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«magnifice: eo per Dei Opt. Max. gratiam succeso, ut valde multi
* felicium suorum in studiis profectuum _ con veni ént i testimonio 
«instructi, nonnulli etiam Doctorali honore et privilegiis suo me- 
«rito aticti, redierint in Pátriám; atque in ecclesiis Veritatem illám 
tsedulo 8uis auditoribus inculcent, vei etiam Scholis Theologiam 
«Orthodoxam et adminicula ejus necessaria, Philosophiam, Lin- 
«guamqua adeo Graecam et Hebraeam doceant strenue.»

így az utrecliti tanár az erdélyi fejedelemről. Úgy gondolom, 
e hely nem csak a nyelvtanulmány történetére nézve hazánkban, 
hanem a külföldi iskolázás történetére nézve is érdekes és fontos. 
Már most csak az a kérdés: bírunk-e nevekkel, olyanokkal, me
lyek a XVII. század hollandi iskolájának hatását a magyar tudo
mányosságra ép úgy demonstrálnák, miképen a következő század
ban a Tsepreghi-ek, Huszti-ak és Verestói-ak és máscfk munkái a  
Schultens-fé\e iskola hatását állítják előnkbe ? Megvallom, én nem 
bírok e kérdésre megbízható felelettel szolgálni. Az erdélyi iro
dalom ismerőitől várhatjuk, hogy az irodalomtörténet ez elhanya
golt fejezetére nézve felvilágosítást nyújtsanak.

1882. november hóban. G o l d z ih e r  I g n á c z .

ADATOK ARÁNY JÁNOS TANÁRSÁGA IDEJÉBŐL.

íme, egynéhány vonás a nagy költő szellemi képéhez* élete 
azon szakából, midőn magyar és latin irodalom tanára volt a nagy
kőrösi lyceumban. E boldog korszakról anekdotikus meg átalános 
jellemzést elég bőven kaptunk; de tanári működésére vonatkozó 
positiv acta, mely az életirónak megbecsülhetien, eddig csak kevés 
jutott nyilvánosság elé. Pedig ez életnek minden szaka megérdemli, 
hogy az utókorra mentül hívebben és teljesebben átörökítsük, m ert 
a nagy ember életében szintannyi a kincsérő tanulság mint müvei
ben. Arany nem csupán ezekben alkotta meg a szépnek új és örök
kön élő formáit: a mit átélt, az a szép élet, az is java munkái közé 
tartozik, az is szép alkotás, mely bizonyára fölér igen sok műremek
kel. Élete java részt irodalmi élet, mely külső situatiókban szegény, 
s nem szövődik át rajta oly események tarka fonala, minőkben az 
újságolvasó közönség gyönyörködik; de annál gazdagabb és jelen
tősebb adatokat rejt a nagy lélek mélye, s szellemének, művészi és
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erkölcsi egyediségének fejlődése. Az ö életében egész más neműek 
az •események*.

Arany* mint tudjuk, 1851-tői 18<i0-ig tanított Nagykőrösön, 
s ez idő alatt nem csak az irodalom te^én, de kitűnő munkásságot 
fejtett ki az iskolában is. Sokan emlegették, mily buzgó, mily lel* 
kiismeretes tanár vo lt; de e szó semmit Fém mond, mióta oly olcsón 
adják az efféle dicséretet. Arany, a jó tanár példaképe — ő egészen 
máskép bánt a dicsérettel. 0  nem adta olcsón a magáét sóba; de 
mindenkinek része volt nagy lelke jóságában, mindenkinek utat 
jelölt, és mindenkit, a kiben csak a tehetség felcsillant, újabb és 
újabb futásra ösztönze, ha a pályán elbukott is. Mily jóságos figye
lem a zsenge kísérletek irá n t! mennyi gyöngédség és tapintat a 
megrovásban! s a dicséretben mily józan mérséklet! végre, mily 
luminosu8 egyszerűség, mily velős rövidség összes megjegyzéseiben, 
melyeket néhol a humor játszi fénye derít. A fiatal óriások dagá
lyával, szóvirágaival, Jókait utánzó styie coupé-jával szemben, egy
szerű, erélyes, kifejező nyelvet kiván, és figyelmöket mindig kiválóan 
a belső formára, a jellemrajz és cselekvény kérdéseire tereli, ámbár 
nem hagyja szó nélkül az apróbb nyelvtani és stilistikai botlásokat, 
sőt a hibás orthographiát és interpunctiót sem. Minden sorában a 
bon sens-t szólaltatja meg, meg az ok- ésczélszerűség szempontjaiból 
tekinti a  műalkotást, s mely lépten-nyomon arra a kérdésre fakad : 
miért. Ez a bon sens áthatja Aranynak egész valóját, s verseiben a 
fönség színére emelkedik.

A nagy költő tanári működését fényesen illustrálják az alább 
közölt bíráló észrevételek, melyekben Arany egy VIII. osztálybeli 
növendék kísérleteit méltatja. A két bírálat közül az első egy novel
láról szól, melynek Salamon magyar király a hőse, ki, a szerző 
felfogása szerint, Vid által öletik meg, midőn már lemondva a ko
ronáról s a világtól elvonúlva, remete-életet él. — A másik egy 
vígjáték bírálata, melyben a komikus situatiók két össze nem illő 
házaspár, — fiatal nő, öreg férj, s viszont: öreg nő, fiatal férj — 
szökési kísérleteiből támadnak.

Mind a kettőt híven, az eredeti kéziratból közöljük, mely 
Hoffer Endre szegedi főreáliskolai igazgató úrnak, a nagy költő 
egykori tanártársának tulajdona. Az első bírálatot ugyan ö, Arany
nak körösi éveit rajzolván, felolvasta azon akegyeletes ünnepélyen, 
melylyel a főreáliskola november 19-én Arany emlékének áldozott.

Szeged, 1882 deczember 4. H á h n  A t-o lf .
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I.

Ha, mint fogalmazási gyakorlatot, veszem tekintetbe, telje
sen méltánylom a kifejlett, sőt virágos (néhol nagyon is virágos) 
sztilt, hol többé nem az a kérdés, mint némellyéknél az osztály
ban, nem maradt*e el & verbum, regens? van-e subjectum ? stb. 
Ezen már túl van, ékesen is tud írn i; bár, mint föllebb említém, 
szóvirágait bővebben hinti, mint kellene; no de hiszen érettebb 
évei majd megtanítják, meddig van a kellő határ. Nem mellőzhe
tem el még is, hogy újólag ne figyelmeztessem, hogy e szaggatott 
irály, e style coupé csak egy faja a prózai előadásnak, s így, ha 
folyvást csak ezt miveli, csupán egyoldalulag fejtette ki prózáját. 
Apró vétségeket itt-amott megjelöltem; két szót találtam, nem 
helyes értelemben használva: otthoniasság (a mezőn!) és zamatos 
füvek. Otthoniasság társadalmi szó, a vendég érezheti, viselheti 
magát társaságban otihoniasan: de erdőn, pusztán otthoniasságról 
beszélni furcsa. Zamat =  aroma, zamatos =  arom ás; az az illat, 
mi némelly gyümölcsből vagy borból evés vagy ivás alkalmával ü t 
meg; a fű  zamatosságát tehát csak az mondhatná, ki megerés köz
ben ollyannak találta. Ennyit, fogalmazási tekintetben.

Ha veszem, mint novellát (minek hibátlanságát sem évei
től sem eddigi tanulmányától egyátalában nem követelem) irány- 
adóúl inkább, mint megrovásképen, szükségesnek látok egy pár 
megjegyzést. Cselekvényt, jellemet indokolni kell. Vid nincsen 
indokolva. Miért öli meg jóltevőjét, Salamont ? Mert ő ördög. De 
a művészet az embert se mint angyalt se mint ördögöt nem rajzol
hatja. Gonosz tettét nem lehet csupán ez által indokolni. A világ 
költészetében legnagyobb két gonosztevő, Jago és III. Richard 
Shakespearenél, nem csupán azért követnek el alávaló és szörnyű 
vétkeket, mert bennök az ördögi természet, hanem, mert erre in- 
ger el tettek. Az első, Othello általi mellőztetéseért áll boszút, a 
másik gyűlöli az egész világot, mert az őt, idomtalan külseje m iatt 
lenézi. Megvan bennök a gonosz hajlam, de tettök indokoltatik. 
Ez indokolás regényben, novellában szinte szükséges, mellőzhet- 
len. Nem elég hogy Vid ördög: az a kérdés, miért ördög ? miért áll 
boszút ? — mi czélja vele ? Kell okánük lenni, vagy a múltban, vagy 
a jövőben.

Vid feltámadása ellen nem szólok, bár Turóczy váltig m ondja:
• séd et ipsum (Vid) sepelire fecit (Ladislaus).# De óvatosan éljen
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a feltámasztással, miután azt már az Erbia-féle regények is elkop
tatták. Az illyenről mondja Csokonai:

• Ötször vették egymás nyakát,
Ötször mondtak jó éjtszak&t 

Mindketten az életnek.*

Mi a darab oeconomiáját ille ti: sok benne a természetföstés, 
mi a cselekvény folyamát lassúvá teszi, s a gyakori előfordulás 
miatt unalmassá is válbatik. A vihar festése túlzott, könnyebben 
kiteper a szél egy lombos tölgyet, mint egy nyilat a sebből. Pedig 
nem az a szép, a mi tulság.

L.
1 7 / H  1868 A.

NB. Ha Videt, mint valósággal őrültet akarta feltüntetni, 
akkor beszéde, tettei nagyon is következetesek; emlékezete nagyon 
is hő.

II.
Tehát vígjáték, és pedig ollyan, melly helyzeteken (situatio) 

alapúi, egészen franczia modorban. Párisból megszöknek, Lyon
ban kiki feltalálja, a mit — nem keresett. A situatiókat, fonák 
helyzeteket, minden vígjáték szokta, kisebb nagyobb mértékben, 
használni: de épen azért mert illy közönséges dolog, az effélében 
lehető legnagyobb változatosság kívántatik, s egy kis valószínűség 
sem árt. A mellett a jellemfestésre is szükség ügyelni, s élezés elő
adás nélkül a beszéd nem eleven. Jelen dolgozatot, mint első pró
bát, mindenesetre méltánylanom kell: a helyzetet meglehetősen 
kigondolta, a nyelv, ha nem párizsi és saloni is, de hibátlan s 
itt ez a Jo czél. Hiányzik az, a mit tiszta comicumnak neveznek, de 
azt nem is kezdő műben kell keresnünk, hiányzik még sok egyéb: 
olvasás, szorgalmas tanulmányozás által mind megszerezhető.

Tegye el három évre, akkor olvassa fel újra, örömmel fogja 
tapasztalni, mennyit haladt e 3 év alatt a fejlődésben. Ezt többi 
müveire is ajánlom ; mert mindnyájan olly ifjonti kísérletek, mely- 
lyek megérdemlik, hogy később is visszaemlékezzék reájok, s össze- 
hásonlítást tegyen mostani, s netalán akkori dolgozatai között.

julius 12. 1853.
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