
alább szállt".120 Két év múlva ismét összegezte véleményét szépirodalmunk állapotáról. 
Ekkor már világirodalmi méretekben vizsgálta a problémát, és talált egy derűs színfoltot 
a sötét képen: „Regényirodalmunk, ha azt az angol-, német- vagy franciával hasonlítjuk 
össze, aránylag szegény, s még inkább dráma-irodalmunk; sőt ha az eposz- és lyrában sok 
kitűnőt mutathatunk fel, más népek a költészet ezen nemeiben is többet, s talán tökéletesebbet 
alkottak; de van egy ága irodalmunknak, melyre nézve ezt nem ismerem el, s melyben meg
győződésem szerint más nemzetekkel nemcsak versenyezhetünk, de azokat felülmúltuk. 
Költészetünk azok része ez, mely hazafiúi érzelmek kifejezését választá tárgyául. Tekintsük 
át Európa irodalmát, s nem találunk olyat, mely e téren a miénknél jeles művekben gazdagabb 
volna."121 

Szilágyi Ferenc 

ARANY JÁNOS ISMERETLEN VERSE 

A dévaványai juhbehajtás című korai Arany-vers szerzőségét tisztázó dolgozatomban1 

rámutattam arra a szoros kapcsolatra, amely a pályakezdő Aranyt Csokonai verses epikájához 
fűzte. E szoros kapcsolatnak kézzelfogható bizonyítéka Csokonai Bürgerből fordított A tolvaj 
istenének (Európa elragadtatása) s Az istenek osz/ozasdnak Arany eredeti kézírásában fennma
radt másolata.2 A másolat Szinnyei Ferenc hagyatékából került az MTA Könyvtárának 
Kézirattárába. A két említett Csokonai-vers után a kéziraton még két másik vers is szerepel 
a szerző megjelölése nélkül (a Csokonai-verseknél sincs a szerző neve föltűntetve!): az egyik 
Aranynak Szilágyi Sándor disznóölésére készített tréfás verse (Alkalmatosságra írott versek), 
pontosabban annak második része (A malac búcsúzása), Malacbucsuztató címmel. E hosszabb 
vers után minden külön megjelölés nélkül még egy kis vers következik, szintén Arany kéz
írásában: 

Tyúk András gölöncsér sírverse 
Ügy bánt az úr Isten szegény Tyúk Andrással, 
Miként ő éltében bánt a' sárgyúrással: 
Felfogá a' sarat 's edénnyé égette, 
De eltörvén, ismét a' sárba vetette. 

A vers fennmaradásának körülményei, témája, stílusa egyaránt azt a gyanút keltik, hogy 
Arany ismeretlen versével, kis alkalmi rögtönzésével van dolgunk. 

Mint láttuk: Arany autográf lejegyzésében maradt fenn, közvetlenül hiteles „Malac-
bucsuztató"-ja után. 

Sírverseket a költő szinte egész pályáján írt. Már egyik legkorábbi verse, a Hóvar Csotó 
Gyurit sirató Cigány-búcsúztató is ebbe a műfajba tartozik.3 ő maga a Bolond Istókban némi 
öniróniával így emlékezik meg e tevékenységéről: 

Ábrándos múltja mint törölt lap áll 
Mögötte, nem érdekli semmi ollyas; 
Búcsúztató verset ha írogat: 
Embernek gyászost, disznónak vigat. 

(Második ének. 115. vsz.) 

A hozzátartozók fölkérésére írt komoly hangú szalontai, nagykőrösi sírversek mellett 
írt tréfás hangú sírverseket is, amikhez mintát a népi sírfeliratok körében találhatott. Egyik 
tréfás rajzos rejtvényében maga örökített meg egy ilyen népi sírverset: 

lM Beszédek 1. k. 255. 1,1 Uo. 274. 1 Az epikus Arany indulása és Csokonai (A dévaványai juhbehajtás és a Csokonai-hagyomány) ItK 1965. 
99—109. 2 A másolatok a Magyar Tudományos Kézirattárában találhatók 16 folio lapon K. 257/C jelzet alatt. 8 Arany János összes müvei VI. Bp. 1952. 199, (a következőkben: ÖM.) illetve: Arany János összes költe
ményei. Bp. 1962. I. 736. Arany slrverseire vonatkozóan 1. : SZILÁGYI Ferenc: Adatok egy Arany-vers 
hiteleségéhez s egy Arany-töredékhez. ItK 1966. 448 kk. ' 
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Vége Víg Andrásnak 
Mert néki sírt ásnak 
Ma ásnak Andrásnak, 
Holnap ásnak másnak.4 

A Tompa sírkövére írt két komoly hangú sírversnek megszületett a Szegény Miska sírkövére 
című tréfás változata is. A félig tréfás népies sírversek sorába tartozik ez a most ismertetett 
kis vers is. Mivel konkrét nevet említ, föl kell tételeznünk, hogy esetleg valóban egy Tyúk 
András nevű fazekesmester fejfájára készült. 

A vers keletkezési idejének meghatározásához mindössze annyi támpontunk van, amennyi 
a kéziratból kiderül. Mivel az 1856-ban Nagykőrösön írt „Malacbúcsúztató" után olvasható, 
föltételezhető, hogy 1856 táján, illetőleg után keletkezett, mégpedig szintén Nagykőrösön, 
ahol Aranynak több sírverse is fennmaradt. Jó volna tudni (az anyakönyvekből esetleg ki
deríthető), hogy 1856—60 között temettek-e ilyen nevű gölöncsért Arany akkori lakóhelyén. 

Az idegenben, Karlsbadban elhunyt Rockenstein Mihály elfeledett sírverse után5 úgy 
látszik, hogy most egy újabb Arany-verssel sikerült gazdagítanunk a költő életművét. 

-••:.- * • • . . ' ; . , - i . 

Scheiber Sándor 
VAJDA JÁNOS KÉT LEVELE 

1. A levél magántulajdonból került az Állami Könyvtejesztő Vállalat Antikvár Osztályá
nak aukciójára 1975. május 23—25-én. Eddig csupán két mondat volt belőle ismeretes, ame
lyet Szemző Piroska idézett (Műveltség. 1946. 96). A fel nem derített címzettnek 1885. feb
ruár 4-én kiönti a költő keservét és haragját az akkor már külön élő felesége ellen. 

2. Névjegy, rajta kurzív betűkkel nyomva: Vajda János. Alatta kézzel: Aranykéz utcza 
2. sz. Vajda János e házban először 1886. november 1-től lakott talán 1887. május l-ig (Schei
ber Sándor—Zsoldos Jenő: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Bp. 1958. 45). Az írás alapján 
ebből az időből keletkezettnek kell tartanunk a névjegyet. A címzettet itt sem lehetett 
azonosítanunk. 

' j - . . 

I. 

Mélyen tisztelt Uram! r r 
Én múlt évi december 21én;vámházkörúti lakásomból kiköltöztem, & tapasztaltam, hogy 

azóta több rendbeli oda czímzett levelem elveszett. Tudnillik: Midőn múlt évi szeptemberben 
Lónáról haza utaztam, harmadnapra nőm Bécsből hívatlan váratlan — éjjeli l l o r — nyakamra 
rontott, és nem voltam képes őt kidobni, míg végre — most már harmad'ízben — megszöktem 
előle, de most már a válópört is megindítva, a miben rövid egy hó alatt annyira haladtam, 
hogy a főszentszék az ideiglenes különlakást már engedélyezte is, és most lakásom: Kerepesi 
út, 11. sz. Ezt azért kívánom tudatni, hogy ha netalán levelével vagy személyesen is fölkeresni 
akarna, e szerencsétől meg ne fosszon azon förtelmes lény, a ki még most is előbbi lakásomon 
van és mint rájöttem, az oda czímzett leveleket lefoglalja. Azt hiszem, ennél gazabb, elvetemül-
tebb és gonoszabb lélek női alakban még nem járt a földön. Tévedésem, melyért irtózatosan 
lakolok, az, hogy nem hittem ekkora aljasságot lélektani lehetőségnek... Engem meglopott, 

* L.: Arany ÖM. VI.: a 206. oldal után következő számozatlan illusztráció. 5 A karlsbadl sírvershez (ItK 1966. 448—450) kiegészítésül itt említek meg egy kis adalékot, amely annak 
idején elkerülte figyelmemet: szemtanúként Móra Ferenc is látta a karlsbadi sírkövet 1930-ban, s be is számolt 
róla a Délmagyarországban Látogatás Arany méltóságos úrnál címmel (1930. márc. 9.); cikke megjelent az 
Elkallódott riportok — Napok, holdak, elmúlt csillagok című kötetében is (Bp. 1958. 364. kk.). Cikkéből 
kiderül, hogy a helybeliek emlékezete akkor még számon tartotta a sírfeliratot: „az Arany-padot... csak 
kérdezősködés után tudtam megtalálni. Ellenben váratlanul figyelmeztettek egy olyan Arany-emlékre, 
amiről sohase hallottam. A karlsbadi zsidó temetőben van ez, az új részében, ahol 1869 nyarán ásták meg az 
első sírt, fiatal pesti magyarnak, bizonyos Rockenstein Mihálynak. Arany akkor járt először a Tepl mellett, 
s tőle való a sírkőnek ez az aranybetűs epitáfiuma..." Móra idézi az általa lejegyzett szöveget, majd Arany 
tiszta humanizmusának szellemében a maga metsző iróniájával ezt a néhány sort fűzi még hozzá, tiltakozva 
a szégyenletes származási megkülönböztetések ellen: „Jó magyar... mármint a Rockenstein Mihály. A 
Rockenstein Lipót fia. Már csak azért is hadd legyen följegyezve itthon is a sírfelirat, hogy Hapax legomenon 
gyanánt szolgáljon az Arany-kutatóknak. Gondolom, így hívják tudósul az »egyetlen adat«-ot. Hát ez az 
egyetlen adat rá, hogy még Arany János is követett el meggondolatlanságokat." (I. m. 366) 


