
JOHN STIBLI, SHOEMAKER AND POET. 

Ez az aláírása, mint köztudomású, Arany amaz általáno
san ismert angol levelének, melyet 1847 deczember 9-én írt 
Szalontabnry-Szalontárói lord Arthur Krumply-Petőfinek, 
{Arany János levelezése íróbarátaival I. 115. 1., 36. levél) és 
deczember 13-iki levelébe csomagolva küldött el neki. (U. o. 
119. 1.) 

Bár a levél irodalmunkban határozottan »népszerűnek« 
mondható (facsimiléje is több' kézikönyvben forog), magát 
az aláírást illetőleg — tudtommal — mindenki megelégedett 
ama színtelen elintézéssel, hogy itt Arany jólismert humorá
nak egy termékével van dolgunk. így Szinnyei Ferencz : »Arany 
humora« (Budapesti Szemle 1905. 121. köt.) 239. 1. és Endrődi 
Béla : »Petőfi és Arany levelezése« (Petőfi Könyvtár 9. sz) 
69. 1. stb. Pedig a dolog nem egészen így van. A mi itt humor, 
az, vagy helyesebben annak kezdeményezése Petőfié ; —• Aranyé 
— ez esetben — egy eddig észre nem vett irodalmi czélzás. 

A mi először a John Stibli nevet illeti, eredetét illetőleg 
vissza kell mennünk Arany 1847. november 11-iki levelére, 
melyben tréfásan fejtegeti Petőfinek, hogyan készül a vers 
»mint a csizmatalp«. Ugyanezen gondolatkörben maradva, 
,panaszkodik' azután, milyen »foltozó mesterségre szorult« Petőfi 
»imádott költőbarátja«, »ki, jóllehet azelőtt is »csak János« 
volt, mindazáltal néha vetődtek egy vagy két tenyeres-ta/^<7s 
eszméi«. Már most meg kell említenünk még egy szójátékot, 
mely ugyanezen levélben ugyané körbe játszik, ha egyelőre 
talán erőltetettnek és a szokott Arany-féle mértéken annyira 
alantmaradónak tetszik is, hogy szinte hajlandók volnánk 
költőnket a magánlevél jogczímén mentegetni, a mire külön
ben egyébként is alig van szükség. »Nem is azért írok most« 
— folytatja i. h. I. k. n o . lapján — »mintha jóakaratodat 
kaptázni akarnám (ad captandam benevolentiam)« stb. ; mire 
még visszatérünk. 

A János ( — John) névvel való tréfát, mint nem ide tarto
zót, ezúttal mellőzve, csak arra fordítsuk figyelmünket, hogy 
Petőfi következő, 1847 decz. 3-áról (tréfásan : Pest, deczem
ber 1847-kén, anno 3.) keltezett levelének megszólítása : »Drága 
barátom, stibli !« volt, hol is egész világos, hogy Petőfi Arany-
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nak a csizmadiamesterség köréből vett tréfálkozásaira reflek
tál, — lévén »stibli« a német »Stiefel« valami magyaros ferdí
tése.1) E levelet Petőfi mint »lord Krumpli Artúr« írja alá. 

Ezek után nem volna váratlan Arany deczember 9-iki. 
kis levelében az angol nyelv tréfás használata, hiszen 
úgy ő, mint Petőfi nagy hévvel adták magukat épen akkoriban 
e stúdiumra. Már a John Stibli név eredete is világos, csak 
a »foglalkozást« jelző aláírás érdemel különösebb figyelmet. 

Arany 1845 aug. i-én azt írja Szilágyi Istvánnak (i. h. 
4. 1.), hogy ennek távozása óta (1844 tavaszán történt), könyv
tára »néhány angol könyvvel szaporodott, mely nyelvet most 
már szinte oly szabadon olvasok — így folytatja — mint a 
németet. Shakespearet és Byront egészen, bírom.« stb. Majd 
később, ugyancsak Szilágyinak, 1845 decz. 4-én írt levelében 
küldi az új-görög lantos énekének (Byron Don Jüanjából)^ 
első fordítását. Ugyanott dicséri a híres Napoleon-ódát, bár 
egyben szerénykedve jegyzi meg, hogy Byronból még sokat 
nem olvasott (8. 1.) stb. 

Ennyiből is világos, hogy több mint két évvel a Petőfi
nek írt levél előtt megvolt Aranynak a teljes Byron, olvasta 
is, fordította is és két év múlva még az ő szerénysége is ot tho
nosnak mondhatta benne magát. Feltétlenül ismerte tehát Byron 
ama (Máltában, 1811 május 16-án írt) költeményét, melynek 
czíme : »Epitaph for Joseph Blackett, late poet and shoemaker« 
(The poetical Works of lord Byron, Oxford Edition, Henry Fro wde,. 
1904. 60. 1.). Hogy John Stibli »czímei« ide czéloznak, talán 
kétséget sem szenvedhet. Hogy a sorrend más és Arany shoe
maker and poet-et ír, az eredhet egyszerűen e sorrend helyzet-
szerűbb, illetőleg alkalomszerűbb voltából, a mi magában is 
elég magyarázat ; de különben is, mihelyt emlékezet után idéz 
(és ez több okból nagyon valószínű), feltehető, hogy a hagyo
mányos Hans-Sachs-epigramm is átvillanhatott, agyán (Hans 
Sachs war ein Schuh-Macher und ein Dichter dazu) és — az 
előző tréfálkozás, meg a Stibli név után — ez is elősegíthette, 
hogy az it t természetesebb, jelen sorrendet válaszsza. Egyéb
ként bármely ok magában is elégséges. 

Azonban mi egy lépéssel még tovább megyünk. Ügy vél
jük, hogy Arany már a november 11-iki levél kétértelműség
haj hászásakor gondolt a kis Byron-versre, mely telve van 
hasonlókkal2 és talán e pontról érthető legkönnyebben, miért 

1 V. ö. : »stibli (Sárköz, Kalocsa Nyr. VIII. 463 ; istibli Tolna m. 
Nyr. VI. 5 2 3 ; Háromszék m. M. Ny. VI. 356.) : topánka. Szinnyei 
József, Magyar Tájszótár Bp., 1897—1901., 2. köt. 429. 1. 

s Egészében ideiktatjuk a különben is nehezen fordítható költe
ményt : 

Stranger ! behold, interr'd together, 
The souls of learning and of leather. 
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jut Aranynak eszébe november i i- iki levelében »I am ruined«-et 
angolul mondani (bár megengedjük: e »tréfálkozásában nem 
épen feltűnő' jelenség máskor is előfordul), különösen pedig 
a deczember g-iki kis levelet angolul megírni. 

Petőfi az első levél után az irodalmi czélzást aligha vette 
észre, mert a »lord Krumpli Artúr«, — ha ugyan nem egészen 
különálló tréfa — legfeljebb az »I am ruined «-del függ össze. 
De ez alig is volt várható. Legfeljebb a »shoe-maker and poet« 
után reagálhatott volna, de sem ő, sem a magyarázók (leg
alább tudtommal) nem látszottak Arany finom »idézetét«-
észrevenni, hanem egyszerűen humornak nyilvánították. 

Vájjon nem volna-e már lehető és időszerű is, ha az ilyen
féléken okulva, Majláth Béla meghiúsult tervéről, Arany János 
levelezésének kritikai és exegetikai kiadásáról komolyan k e z 
denének gondolkozni a hivatottak ? 

Poor Joe is gone, but left his all : 
You'll find his relics in a stall. 
He works were neat, and often found 
Well stitch'd, and with morocco bound. 
Tread lightly — where the bard is laid 
He cannot mend the shoe he made ; 
Yet is he happy in his hole, 
With verse immortal as his sole. 
But still to business he held fast, 
And stuck to Phoebus to the last. 
Then who shall say so good a fellow 
Was only »leather and prunella ?« 
For character — he did not lack it ; 
And if he did, ' t were shame to »Black it«. 

Érdekes, hogy éppen a talp szóval (ang. sole) játszik Arany is--
(»tenyeres-ía//>as eszméi«). Persze a két szójáték egészen másként fordul... 

DE. MARÓT KÁROLY. 


