk a veterán Benkó Imre lett. Októbertől májusig minden hónaptan tar
tottunk felolvasó ülést, feldolgoztuk Arany tanártársainak életrajzát, irodalmi hagyatékát, 
az Arany-házakat emléktáblával jelöltük meg. Munkánkról minden évben. Évkönyvben 
számoltunk be, melyek ma is bizonyítékai csaknem húsz év fáradozásainak. Önálló kiadvá
nyaink is voltak, ezek közül kiemelkedik Arany hun eposzának a befejezése, melyet Arany 
vázlatainak figyelembe vételével Szabó László amerikai költő, Patak neveltje készített el és 
személyesen mutatott be Társaságunkban. (Különben Szabó László irodalmi hagyatéka 1966-
ban az MTA Irodalomtörténeti Intézetének támogatásával hazakerült és a pataki levéltárban 
a kutatók rendelkezésére áll.) Aktív tagja volt a Társaságnak Juhász Gvula, Bartók és Kodály, 
Móra Ferenc. Tiszteleti, alapítóhelvi, vidéki rendes tagjaink és pártolóink — néhány százan 
— adományaikkal tartották fenn kiadványainkat. Utolsó gyűlésünk 1944. március 18-ra volt 
kitűzve, de azt, a német megszállás elleni tiltakozásul, már nem tartottuk meg. Azóta nem 
működik ez a jobb sorsra érdemes vidéki irodalmi társaság. Boldogok volnánk, ha innen, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság köréből hangzana el olyan javaslat, mely újra engedélyezé
séhez vezetne . . . 

Végezetül az Arany János Emlékmúzeumunkról szólnék néhány szót. A volt Arany
tanítványok átadták az iskolának az Arany által javított dolgozataikat, a náluk levő Arany-
jegvzéseket. Arany László halála után az özvegye értékes kéziratokat adott Nagykőrös gim
náziumának. Ide került Arany íróasztala és széke. Az Arany János Társaság megalakulása 
előre lendítette a gyűjtést: egész kis Arany-szobánk keletkezett. A II. világháború pusztí
tásain sikerült átmentenünk az Arany-relikviákat s ezeket 1952-ben, a költő halálának 70. év
fordulóján kiállítottuk. 1957-ben rendeztük meg iskolánk alapításának 400 éves jubileumát. 
Ekkor elérkezett az ideje egy nagyobb méretű Arany János Emlékmúzeum létrehozásának. 
A Múzeumi Főosztály és a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével elkészült az állandó Arany
kiállításunk, mely öt helyiségben mutatja be az Aranv-emlékeket. A legnagyobb teremben 
kaptak helvét Arany tanárságának emlékei — köztük 20 magyar dolgozat —, a kisebbikben 
a körösi költői emlékek. Egy másik szobában rekonstruáltuk Arany dolgozószobáját, fény
képfelvételek és személyes emlékeim alapján. — A múzeum látogatóinak száma állandóan 
emelkedik. Külföldről is szép számmal jönnek vendégeink: itt volt pl. A walesi bárdok velszi, 
a Toldi kínai fordítója, s az ország minden részéről érkeznek látogatók, ismerkedni nagy köl-
őnk kéziratos és tárgyi hagyatékával. 

Tőrös László 
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