
A legbálosabb magyar lángelme  
Hetven esztendeje, ősszel, gyászo-'tak ,a pesti Margitsziget v ćn töl- 

gyei: úgy hullatták levelüket, mint a könnyet. Egy félvak öregúr té-
tova léptei ekkor távolodtak mell ő lük a történelembe. Arany Jánas,  
mindennapi tűnődő  sétája a halhatatlanság sugárútjára kanyarodott:. 
kílobbant a legbajosabb magyar lángelme. 

1882-ben távozgtt az ember és költ ő , aki a magyar szellem eszter-
gapadja mellett egymaga végezte el századok és nemzedékek munkáját. 
A poéta akinek emberi magatartása és íróm űvészete egyformán reve-
lció volt. Ébresztett és példázott. A népb ő l jött, egészen alulról, »bogár-
háttú kunyhó« szivetszorító szegénységéb ől, jobbágysorba lökött bihari. 
falu sötétjéből. Innen fedezte fel egy egész nemzetnek a néplélek arany-
bányáját, itt ötvözte kápráztató é і  szerré. a népi nyelv, képzelet és lele-
mény, fogyhatatlan kintsereit. Nyersanyaga az er őteljes, vérbő  paraszt-
nyely volt, erre a fundamentumra építette változatos, gazdag életm űvét. 

Jelentkezése szinte sorsszer ű . A szabadságharc előtti politikai vál-
sággal párhuzamosan az irodalomban iy küzdelem indult az újért, egész-
ségesebbért. Vörösmarty és iskolája szerepének végéhez közelekedett. A 
körülrajongott mester hatalmas pátosza, a valóságtál menekül ő  . hexa-
m.éteres költészet agonizált. Pet őfi fellépése jelezte az ablaknyitást; 
nyomán a líra már szakította közelmult levendulá érzelgésével. A ka-
masz lángelme kurjantása messzire hallatszott. Az alanyi költészet jobb-
jaj otthagyták az érzelmesség »virányait«, a papírvirágos emlékkönyv-
lírát, az »emlény«-affektációt épp úgy, mint a fellengzésbe ferdült, pa-
pír-korbáccsal hadonászó klasszicizmust. A líra forradalma, a kötött be-
széd szabadságharca Pet őfivel teljesedett be. Vele a vers és a verselés. 
előbb modernné, azután magyarrá, végül népivé lett. Csoda-e, ha Pet őfi 
üdvözölte el&zör é.s els őnek azt a férfiút, aki »Toldi«-ján.ak üde alexandri-
nusaival az elbeszél ő  költészet hasonló megújhodását hozta. »Verseny-
ben égtek húrjaim« — írja maga Arany és — valóban »Toldi« nemes 
versenyben fogant: A tizenkét énekes költ ői elbeszéles, Pet őfinek és kö-
rének Aranyt, a nemzetnek pedig .az igazi magyar epikát ajándékozta. 

Arany költői pályája voltak еpen az »Elveszett alkotmány« című  sza-
tirikus éposszal indult. Névtelenül küldte a Kisfaludy Társaság pá:yá-
zatára. eFiatálsága ellenére már nehéz esztend ők álltak mögötte. Az 
élet, — mint majdnem minden géniuszt —Aranyt is megtilolta. A sze-
génység, a kenyércsata, a magát és szeretteit fenyeget ő  ínség, a soroza-
tos csapások korán érlelték férfivé. Amikor a vandorszínész-nyomorú-
ság csömörével hajótörötten. tér meg a szü б1 házhoz, édes.apj át meg-
vakultan találja, anyja néhány hét múlva meghal, kolerában. Segéd-
tanítói állást vállal szül ő falujában, Nagyszalontán. 1839-ben, huszon-
két ,éves korában segédjegyz ővé, majd aljegyzővé választják és meg- 
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nősül. «Elveszett alkotmány«-a kancellista élet robotjában születik; 
Kurtára szabott pihen őórák e'uiapott perceiben tervezi, éjszaka csendjé-
ben írja. Névtelenül küldi be m űvét, melyben máris figyelemrem.éltá 
perszifláló ösztönnel állítja pellengérre az akkori választási procedura 
tömeabolоndításait, kineveti és megbélyegzi az opportunizmust, a közjó 
pozában tetszelg ő  sikerha.jhász.ást. Az »Elveszett alkotmányban« már 
a költő  realizmusa is szóhoz jut. Valóságérzés nyilatkozik benne, mely 
későbbi pálya] án, olykor mintha háttérbe szorult volna m űvészi érdek-
lődésében, és csak élefie a'konyán a híres »kapctisos-könyv« olyan partréi-
b•an kél újból életre, minta аminók a. »Hirlapárulo«-ról, az »Öreg pin 
cér«-nől regélő  poémát, ezek az eleven kor- .és társadalomtudatot su-
gárzó apró remekek. 

Az »Elveszett alkafimány« elnyerte a. bíró„ók tetszését, díjat, de ke-
serűséget is hozott a művészkedvű  szalonfai »kis•nótáriusnak«. »Nyelv és 
verselés olyan,, mintha irodalmunk vaskorát élлők« — hangzott az egyik 
zsűritag; a szigorú Vörösmarty véleménye. A kor legnagyabb nyelvm ű  
vésze, híressé vált verdikjevel dacos becsvágyat! hívott életre: egy ná"a 
is nagyobb nyelvművész kutatókedvét, búvárkodó hajlamát, céltu.da.tos 
nyelvművelő  munkáját indította el. Arany ett ől fogva olvas és tanul. 
Hazai és idegen remekírókat olvas, de a népt ől tanul. Hogy milyen ered-
ménnyel', azt káprázatos oeuvre-je igazalja. A «Toldi« már több, mint: 
irodalmi esemény : nemzeti ügy. Az er ős, csupaszív embert mnintá.zza,, az 
őszinte jellemű  néphőst: Toldi Miklóst. Alakjában piedesztálra emeli a 
fiúi érzést, Taldinéban pedig felmagasztalja az anyai szeretetet. A sza-
badságjogaiért élethalál-harcra készüh ő  magyarság vágyainak ad han-
got teremt jelképet h őse kalandjaiban. A vitézig tornak bajnoka a po-
litikai, gazdasági és társadami küzd őtér bajnokaiba önt hitet és önbi-
zalmat. A nép a feudális önkény ellen egyenesíti. korszájat és Toldit ol-
vassa, a hőst, akinek indulataiban a maga keserűségét érzi, erejében a 
maga izmait tapintja ki, sikereiben a maga sikerlehet őségeit, ünnepli. 
Igazi népi szemlélet áцítjа. át To'_di ,eszményített cselekményét a való-
szerűség véganyára. Kés ebb, forróbb ,és kiforrottabb munkával a világ-
irodalam kevés nagy írója startolt. 

A Toldi megjelenését követ ő  tizenöt esztend ő  lett Arany fénykora. 
Ez a néhány esztend ő  érlelte azzá, aminek ma is értékeljük: a aizenki-
lencedik század nagy magyar írói pol'ihisztorávái, a magyar népi miitotsi 
művészi jelenítőjévé, lángban Pet őfivel egyszintű , de annál kevésbé szer-
telen, sokszor gazdagabb képzelet ű  és, mindenek felett, pallérózottabb 
géniusszá. Egymásután jelennek meg szebbnél-szebb elbeszél ő  költemé-
nyei, éetképei, balladái. Sophokles;t, Byront, Shakespearet fordítja, ez 
utóbbit annyi simulékony er ővel, hogy .azóta sem múltak felül. 

A Toldi, trilógia mLegjelenési rendben második darabját: »Toldi esté 
„fit«« 1854-ben teszi közzé. A siker — ha lehet -- még nagyobb, mint els ő  
ízben. A nemzet- id őközben egy balsikerű  szabadságküzdelem szenve-
désein égett .át és most szeretettel, megbecsüléssel fordul a költ ő  felé,.  
aki ismét népi őserő  felé mutat, a földdel, nappal, éggel összeforrott nép  
halhatatlanságának képével b űvöl. A középső  részt már testi-lelki nyo-
morúságok közepette, hajlott ikorában ajándékozza nemzetének, de  
»Toldi szeremé«-n sem látszik költ ője egyéni balsorsa. Remekmű  ez is,  
és ujjongó taps üdvözli.  

Munkássága annyira sokrétű , érdeklődése oly sokirányú, hogy alig  
van műfaj, amelyben figyelemreméltót ne alkotott volna. A »Nagyidei  
cigányak« könnyes mosolyától kezdve át a hosszabb elbeszél ő  költemé-
nyek egész során világszép balladáinak izzó, paraszti zsánerképeinek,  
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lélektani problémakat bogozó anekdótáinak, allegóriáinak hosszú listája 
tanuskodik pusztíthatatlan alkоtó erejér ől, melyet sűrűn látogató sors, 
betegség, csapások sem tudtak megtörni. Nyelvm űvelő  jellegű  írásai, 
epigrammái, elméleti dolgozatai, fordításai, töredékben maradt munkái 
egymagukban vaskos köteteket töltenek meg. Valamennyiben ott szik-
rázik a zseni, a nepb ő l fakadt, néppel és népért ,ég ő  lángelme, aki Pe-
tőfivel indult harcba, de a csatát egyedül döntötíe él, a maga és az egész-
ségesebb irányú, igazi földben gyökerez ő, igazi hangot szólaltató ma-
gyar irodalom javára. 

Kartársai szerint a legszelídebb, legjobb szív ű , legbájosabb ember 
volt. Hajlamai a nyugalmas élet, a zivatarmentes ba1_'dogság eszmé-
nyei felé vonzották. A maga számára nem kívánt egyebet, mint 

«... egy kis független nyugalmat 
mélyben .a. dal megfoganhat« 

ám a sors ezt a keveset is túlságos kés őn túlságosan fukaron mérte ki 
számára. A magánéletében 'kisigény ű , soszor csüggedő  rés rezignációra 
hajló Arany, mint az igazi művészek általában, sokszor akaratlanul sod-
ródik a társadalmi bírálat, a kormozgató kérdések áramába. A költ ő, aki 
így ,énekel: 

»Nem a való hát; annak égi mássa 
Lesz, amitől függ az ének varácsa ... 

mégsem maradhat süket az emberi, erkölcsi és társadalmi igazság se-
gélykiáltásai iránt. A maga módján legtöbb m űvében, ha » égii más« tükör-
képében is, de ott a való: a m űvészi lelkiismeret. Vádol, számonk,ér és 
szégyenpadra illtet. Az »Elveszett alkotmányban« ,éppen úgy hitet tesz 
és ítél, mint a »Nagyidai cigányokban«. A »Toldi triógia« mesehangu-
latában a romantikus kalandok hamuja alatt csakúgy virrasztó jelt űz 
parázslik, ahogyan balladáinak megragadó drámaiságában is ,elnyomott, 
megalazott milliók jajszava lüktet. 

Hetven esztendeje halt meg Arany János. A jugoszláviai magyar-
ság egyre szebbet és többet produkáló k.önyvkiadájának is megbecsül ő  
.figyelmébe szeretném ajánlani az ,évfordulót. A »Testvériség-Egység«, 
-mely Petőfi gondos, új kiadását megtetézve, a szellemtárs Arany lírai 

-'verseit már korábban közreadta, hivatásérzékér ől tenne újabb tanusá г-
got, ha most a költ ő. egyre ritkabban fellelhet ő  elbeszéМ  remekeiből is 
иjranyamatna egy válogatott gy űjteményt. 

Debreczeni József 
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