
HOGYAN HATOTT A TANÍTÁS ARANY JÁNOS 
LELKI ÉLETÉRE? 

Arany János kezdődő férfikorában került Nagykőrösre, a 
ref. gimnázium tanáraként. Küzdelmes ifjúság után nagy lelki 
válságokon esett elébb keresztül. A szabadságharc végzetes 
befejeződése, Petőfi Sándor elveszítése, sorsának bizonytalan
sága egyaránt súlyosan hatott érzékeny lelkére. Nem csoda 
tehát, hogy nehezen tudott új környezetébe beilleszkedni, s 
új hivatásának ellátása nem egyszer megpróbáltatásokkal járó 
súlyos helyzetet teremtett számára. Tanárkodásáról az a fel
fogás terjedt el a köztudatban, hogy a költő meglehetősen 
nagy önmegtagadással, erőfeszítéssel végezte dolgát. Termé
szetes alapja van ennek a hiedelemnek, hiszen maga Arany 
is, barátaihoz intézett leveleiben, lépten-nyomon hangoztatja 
pályája elleni panaszait. Ilyképen látja s ennek megfele
lően festi a helyzetet kiváló pedagógusunk, Fináczy Ernő 
is, a M. Pedagógiai Társaságban Arany János születésének 
századik évfordulója alkalmából tartott, új megállapítások
ban gazdag előadásában. «Nem lehet tovább tagadni — 
mondja Fináczy — (s ez untig ismeretes), hogy a költő nem 
érezte lelki szükségletnek a maga iskolai foglalkozását.» A 
felolvasás természete és rövidre szabott terjedelme nem engedte 
meg ennek a ténynek kimerítőbb fejtegetését. Pedig szembe 
kell nézni ezzel a köztudattal, s meg kell vizsgálnunk azt a 
kérdést, vajon — számtalan nyilatkozata ellenére is — csak
ugyan tehernek tekintette-e Arany János az iskolai elfoglalt
ságot, s valóban az iskola okozta-e nagykőrösi súlyos lelki
állapotát és elég sűrű időközökben jelentkező komor el fásultságát. 

Arany János pályájának egyes kutatói, kivált akik lélek
tani vizsgálatok segítségével igyekeznek a kérdésben eliga
zodni, nem tulajdonítanak a tanári foglalkozásnak ilyen súlyos 
következményeket. Dóczy Jenőnek Arany János neuraszténiája 
című cikkében pl. a következőket olvassuk: «Hogy pedig 
ép a tanári foglalkozás lett volna az, ami megőrölte volna 
(Arany János) idegeit, ez is csak első pillanatra látszik való
színűnek». Feltétlenül igaznak, helyesnek kell elfogadnunk 
Dóczy Jenőnek azt a megállapítását is, hogy ebben az időben 
nem a tanári munka, hanem egyáltalán a munka okozott 
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Aranynak elviselhetetlen súlyos terheket. Boda István Arany 
•János «különös természete» és az Arany-balladák című alapos 
tanulmányaiban arra a megállapításra jut, hogy ebben az idő
szakban «a költő . . . elsősorban önmagával nem tudott leszá
molni: a maga baja volt a központ s a külső eredetű kelle
metlenségek csak ezt a mély benső elégedetlenségérzést színezték 
•és erősítették.» (EPhK. 1927. 100.1.) Betegsége — nevezhetjük 
idegességnek, hipochondriának, túlzott érzékenységnek —csak
nem összeroppantotta munkaerejét. Ha azután kutatjuk az 
•okot, hogy a tanításnak mi szerepe volt, vagy volt-e egyálta
lán szerepe, ennek előidézésében, rá kell mutatnunk, hogy az 
iskola csak közvetve hatott Arany János egészségének rongá
lására. 

NagykŐrqsi életének körülményeit tanulmányozva, azt 
látjuk, hogy egész tanársága alat t folyton újabb és újabb 
aggodalmat keltő nehézségek merülnek fel, mégpedig a bécsi 
•cs. kir. közoktatási minisztérium pesti hatósága részéről. Mind
j á r t megérkezése után a dunamelléki püspök bejelentette az 
^említett hatóságnak az iskola újonnan választott tanárainak 
nevét, hozzáfűzvén, hogy a választásokat az egyházi hatóságok 
:már megerősítették. A tanügyi hatóság azonban a választással 
kapcsolatos eljárásokat sorra hibáztatja, s komolyan inti az 
érdekelt többi intézeteket is, hogy hasonló szabálytalansá
goktól tartózkodjanak. A megválasztott tanárokat pedig uta
sítja, készítsék el és terjesszék be kimerítő életrajzukat, szá
moljanak be végzett tanulmányaikról, de egyszersmind arról 
is, mivel tel t életük 1848. március 15-től Nagykőrösre való 
pályázásukig. Nyilatkozni kellett még arról is, hajlandó lesz-e 
&z életrajz írója magára vállalt szakmájából, a tanárvizsgáló 
bizottmány megszervezése után, vizsgálatra jelentkezni. Ter
mészetszerűen Aranyban bizonyára feltámadt a kétség, nem 
«derül-e ki, vagy nem írják-e rovására, hogy forradalmi lapot 
•szerkesztett, s hogy a forradalmi kormány fogalmazója volt. 
Érthető ezért nyugtalansága, mi történik családjával, ha meg
erősítésének akadályai lesznek. S azon sem csodálkozhatunk, 
ha ezek az aggodalmak erőt vesznek rajta s komoly pana
szokban fejeződnek ki. Az életrajz összeállítása még a követ
kező (1853) esztendőben is zaklató gondokat okoz. «Pár nappal 
ezelőtt — írja a költő Tompa Mihálynak — érkeztek felsőbb 
helyről a feltételek, melyek alatt iskolánk nyilvánossá lehet: 
•s ezek közt van egy-két pont, melyet .Erdély és a Partium' 
nehezen lábol meg. Majd meglássuk. Volt oly bolond órám, 
midőn megakartam előzni a zimankót, min t , Megyeri a macskát4, 
•de ismét azt gondolám, hadd menjen! eligazodik az magától. 
Önéletírásunk szigorúbban, részletesebben kívántatik s a figyel
jem már most irodalmi pályánkra is kiterjed stb., stb.» Alig 
-egy hónap múlva felhangzik Arany újabb sóhaja: .... «a 
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múltban rejlik némi akadály». Lévay József is hozzá menekül' 
ezirányú kétségeivel. «Az önéletrajzot, melyet tőlünk kívánnak: 
— kérdezi 1854. márc. 30-án — mikép készítetted? mert éh. 
mint ügyvéd-segéd húztam ki az egész forradalmi időszakot.» 
Arany János baráti készséggel ismerteti saját felfogását, de 
ezután sietve megjegyzi: «tanácsolni nem akarok e részben,, 
mert ki-ki tudja saját körülményeit». Tagadhatatlan, hogy 
ezt a látszólagos nyugalmat is sok fájdalmas kétség előzte 
meg. Hiszen Arany Jánosnak, megható szemérmetességével,-
még azt is el kellett önönmagával igazítani, mi történjék négy
havi színészkedésének idejével, hogyan helyezze ezt el élet
rajzi beszámolójában. Toldy Ferenc 1857. aug. 7-én pontos 
adatokat kér tőle kézikönyvében közlendő életrajzának ki
egészítésére. Ezekre a kérdésekre vár többek közt feleletet: 
«Mely évben ment először Debrecenbe? Mely évben tért innen 
(Kisújszállásról) vissza Debrecenbe?» Arany János azonban 
tiszteletreméltó tartózkodással szeretné a kérdést megoldani.-
«Az én életpályám — írja válaszul — noha bűntől, ártalom
tól ment, egypár oly gyengeséget tüntet fel, amit nem sze
retnék, hogy már életemben olvassák. A Kézikönyv nagyrész
ben ifjak kezébe jut, oly ifjak kezébe, kik tán épen vezetésem? 
alatt lesznek: egy minden részletben hű és pontos életrajz, 
kézenfqrgása kedvetlenül hatna rám mostani állásomban. A 
tanulói pálya, mit oly töredékesen futottam, s az erre követ
kezett kóborlás, szégyenítőleg hatna rám ifjú emberekkel 
szemben, kik meg nem foghatnák, hogyan lehet i ly előzmények 
után tanszékben ülni. Azért e részletek mellőzését — az álta
lánosságot óhajtanám.» Elképzelhetjük, amikor hivatalos célra 
kellett életrajzát összeállítani, mennyi túlzott aggodalom, lelki 
tusakodás közben teljesítette a felsőbbség rendelkezését. Nem 
a tanítás okozza tehát, hogy Aranynak ezidőtájt (1853 május) 
ilyen megállapodásra kellett ju tn ia : «A hivatal nekem iŝ  
gyakran nem kényelmes ruha, de benne vagyok, nem vethetem 
le oly könnyen, mint szeretném.» 

Az iskola nyilvánossági jogát is csak az 1853/54. tanévre 
sikerült elnyerni. De elébb ennek eldőlte is egész sor álmatlan 
éjtszakát okoz. Kétségek hullámzanak Arany lelkében, vajott 
elegendő-e a rendeletekhez való igazodás, hogy az i t t támad
ható nehézségek eloszoljanak. «Közelebb — írja 1853. május 
28-án Lévaynak — egy rendelet jött, melyben elősoroltatnak 
azon feltételek, miknek pontos teljesítése után a nyilvánosságot 
okvetetlen megkapjuk. S e pontok circiter: tizenkét tanár 
állítása, szoros alkalmazkodás az Entwurfhoz, teljesebb önélet
írás, mely az irodalmi működésre is ki legyen terjesztve, állam
vizsgálat stb.» A súlyos akadályokra ezzel a kérdéssel céloz 
Arany : «Látod-e már a tengert, min keresztül kell úsznotok,» 
ha nyilvánosak akartok lenni?» 
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Később pedig a tanítás nyelvének megállapítása keltett 
komoly izgalmakat. A minisztérium rendelete értelmében ugyanis 
a felsőbb osztályokba hat év alatt fokozatosan a német tanítási 
nyelvet kellett volna olyképen bevezetni, hogy végezetül csupán, 
a hi t tant és a magyart tanították volna nemzeti nyelven. A ren
delet végrehajtásának nehézségeire, az egyháztanács nevében 
s a tanári testület megbízásából, Arany János mutatott rá,, 
a minisztériumhoz intézett felterjesztésében. Az 1856-ik év 
elején írja a költő Ercsey Sándornak: «A hivatalhoz sincs; 
kedvem. Rosszul esik nézni-, ami i t t történik, s várni, ami fog. 
Egy rendeletnél fogva 6 év alatt minden tárgynak németül 
kell eléadatni.» 

Megtaláljuk az 1854/55. iskolai évnek zaklató eseményét, 
is. Költőnk Szilágyi Sándor társaságában olvasókönyv-sorozatot 
szándékozott szerkeszteni. Gondos munka árán az első kötet 
elkészül- Arany írja hozzá az előszót, s megokolja a műben 
érvényesülő módszertani elveket. Vitatott kérdés, mi lett a kéz
irat további sorsa. Benkó Imre és Pap Károly szerint benyúj
tották az illetékes hatósághoz engedélyezésre, de az eredmény 
elutasítás lett, Voinovich Géza pedig a jelekből arra követ
keztet, hogy a terv abbamaradt. Nézetem szerint teljesen tisz
tázza a helyzetet a költőnek Szilágyi Istvánhoz, 1857. dec. 3-án,, 
intézett levele. I t t olvassuk a következőket: «Kiáltó szükség 
még egy magyar olvasókönyv: nem volna kedved összeállítani 
egyet ? JSÍekem volt szerződésem Heckenasttal, protestáns olvasó
könyvre, de belefáradtam, abbahagytam.»1 Hogy egyrészt nem 
nyújtották be a könyvet engedélyezésre, s másrészt a munkát 
abbahagyták, ez csak azért történt, mert nem akarták magukat 
elutasításnak kitenni. 

A tanárkodás második évében történt, hogy a tanhatóság 
a tanárok szakái- és hajviseletét is szabályozta rendeletében. 
Természetesen Arany sem ellenkezik. Elébb humorosan fogja 

-fel'a fura intézkedést s ezt írja 1852. dec. 1-én Tompának:: 
« . . .közlöm veled a világszerű eseményt, hogy épen az imént 
vágtam le Don Caesar de Bazan-féle spanyol szakállamat, és 
csippentem rövidebbre bajuszomat, megelőzendő a parancsot^, 
mely, amint hallom, már Kecskeméten várakozik expeditiora.» 
De bizonyára érezte később, hogy férfiúi önérzetbe vág, hogy 
még e tekintetben sem lehettek a maguk urai. Két hónap 
múlva ugyanis Szilágyi Istvánhoz intézett levelében már ilyen 
panaszra fakad: «Mi a szellemi oldalt illeti, az sem sokkal 
örvendetesebb, vekszálnák bennünket különféle dolgokkal onnan 
felül, a nélkül, hogy a régen megígért nyilvánosságot meg
adnák. Megbenevolizálnak, megborotválnak, megesketnek, aztán, 
gondolom, elcsapnak; miután azt fogják kívánni, hogy egyetemi-

1 Az utóbbi aláhúzás tőlem.-
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bizonyítványt mutassunk elő, a mit nem minden legény fog 
megtehetni.» 

Ezek az események hat év napjait nyugtalanították hosz-
-szabb-rövidebb időre. De voltak még más körülmények is, 
.amelyek hasonlóan hathattak Arany Jánosnak és tanártársainak 
lelkére« Milyen kétség, szorongás előzi meg az iskolalátogatónak, 
Mikulásnak, Kőrösre menetelét. Arany János 1853-ban, úgy
szólván még a látogatás első napján, értesíti Lévay Józsefet, 
hogy Mikulás ö nagysáqa megérkezett hozzájuk, továbbá, hogy 
mikor ment el tőlük Kecskemétre, s milyen irányban folytak 
az iskola nyilvánossága érdekében megindult tárgyalások. 
Személyét illetőleg nincs ugyan aggodalma, de mégsem nyom
hatja el fájó gondolatát: « . . . sajnos látni, mikép hagy az it teni 
«egyháztanács magukra és sorsukra oly embereket, kiket előbb 
bálványozott. Hiába, nyilvánosság a főcél, ha egyének esnek 
•útjába, azok elsodortatnak a nélkül, hogy az illetők csupa 
félelemből, csak leérni is merészelnének mellettök. Sic transit 
.glória mundi, vagy helyesebben: igy megy a világ sorja.» 
33 leveleiből azt is láthatjuk, hogy nem a legkedvesebb érzés, 
ha akárcsak gondolatban is az iskolalátogatóval kell foglal
koznia. A látogatás előtt egy hónappal, 1853 májusában, írja 
Tompának: «Egészségem tűrhető, bár most májusban megint 
intést kaptam, hogy egy szép tavaszszal oda fogok költözni, 
hol nincs schulinspektor, s az egy kissé megrezzentett.» Érde
kesen jellemző, hogy Mikulást Arany és Lévay állandóan 
<é nagysága névvel illetik, bár Lévay még magához hasonló 
armer Teufel korából ismeri.1 

A Nagykőrösre való költözés első hónapjaitól fogva egyre 
kísért , hogy a megerősítéshez fűzött egyik feltétel értelmében 
"tanári vizsgálatot kell tenni. Voinovich Géza idézi egyik 
Tompának szóló kiadatlan levélből, 1855. július 21-éről: «Vagy 
leteszem a vizsgát, vagy nem. Első esetben bajosan mehetnék 
Gömörbe, el lévén foglalva előkészületekkel.» Benkó Imre köny
vében (Arany János tanársága Nagy-Körösön) azt olvassuk, 
hogy 1856 január havában a minisztériumtól rendelet érkezett, 
s ennek értelmében hét nagykőrösi tanárt, köztük Arany Jánost 
is, a vizsgálat alól felmentettek s egyszersmind állásában meg
erősítettek. A rendeletet azonban öt hosszú esztendő előzte 
meg. Addig Arany lelke bizonyára e miatt is kétségek között 
hányódott, merre fog eldőlni ez a kérdés, s milyen kimenetele 
lesz rá nézve. A gyötrő aggodalmak még ezután is fel-felébre
deznek; két évvel későbbi időből még mindig ilyen hangokat 
hal lunk: « . . . következik a censura: ez okos emberek előtt 
s a szaktudományból nem baj : de ki tudja hol? mikép? — 
« nem lesz-e bizonyos egyének irányában külön utasítás ? . . . 

1 L. 1853. július 16-iki levelét. 
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Rám nézve leginkább a múltban rejlik némi akadály, még: 
pedig elháríthatatlan: ha ezt szigorúan veszik, akkor haza
megyek ,borjukat nevelni'.»1 

Efféle súlyos aggodalmakat szereztek a költőnek a felsőbb 
hatóságok. Természetszerűen az is előfordult, hogy a fenntartó
testület vagy helyi emberek nyugtalanították a légkört. Nyomát, 
találjuk ennek pl. Tompa Mihályhoz intézett, 1860. január 25-én 
kelt levelében: «Gondold, miben töröm a fejemet. Abban, hogy 
e boldogtalan schulmeisterséget még boldogtalanabb állapottal 
cseréljem föl. Barátom, kivénülök, kibetegszem ebből. És talán 
e helyzet az oka, hogy lelkem elvesztette minden rugékony-
ságát. Aztán meg nem is kellünk i t t már, ,híres emberek'. Arról 
van szó, arra van célzás: ,csupa körösi fiakkal rakni meg az. 
intézet tanszékeit — az idegenek úgy sem állandók, mingyárt 
elmennek, ha jobb kenyérre hívják őket.' S ezt i t t nem találják 
természetesnek.» Valamint Lévay Józsefelőtt is, még 1853-ban, 
ugyanilyen érzésének ád kifejezést. A hivatalos rendelkezések 
zaklatásai természetszerűen nagyban befolyásolták Arany János 
munkakedvét, hangulatát, munkabírását, de — hangsúlyoznunk 
kell — kötelességtudását a legkevésbbé sem csökkentették. Sőt 
olykor-olykor ezek a túlzott aggodalmak és elkedvetlenítő hatá
sok még jótékony változásokat is okoznak s a költőt humoros 
megnyilatkozásokra késztetik. 1859-ben újra Tompának írja az 
alábbiakat: «Szákfy, a volt színész, valami panorámát mutogat 
itten. Az este meglátogattam bódéját, s kérdeztem, ismer-e ? de 
nem ösmert meg. Tudnod kell, hogy 36-ban Debrecenben (mikor 
én fölcsaptam) egyike volt a kolomposabb színészeknek. Aztán 
egy vándorcsapattal Nagy-Károlyon, Szatmáron át M.-Szigetre 
együtt mentünk, hol én őket elhagytam végkép. Most jól emlé
kezik mindezekre és reám is, miután nevemet megmondtam 
Sic transit glória mundi! hátha, édes Miskám, mi is gondos" 
kodnánk egy pár stereoscopról öregségünkre. Te ugyan csak 
jobban vagy, de én már érzem, hogy nem való az én kedélyem
hez ez a Schulmeisterkodás». 

Arra is könnyű azonban rámutatni, hogy Arany János el-
kedvetlenedését körösi működése idején nem csak az iskolával 
kapcsolatos nehézségek okozzák, hanem olykor az irodalmi álla
potok is fájó érzéseket, szinte lemondást keltenek benne. Egyik 
levelében arról elmélkedik, hogy a népieskedők túlzásai milyen 
káros visszahatást ébresztettek a közönségben. Nem a féktelen-
kedőktől, hanem a népies iránytól fordulnak el. « . . .meg lesz 
a büszke önérzet, hogy művészi önmegtagadással haladunk a 
majmolás dicső útján. Látod, látod: engem azzal vert meg isten,, 
hogy ily dolgokon tépelődjek! Miért is kellett nekem oda
hagyni békés magányomat ? Miért e pályára lépnem, mely 

1 1858. jún. 28-án Tompa Mihályhoz intézett leveléből. 
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egész életre boldogtalanná tett ? Oly nyugodtan élnék, én egy
szerű falusi jegyző, nem ismerve senkitől! De az ördög nem 
hagyott békét: első léptem sükere hiúvá tőn, s vágyakat kel
te t t bennem, melyek elvontak a mindennapi élet apró gondjai
tól. Most meg vagyok hasonlva enmagammal: örömest vissza
térnék a régi ösvényre, de nem lehet többé. Oh barátom! ha 
•én Toldit ne írtam legyen: nem volnék most vagabundus». 
Egyébként ezúttal is Tompának nyilatkozik meg legrészlete
sebben zárkózott lelke; vele közli azt is az 1853-ik év végén, 
mi minden okozza komor hangulatát: «Ily semmiségeket fir
kálok én neked, édes Miskám, mert gondolom, hogy nem esik 
rosszal olvasnod, mert úgy képzelem, mintha veled egy pipa
dohány mellett fecsegnék, időtöltés okáért. Kedélyemre az efféle 
szamárság derítőleg hat, s haszna is van annyi, mintha foly
tonosan panaszkodnám az irodalom sűlyedése, az író léhasága, 
a szerkesztők pimaszsága, a közönség részvétlensége, az idő
járás komorsága, a tanárság kellemetlen volta, a pénz szűke, 
az élelmi szerek drágasága, a tél unalmas estéi, szellemdús tár
salgás nem léte, fejem és fülem zúgása, tyúkszemeim fájdalma, 
stb. stb. miatt.» Ugyanennek az évnek elején sógorához, Ercsey 
Sándorhoz intézett levelében elpanaszolja: «Többnyire lehan
golt vagyok, nem szeretem a klimát.» Természetes tehát, ha 
ilyen fájdalmaktól felzaklatva kellett a tanterembe lépnie, lelki 
nyugalma nem állott azonnal helyre. Tanítás alatt talán nem 
tudta mindjárt érzéseit lecsillapítani. Erre nézve is Tompához 
intézet t levelében találjuk meg egyéniségének őszinte meg
nyilatkozását. Elpanaszolja, hogy az életpálya, melyen kenye
rét keresi, rá nézve mind terhesebbnek tűnik fel. — mert nem 
azzal, hanem saját benső kínaival küszködik! Ne tulajdonít
sunk ezért mindent az iskolának, mert hisz a költő saját ki
jelentéseinek igazolása szerint további és mélyebben rejlő oko
k a t kell keresni komor hangulatának, fásultságának magyará
zatául . Ha pedig olykor «silány professzornak» tartja is magát, 
Arany Jánosnak egy másik lelki tulajdonságát sem szabad el
felednünk. Igen jól tudjuk, hogy tusakodó lelke, önmagával 
állandóan elégedetlenkedő természete saját értéke felől mindig 
bizonytalanságban tartotta. Állandó kétségek zajlottak benne, 
^vajon alkotásai, munkái és így tanári működése is méltó-e hozzá. 
Nagyon jellemző egyéniségére egyik levelében, 1853. június 
28-án felhangzó sóhaja. «Bár kissé elbizottabb volnék, hogy 
kedvem lenne a munkához!» 

S amikor már egészségében jótékony változás állott be, 
a válságos időkről megállapította, hogy a tanítás segítségére 
volt abban, hogy figyelme betegségéről elterelődjék. 1858-ban 
teszi az itt következő vallomást: «Nekem bármily nehezemre 
«esett némelykor a tanítás, de ha kibeszéltem magam, mingyárt 
könnyebben lettem.» Tanári munkáját már csak azért is hivatás-
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?szerű kötelességtudással teljesíti, mert érzi a nevelői munka 
jelentőségét. Nyugodtabb perceiben a dolgozatjavítást sem tartja 
lélekölő és meddő elfoglaltságnak : «Örömest teszem édes anya
nyelvünkért, míg lebet, de félek, nem sokáig lehet.» S amikor 
pályaváltoztatásról van szó, arra a megállapításra jut, hogy 
helyzete talán még sem elviselhetetlen: «a reaeh-emben levő 
hivatalok közt a professorság még legkevésbbé alkalmatlan.» 
Az emberi természet inkább a fiatal korban lázadozik a lélek
ölőnek tartott, változatosság nélküli munka ellen —• Arany 
Jánosról pedig megállapíthatjuk, hogy Kisújszálláson, valamint 
;Szalontán is békés lelki hangulatban végezte súlyos tanítói 
kötelességeit.1 

Becsületes felfogásából következett, hogy életet irányító 
komoly intelmeket nem pillanatnyi hatás kedvéért intézett 
a hozzá közelállókhoz, hanem erkölcsi figyelmeztetéseinek 
súlyát, döntő jelentőségét maga is átérezte, s önmagára nézve 
i s kötelezőnek ismerte. Kőrösre költözésének évében írja 
^Tisza Domokosnak, nagy életigazságokat tartalmazó névnapi 
megemlékezésében, ezeket az örökérvényű és — mondhatjuk — 
földi hivatásunkat meghatározó szavakat: 

Legnagyobb cél pedig itt e földi létben 
ISmber lenni mindég minden körülményben. 

Amit a férfi Arany János az ifjú Tisza Domokostól megkívánt, 
:ahhoz elsősorban saját maga igazodott. S ha körülményei az 
iskola falai közé állították, hivatásának nemcsak kényszerből, 
nemcsak önmagára erőszakolt kötelességtudásból igyekezett 
megfelelni, hanem azért, mert ezen a pályán is megérezte a 
'magasztos emberi célokat. 

A sok kifakadás, a sűrűn felhangzó panasz ne tévesszen 
meg bennünket. A nehéz idők súlyát természetszerűen Arany 
János érzékeny idegzete sem tudta nyomtalanul elviselni. Ilyen 
lelki hatásoktól eltelve kellett az iskolába mennie, s ott órá
kon át foglalkoznia. Nem csoda, ha napi munkájának végezté
vel fáradtság, kimerültség, kedvetlenség lett rajta úrrá. De 
Arany Jánosnak akkori idegállapotában, mint már rámutattunk, 
bármely foglalkozás ezzel a hatással jár t volna. A költőnek 
'kenyere megszerzése végett tanítania kellett, s úgy érezte, ez 

1 A Kisújszálláson őrzött gyér emlékek is erre vallanak legalább. 
'Herczeg Béla, azóta elhunyt orsz. képviselő beszélte, hogy szőllöskertje, 
_Arany János ottmüködése idején, Kaszás István akkori kisújszállási bíró 
tulajdona volt. Emlékezet szerint a bíró többször is kivitte kertiébea fiatal 
tanítót. Ilyenkor együtt kertészkedtek, s néhány még ma is élő diófáról az 
a hagyomány, hogy Arany János ültetése. De életrajzi leveléből is azt látjuk, 
alig volt életének nyugalmasabb, békésebb, eredményesebb esztendeje, mint 
;a kisújszállási. Pedig ekkor már költői céljai is voltak! S még sem tette 
«elégedetlenné, hogy elébb 85, később 60 gyermeket kellett tanítania. 
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okozza a lelki visszás hatásokat. Ismeretes az orvosi tudomány-
ban, hogy igen sokszor még testi fájdalmainkat illetőleg is-
súlyos tévedésben vagyunk. Sűrűn előforduló jelenség, hogy 
szervezetünknek egy meghatározott részén érzünk fájdalmat^, 
pedig a betegséget okozó elváltozás másutt keletkezett. 
Olykor a mellkasban sejtjük betegségünk székhelyét, holott 
ezt az orvosi vizsgálat egyebütt találja meg. Ugyanígy 
Arany János is tévedésbe esett ideges bajának okozója^ 
felől. Igen sokszor nem vette figyelembe, hogy testi és-
lelki erejét a gátló hatásoknak egész sora befolyásolja, ez. 
pedig munkabírását, már a tanári hivatás teljesítése nélkül 
is, jelentékeny mértékben csökkentette volna. Bízvást hang
súlyozhatjuk ezért, hogy Arany Jánost az ötvenes években 
nem a tanteremben végzett iskolai munka tette fáradttá, ki
merültté, bágyadttá. Ha nyilatkozatait, vallomásait vizsgáljuk,, 
nem is részletezi az iskola ellen emelt súlyos panaszait. (Egy
szer-egyszer a dolgozatjavítás, másszor a fegyelmezés nehézsé
geit említi.) Rövid idővel Kőrösről való eltávozása előtt, 1860. 
március 30-án, írja Tompának: «Pedig, ha tadnád, mily gyötrő-
ez állapot. Nem anyagilag, — az engem kevésbbé nyomna, — 
hanem szellemileg. Nem voltam ifjakat vezetni való, mikor el
fogadtam is, — azóta, kivált régi bajom által, egészen meg
nyomorodtam. E folytonos szenvedés, e folytonos érzése annak,, 
hogy az ember hivatásán kívüli helyzetben működik — nem 
tudom, mi lesz ennek vége, ha soká folytatom. Ezért akartam 
állapotomon változtatni, míg talán nemkéső.De oly kevés a pálya,, 
melyet csak így is betölthetni reményem lehetne, hogy min
dig visszarettentem a változástól.» íme tehát maga a költő 
hangoztatja, hogy már állásának elfoglalásakor is nyugtalaní
tották zaklató kétségei. Vagyis nem az iskolában szerezte be
tegségét, s nem is a tanítás fokozta. Bizonyára ez az értelme 
néhány hónappal későbbi nyilatkozatának i s : «Édes barátom,, 
írtam én neked több ízben, mily kevéssé vagyok it t megelé
gedve, s mily csüggesztő színben látom a jövőt. A baj, tudod,, 
nagyrészben alanyi; de ehhez most külső kellemetlenségek is 
látszanak tornyosulni.» 

De emellett volt az iskolai életnek olyan mozzanata is,, 
amely méltó alkalmat szolgáltatott kiváló tehetségének meg
nyilvánulására. Ha magyar irodalomtörténetében lapozgatunk,, 
ha Lévay Józsefhez 1858. febr. 24-én intézett s tanári eljárá
sáról tájékoztató levelét tanulmányozzuk, s magyar dolgozatul 
adott feladattárgyait gondolkozó elmével vizsgálgatjuk: arra 
a megállapításra kell jutnunk, hogy nem csupán példátlan 
kötelességtudásnak vagyunk tanúi. Ellent kell mondanunk 
Fináczy Ernő azon állításának, «hogy az egész kilenc 
esztendő alatt, mi^ Kőrösön tanárkodott, állandóan érezte-
a mérhetetlen ellentétet» lenyűgöző «iskolai foglalkozása és. 



HOGYAN HATOTT A TANÍTÁS ARANY JÁNOS LELKI ÉLETÉRE? 197 

költői lelkének feltörekvő röpte közt.» Arany Jánost nevelői 
és tanítói célok is lelkesítették. Az irodalomtörténet tanítását 
kéziratos művecskéjének megírása nélkül is elvégezhette volna. 
Munkája azonban vázlatos alakjában is, noha önmaga csak 
Toldy extractusának tekintette, méltó egyéniségéhez. Olvassuk 
el pl. a nyelvújításról szóló fejtegetéseit. [A nyelv átalaku
lása, 178—180. lap), s meggyőződünk róla, hogy rövid néhány 
mondatban milyen élesen rávilágít a kérdés lényegére. Egy
szerű szavakkal, fellengos tudományoskodás nélkül így festi a 
nyelvi mozgalmakat: «Azon nyelvtani harcokhoz, melyek a szá
zad eleje óta Révai Miklós rendszere mellett és ellen oly nagy 
elkeseredéssel folytak, most egy másik vita járul t : a nyelvújítók 
(neológok) és a régihez tapadók (orthológok) elszánt, makacs, 
hosszú küzdelme.» Az ortológia túlzásait a serdülő diákokkal 
nem lehetett volna világosabban megértetni, mint hogy a 
költő ennek az iránynak követőit a régihez tapadóknak nevezi. 

Arany a magyar dolgozatok tárgyát is olyképen válo
gatta meg, hogy ezzel is nagyjelentőségű, komoly nevelői mun
kát végzett. Az 1855/56. tanévben ilyen tárgyakat fejtegettek 
taní tványai : EUf'g-e csak azért teljesíteni kötelességeinket, hogy a 
büntetést elkerüljük ? Se a szerencsében fel ne fuvalkodjál, ae a 
balsorsban el ne csüggedjél. Hibáink megismerése fél-megjavulás. 
«Pénz becsület, ruha tisztesség-» áll-e e közmondat ? Idegen nyel
veket tudni szép, a hazait művelni kötelesség. Önérzet. Mindegy 
az áldozat, legyen nagy, legyen kicsi, ha mindene az áldozónak. 
A becsvágy, mint erény s bűn kútfeje. Valamennyi: gondolat
ébresztő, nevelőerejű, s a mellett Arany Jánosnak puritán élet
felfogását, egyszerű, becsületes világnézetét is visszatükrözteti. 
De mindegyik azt is bizonyítja, hogy a nagy költőt nem pusztán 
kötelességtudás és lelkiismeretesség irányította tanári pályáján, 
hanem hivatásszeretet is lángolt benne. Pap Károly, Arany 
János Magyar irodalomtörténetének kiadásához írott nagy értékű 
bevezető tanulmányában rámutat, hogy a költőnek esztétikai, 
valamint irodalmi kéziratos jegyzetei még hosszú évek múlva 
is hogyan hatottak és hogyan terjesztették a tiszta ízlést, a 
művészetek és az irodalom szeretetét. 

E szerint Arany János kőrö3Í tanárkodásának jelentőségét 
korántsem panaszos leveleiben elszórt nyilatkozatai alapján 
kell megítélni. Nem célunk ezzel az alkalommal, hogy abból a 
szempontból mérlegeljük ezt az időszakot, mily aratást hozott 
irodalmunknak. De azt hangsúlyozzuk, hogy a kilenc év min
denesetre gyümölcsöző volt a közre. A költő nemes egyénisége 
névelő hatásánál fogva elhatározó befolyással volt tanítványai 
nagy seregére. Kéziratos tankönyveinek megállapításai, gazdag 
tanulságai csakhamar bekerültek elterjedt könyvekbe s így fej
lesztették, nemesítették a szép, a művészi iránti érzéket. Kilenc
éves munkásságának termékenyítő hatását az ő szavaival jel-

ír odalomtörténeti Közlemények XIWF. 14 
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lemezhetjük legtalálóbban. Pompásan ráillik az a megállapítás, 
amellyel Harmine év múlva című költeményében Petőfi eleven 
nagy hatását hangsúlyozza: 

. >. A mit adál, abból semmi sincs elveszve: 
Firól-fira szállsz te, mint egy közös eszme. 

A kilencévi munkásság értékének megállapításakor meg
hatódva elevenítjük fel Arany János körösi búcsúszavait. Az 
üres szólamoktól mindenkor tartózkodó, igazlelkű költő az egész 
egyházi és városi közönségnek köszönetét fejezi ki az iránta 
megnyilvánult állandó bizalomért, melyre édes büszkeséggel 
fog mindenkor emlékezni. A magyar iskola hasonló büszkeség
gel őrzi Arany János tanárkodásának minden mozzana
tát. Önérzettel állapíthatja meg egyszersmind, hogy a költőnek 
élte válságos esztendeiben, alkalmat adott arra, hogy napi munká
jának végzése közben figyelme betegségéről elterelődjék. S így 
azután abban is közre tudott hatni, hogy a gyötrő betegség 
el ne hatalmasodjék, s a nehéz körülmények elmúltával a 
költő alkotóereje újra fölelevenedjék.1 

DÉNES SZILÁRD. 

1 Az Arany János nagykőrösi tanárkodására vonatkozó gazdag iroda
lomról Voinovich Gézának életrajzi munkája teljes tájékoztatót nyújt. 
(II. 256. s a következő lapok.) Cikkem adatait ellenőrizni lehet az itt közölt 
irodalom alapján. A költő levelezéséből való idézetek a 12 kötetes kiadás
ból valók. Az idézetekkel kapcsolatban a keltet is közlöm, s így az érdek
lődő könnyen rátalálhat a teljes levélre is. 


