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Hölgyeim és uraim, a százados évfordulók alkalmából az embe-

rek szellemeket szoktak idézni. Körülállják az akadémiák vagy az 
irodalmi társaságok zöld asztalait, s asztalokat táncoltatnak. Ha van 
bennük hit, a kezükben elegendő villanyos erő, akkor az asztalok 
meg is mozdulnak. Mert a hit oly csodás hatalom, hogy nemcsak he-
gyeket indít meg, de olykor asztalokat is. 

Én, hölgyeim és uraim, úgy jelenek meg önök előtt ezen az es-
tén, mint szellemidéző, szerény spiritisztája annak a hatalmas szel-
lemnek, akit ünneplünk. Vajon hogy kiáltsak hozzá? És mint hívjam 
őt, ebbe a terembe, ahol úgyis jelen van a halhatatlanságnak abban a 
formájában, mely halandónak adatott, sok száz és száz emlékkel, 
azokkal a sorokkal, melyek belevésődtek elménkbe, azzal az édes, 
egyedülvaló magyar nyelvvel, melyet mindannyian beszélünk? Vagy 
talán legyek csak a visszhangja, és verseit mondogassam, mint va-
rázsigéket? Önök zúgó ekhóval viszonoznák a szavaim, és folytat-
nák, amit elkezdtem, jeléül annak, hogy ezek a versek élnek. 

 

Azt szeretném azonban, hogy ez az este mégis séance legyen, és 
mindnyájan legyünk médiumok, kik összegyűltek, az ő nevében. 
Idézzük az ő testét. Különös, száz év múltán a költő testét akarjuk 
látni. De nem nagyon emberi kívánság-e, és nem a legigazabb hódo-
lat a költő iránt, kire azt mondták a régiek, hogy az övé az ég, de mi 
azt mondjuk, övé a föld. A költő igenis a legemberebb ember, gyarló 
és isteni, mindig a vér szól belőle, mindig az ösztönök, és a valóság-
hoz és az élethez éppen az érzékeivel férkőzik, melyek finomabbak, 
mint másoké. Igazán érthetetlennek tartom, hogy az emberek eddig oly 
kevéssé érdeklődtek a nagy költők testi mivolta iránt, és hogy még ma 
sem szokásos a pszichofizikai irodalomtörténet-írás, az a rendszer, 
mely párhuzamba állítja a testi és a lelki jelenségeket. Történelmi ma-
terializmus már van, de irodalomtörténeti materializmus még nin-
csen. Ma már senki sem írhat úgy történelmet, mint a XVIII. század-
ban, a természettudományos korszak előtt, jelszavakkal. Beszélünk a 
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franciák reváns eszméjétől, de tudjuk, hogy a mélyén vaskérdés, bá-
nyakérdés. Éppen a költőnél lenne szükségünk ilyen pozitívumokra, 
hogy kissé megfogódzunk bennük. A költészetet csak bízzuk őrá. Mi, 
kik a megértésre vágyunk, kíváncsiak vagyunk arra is, mit evett, mi-
lyen volt az egészsége, a szerelme, a könyvtára. Hogy gúnyolódtak 
azokkal a történelmi búvárokkal, kik még a lángelmék mosócéduláját 
is felhajszolták adatul. Mi bevalljuk, hogy ez is érdekel bennünket, a 
mosócédula gyakran dokumentum, a frázis pedig ritkán az.  

Ez a vizsgálódás, ha valakinél, Arany Jánosnál fontos, ki úgy élt – 
félénk ideges lélek –, hogy nyomban utána eltüntette az élete összes 
nyomait, s csak könyvek maradtak utána, egyéb semmi. Egyszer meg 
akarta ismerni egy tisztelője, levelet is írt neki, de ő verssel hárította el 
az ismeretséget, s az ismeretlen tisztelő sohase láthatta. 

 

Ó, ne vágyd őt látni szembe, 
Ember ő is, törpe, gyenge, 
És becsét is, ha csalódnál, 
Alább tennéd a valónál. 
 

Mi tudjuk, hogy ez a megismerés csak gyarapítaná iránta való 
bámulatunkat, a gyengesége csak közelebb hozná alakját, hozzánk, 
kik gyengék vagyunk. Vajon milyen volt? – kérdezzük ezen az estén 
–, és hogy élt? És ha ma látnánk itt vagy az utcán, mit éreznénk? 

Mindjárt nem közönyös szempont az, hogy a szülei háznál ké-
sei, nagyon kései vendég volt, nem is bánták, és úgy jött. Arany 
György földmíves negyvenkilenc, Megyeri Sára, az anyja, negyvenöt 
éves volt, mikor ő született. Az anyja teje mindjárt elapadt, s a nénje 
szoptatta őt. Halovány fiúcskának rajzolták, korán érett, majdnem 
öreges. Paraszti munkára nem használhatták, és ő, szegényke, az ott-
honi házban éppannyira deracinénak érezhette magát, mint később a 
pesti társaságban, ahová tehetsége révén jutott el. Szalontáról a sza-
lonba vágyakozott, felfelé, a szalonból pedig Szalontára vissza. Fia-
talsága úgyszólván nincs is. Egyszer megszökött hazulról, de este 
már visszatért, vándorszínész kora is töredelmes bűnbánattal zárult 
le, hogy folytassa tovább régi kis életét. Sohase élvezhette zavartala-
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nul a kiválósága ízét, költői öntudatát. Korrektor korában megkérte 
leendő feleségét, de egyelőre kitérő választ kapott, azzal bocsátották 
el, hogy keressen jobb állást, s ő csüggedten magába vonult, nem hi-
vatkozott az értékére, melyről biztosan már tudott, engedelmesen, 
szerényen jegyzőséget vállalt, s csak azután nősült meg. Érdekes, 
hogy a művészi karriert sohase ismerte el életcélul. Félénk volt a tár-
saságban is; inkább hallgatag, mint beszédes. Feljegyezték, hogy bi-
zalmas körben szívesen tréfálkozott. Ilyenkor, a behajtott bal hü-
velykujjával a megtréfált felé bökött, fekete szeme maliciózusan ra-
gyogott, s halkan nevetett. Negyvenéves korától fogva gyakran be-
teg, igazán sohase tudta magát egészségesnek. Különösen a szeme, a 
gyöngülő látása miatt szenvedett sokat. A Bolond Istók második ré-
szében a legmeghatóbb stancákat a rövidlátásról írja. Bal lábát min-
dig kissé maga után vonta, hamar meghűlt, sokszor köhögött, aszt-
ma, fejzúgás gyötörte, félig meg is süketült, s halála előtt fájdalmas 
műtétet végeztek rajta. Nem tudom, hogyan és miért, a magyar iro-
dalom e klasszikusát mindig mint az egészség és a lelki egyensúlyo-
zottság mintaképpé állították elénk. E nagy-nagy költő többet szen-
vedett testben és lélekben, mint bárki: ő ismerte a süket Beethoven, a 
vak Milton, a sánta Byron és a beteg Heine szenvedését is. 

Arany János arcképei majd mind rosszak, művészietlenek. Az 
akkori fényképészet nem tudta beállítani a fotografálandót olyan 
helyzetbe, hogy az minden esetben jellemző legyen, s a kép csak-
ugyan azt jelentse, akit ábrázolni akar. Szobra pedig, a csizmás és 
nehézkes, majdnem meghamisítja őt. Néhány kortársa, ki jó megfi-
gyelő, azt mondta nékem, hogy Arany János első pillanatra inkább 
gyenge, sovány és törékeny ember benyomását keltette. Szerintük 
még az a fénykép a leginkább találó, amelyet halála előtt hét évvel 
készíttetett. Itt a csontos arcot rövidre nyírt ősz szakáll keretezi, a 
hosszú haj csapzottan simul előre a halántékára, a bajusz magyar, az 
orr egyszerű és finom: egy ideges, mélabús magyar paraszt áll előt-
tünk európai ruhában. Szobra talapzatán csak egy nótárius van, itt 
azonban nagy-nagy modern költő, félig-meddig a kortársunk, az 
Őszikék költője. 
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Ide akartam megérkezni. Mert az, akit mi olvasunk mai magya-
rok, akit mi imádunk, a szenvedő Arany, a lírikus Arany – mintha 
azzal is példázná, hogy öreg szülék gyermeke – igazán csak öregko-
rában jut művészi céljához, az ő virágzása csak másodvirágzás, az ő 
tavasza novemberben volt. Minden, amit eddig írt, mintha csak ta-
nulmány lenne. Előkészítése ezeknek a verseknek. Harmonikus ver-
sei idején meg van hasonulva önmagával. Szerelmes verse – tudjuk – 
egy sincs. Vágyait puritán szigorral tiporta el. Fojtott vágyak reáne-
hezedtek, és hosszú évtizedekig bonyolult lelki folyamatokat gerjesz-
tettek. Csupa fulladt és titkos mélység a lelke. Bizalmatlan az embe-
rekhez, betegesen  szerény és betegesen érzékeny, még a tehetségé-
ben sem bízik. Egy napon azonban mind e sok kétség, a test és lélek 
szenvedése utat tör magának. Korlát és gát nélkül kirobban, és Arany 
a kétségbeesés delíriumában dalolni kezd. Micsoda nagyszerű val-
lomások ezek a versek. Ha itt elsorolnám öregkori balladahőseit, 
megannyi rögeszmés, holdas, bomlott öngyilkos vonulna fel, kik a 
mélakór és az üldöztetési mánia vízióival és hallucinációival 
tusakszanak, lírai versei pedig többé nem józanok, a formában is 
szaggatottak, furcsán-egyéniek. Itt már a modern idők hangját halla-
ni. Ez a harmonikus epikai élet ragyogó lírai disszonanciával zárul. 

A költőben minden korszak mást lát, az új nemzedékek mindig 
a maguk igéit olvassák ki ugyanabból a könyvből, amit őseik az asz-
talon hagytak. Minden epocha feléje utazik, s az évekkel új és új táv-
latok bukkannak fel. Apáink más Arany Jánost olvastak, mint mi. 
Övék volt az epikus, a fiatal, a nyugodt. Miénk a lírikus, az öreg, az 
ideges. Petőfi valaha így köszöntötte: „Toldi írójához elküldöm lel-
kemet…” Mi az Őszikék írójához küldjük el lelkünket. E szenvedő és 
daloló aggastyán előtt teszem le az új magyar írói nemzedék alázatos 
és forró hódolatát. 

 
Nagyváradi Napló, 1917. március 25.      


