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Voinovich Géza: Arany János életrajza. 1860—1882. Budapest, M. 
T. Akadémia, 1938. 8-r. 352 1. 

A szerző Arany-életrajzának ez a harmadik és utolsó kötete, melyet 
hét év óta vár a tudományos világ és a nagyközönség. A késedelmet nem 
vethetjük szemére, hiszen csoda, hogy nagyarányú egyéb elfoglaltsága köz
ben (a Nemzeti Színház igazgatása, majd az akadémiai főtitkárság) meg 
tudott birkózni ezzel a nagy tudományos feladattal is. Ö is elmondhatja 
Arannyal : «Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam.» Tartozását most 
lerótta, s íme készen áll Arany eddig nélkülözött teljes és hatalmas, tizen
két nagy fejezetre oszló, több mint ezer lapra terjedő életrajza. 

Első kötetét 1929-ben, a másodikat 1932-ben ismertettem e folyóirat 
hasábjain, most is nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy erről a har
madikról írjak. Nagy öröm ez nekem, mert magam is régi Arany-kutató 
vagyok (hat kisebb-nagyobb munkát írtam Aranyról) s mert Voinovich mü
véről igazán Öröm írni. 

Ez a kötet is négy fejezetre oszlik. Az első Arany Pestre költözésének, 
családi életének, baráti körének érdekes és új világítású, meleg rajzával 
kezdődik, melyet művészileg foglal a szerző az akkori politikai, társadalmi 
és irodalmi viszonyok korrajzi keretébe. Ezután következik a Szépirodalmi 
Figyelő és Koszorú története : Aranynak, a szerkesztőnek, utóbb szerkesztő
kiadónak küzdelmei dolgozótársai érzékenységével, élestollú kritikusaival, 
a hatóságokkal, a kézirathiánnyal és az anyagi bajokkal. Itt kapjuk az első 
évfolyambeli kritika- és nyelvhelyességi vitának legvilágosabban és legkel
lemesebben megírt áttekintését, a két nagyszerű újság jeles méltatását, és 
Arany páratlanul gondos, lelkiismeretes és nagyjelentőségű szerkesztői mun
kásságának ismertetését. Ehhez kapcsolódik Arany kritikai, esztétikai, álta
lában irodalmi és művészeti nézeteinek s ekkor írt prózai dolgozatainak át
tekintése. Igen sokan foglalkoztak már ezekkel, de az eddigi eredmények
nek ez a legművészibb és legkönnyedebb tollal írt összefoglalása. Ez az 
előkelő könnyedség, mely különben az egész könyv előadását jellemzi, soha
sem felszínes, mindig alapos tanulmányt és széleskörű tárgyismeretet érezni 
mögötte. 

Kisfaludy-társasági négyéves igazgatói működésével, melyről eddig ke
veset tudtunk, részletesen foglalkozik, valamint az első teljes Shakespeare-
fordítás történetével és Aranynak e fordítás érdekében kifejtett jelentős 
munkásságával. Igen szépen méltatja Shakespeare-fordításait. «Nincs rá 
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példa — úgymond — a világirodalomban, hogy ily nagy költő szegődött 
volna egy má3ik nagy szellem tolmácsául. Ahol más fordítás mellett szél
jegyzetek garmadája szükséges magyarázgatni : ő mindent meg tud értetni 
a fordítással. Fordításai fölérnek az eredetivel. Ha a nagy aesthetikus, Be
nedetto Croce, ezeket ismerné, nem mondaná, hogy minden fordítás hami
sítvány,» Fordítói művészetét úgy szemlélteti, hogy párhuzamosan közli 
Coriolanus-, Cymbelin- és Vihar-töredékeit Petőfi, Rákosi Jenő és Szász Ká
roly fordításával. Az övéi mindegyiket fölülmúlják. A fejezet végén azt 
mondja el, milyen volt a szerepe a teljes magyar Molière megindításában. 

A második fejezetet egészen a Buda halálándk. szenteli. Elmondja 
készülésének mozzanatait, összeveti régebbi dolgozataival és forrásaival 
Végigvezet az egész költeményen. Nem szokásos tartalomelmondás ez, ha
nem végigélése a mesének. A filológus és esztétikus fényszóróját rá-rávil-
lantja egy-egy forrásra, Iélekrajzi finomságra, irodalmi analógiára. Mesét 
mond, de elemez és magyaráz is. Ezt a minden szárazságtól ment, pompás 
áttekintést a szakember épen úgy élvezheti, mint bármely más művelt 
olvasó. A tüzetes elemzés és méltatás csak ezután következik : hogyan mo
dernizálta Arany az eposzt, hogyan alkalmazta a machinât, hogyan tette 
szerkezetét drámaivá, hogyan jellemezte alakjait? A két testvér és a két 
asszony jellemének párhuzamos fejtegetése kis műremek. Detréröl többek 
közt ezt mondja: «Benne testesül az idegen fejedelmek szabadulásvágya; 
ott érezni őket mögötte, mint Colleoni magános szobra mögött harcra kész 
seregét. Ez megnöteti, meg ia szépíti alakját Nagyobb célú intrikus Hágen-
nél, ravaszabb is.» Szól korrajzáról, hasonlatairól, általában nyelvmüvésze-
téről (régiesség, inversiók, egyéb különös eredetiségek, tömörség, plasz
tikusság, színesség, dallamosság). A fejezetet a verselés fejtegetése s a 
dicsérő és igazságtalanul gáncsoló bírálatok ismertetése rekeszti be. Ez a 61 
lapra terjedő rész a Buda halálának eddig a legalaposabb és legszebb 
méltatása. 

A következő fejezet az életrajzot folytatja Arany akadémiai főtitkári 
működésével. Voinovich, ki Arany utódja a főtitkári székben, legilletékesebb 
ennek a működésnek megítélésében, hisz ö tudja legjobban, mit jelent ez 
a nehéz hivatal. Arany jegyzőkönyvei és az Akadémiai Értesítő eddig csak 
kevéssé feltárt anyagának s egyéb adatoknak alapján egészen új és érdekes 
képet rajzol erről. Nemcsak sokoldalú, folyton növekvő, terhes elfoglaltsá
gáról szól, hanem ismerteti az elhunyt tagokról mondott megemlékezéseit 
és főtitkári jelentéseit, melyekben sok a költőnek elvi értékű és egyénileg 
jellemző nézete. Magánéletének fontosabb eseményeit is tovább szövi, me
legen és vonzóan : először leánya halálát érinti, mely annyira megsebezte 
a költő apai szívét, majd Tompa halálát — leghívebb barátját veszítette 
benne. Vigasztalják kis unokája Piroska, derék fiának szép haladása és 
irodalmi sikerei, szórakoztatja Összes költeményeinek sajtó alá rendezése, 
enyhülést szerez neki Karlsbad, hová nyolcszor látogat el. Ezeknek a nyara
lásoknak történetét kiadatlan családi levelek alapján színesen beszéli el. 

A fejezet a Bolond Istók II. énekének és Aristophanes-fordításának szép 
méltatásával végződik. Sokan nem tudták megérteni, hogy beteges öreg
ember létére épen a szabadszájú és féktelen görög komédiaíró vonzotta. 

SO* 
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A szerző nem csodálkozik ezen. «A szellemnek és komikumnak ez az áradása 
az, mi költőt megragadhat, e fiatal kedv, igaztalan túlzásra és gúnyra szer 
könnyedség, mely örök hullámzásban van, akárcsak a színpad mögött a 
napfényben csillogó tenger . . . Aristophanesben, e geniális rögtönzőben, 
akár olvasni, akár fordítani nyissa fel, mindenütt rögtön talál élcet és 
mosolyt . . . Egy rakoncátlan faun szégyentelen szemérmetlenséggel fújja 
hétcsövű sípját, de olyan szépen, hogy meg kell állni hallgatni. Arany 
tudta, hogy a faun édes gyermeke az őstermészetnek s a mythologia ra
gyogó népségéből való. Tisztelte a lángelme menlevelét.» 

Ebben a fejezetben cáfolja meg azt a többször hangoztatott nézetet, 
hogy Arany nagyon szerette a pénzt, sőt fukar volt. Valóban nem volt az. 
Az államtól felajánlott évdíjat visszautasította ; Karlsbadban, mikor a vá
rosi tanács felmentette a gyógy- és zenedíj fizetése alól, az elengedett 
összeget a szegényatapra adta, végrendeletében szép alapítványokat tett. 

Az utolsó fejezet Arany végső hat esztendejének története. A margit
szigeti csendes, boldog nyaralások leírásába kapcsolódik az Őszikék gyö
nyörű jellemzése. Legyen szabad ebből is néhány kis részletet idéznünk. 
«Múzsája, mint a mesebeli tündér, leskelődő szemtől nem tartva, leejti 
leplét, kedvtelve játszik a berek tisztásain, önnön mozdulataiban gyönyör
ködve, vagy mélázva néz a titkos árnyba, a futó habokat hallgatva . . . 
Lyrája egészen átmelegül. Régebben félrehúzódott verseiből, önálló életet 
adott nekik, — most nem rejtőzik, könnyen nyílik meg, tartózkodás nélkül 
ír magáról . . . Azelőtt jobbára nagy, általános érzéseknek adott hangot, 
most közvetlen benyomások ihletik, mintha — Öreg emberek módjára — 
csak azt látná, csak az érdekelné, ami körülte van. Mosollyal bírál, de 
fájdalmas, hogy mindenen mosolyog. Egy aggastyán nézi így a világot, 
melytől könnyű neki a megválás ; már szinte kívül áll e lihegő életen. E 
mélabús szemlélődés, szánó megbocsátás, ez életközöny : folytonos búcsú 
az élettől... Lyrája most a legryaibb... » Kései balladáinak méltatása épen 
ilyen szép. Nem akarja egészen kimeríteni tárgyát, hogy mindegyik balla
dájáról mindent elmondjon, csak a lényeges pontokra mutat rá, s új meg
figyeléseit mondja el róluk. 

Ezután következik a Toldi szerelmének nagyszabású fejtegetése és mélta
tása. Először készülésének pontos történetét mondja el, s hogy miként 
alakulhatott ki a bonyolult mese a költő lelkében. Részletesen foglalkozik 
a források sokat vizsgált anyagával. Erősebben hangsúlyozza Szalay László, 
történelmének mint forrásnak jelentőségét, mint az eddigi kutatók, új for
rásokra és irodalmi hatásokra mutat rá. Kiemeli a költeménynek a másik 
két részhez fűződő szálait, s hogy miként «rakja össze ízenként alakjait» 
forrásainak töredékes adataiból, így Anikóét, Tar Lőrincet és a kobzosét, s 
hogyan a Toldiban és Toldi estjében szereplök jellemét, hogy se fiatalkori, 
se öregkori énjüktől el ne üssenek. Különös gonddal elemzi Toldi és Piroska 
jellemét és lelkét. Végső megállapítása: «E trilógia a legnagyobb költői mü 
irodalmunkban ; alig találni ilyet a világirodalomban is, a nagy keleti epo
szokon kívül, mely így végig kísérné hősét fiatal korától az öregségig.» 

Megemlékezik nyelvészeti apróságairól, népdalgyűjtéséről, zenészkedé-
séről, kis verses sóhajairól, töredékein való dolgozgatásáról. Közben a halál-
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sejtelem él lelkében. «Háta mögött, mint Böeklin önarcképén, ott a halál, 
egyhúrú hegedűjével, melynek síró hangja mindenbe bele rezdül . . .» Végre 
eljön érte. Az egyszerű, puritán költőt nagy pompával temetik, emlékét sok
féleképen örökítik meg halála után. Hadd álljon itt végül a kötet befeje
zésének néhány sora. «Megvan benne a génius másik nagy adománya : hogy 
bár a művészet csúcsain jár, teljesen érthető nemzetének, a nép fiainak is ; 
alkotásai, mint a templomok, nyitva állnak mindenki előtt. E vonások felül 
emelik munkáit a mulandóságon: szolnak minden korhoz.» 

Már eddigi ismertetésünkből is kitűnt, hogy Voinovich müvében igen 
sok az új, eddig ismeretlen adat: 54 lapja van, amelyen kiadatlan levelekre 
és egyéb kiadatlan forrásokra hivatkozik (néha egy lapon többre is), de ezek 
az adatok csak kis részét -teszik annak, ami új van könyvében. Mennyi 
ezeken kívül az új megfigyelés, megállapítás, finom, új elemzés, mennyi a 
helyreigazítás, a vitás pontok tisztázása, az eddigi kutatók felfogásának mó
dosítása és kiegészítése ! Ez a szerzőnek egyik nagy érdeme, mely munká
ját hézagpótlóvá és elévülhetetlenné teszi. 

Másik nagy érdeme nemes és előkelő konzervativizmusa, amely tisz
teletben tartja és megbecsüli elődeinek munkásságát. E tekintetben példa
képe és tanítómestere lehetne sok fiatalabb irodalomtörténetírónknak, akik az 
elődök kutatásának eredményeit igen felszínesen ismervén, lenézik, figye
lembe sem veszik, s a maguk sokszor kétes értékű — egyéni véleményét 
tartják egyedül döntőnek, sőt csalhatatlannak. Voinovich magasan fölötte áll 
ezeknek a fiatal génie-knek, akik mindent elülröl akarnak kezdeni, újra 
akarnak értékelni, s inkább a maguk kiváló egyéniségét és szellemeskedő 
eredetiségét kívánják ragyogtatni, mint az igazságot az igazi tudós aláza-
tosságával szolgálni. 

Voinovich tökéletesen ismeri az egész Arany-irodalmat, s minden ér
tékét átmenti könyvébe. Amit értékes anyagnak talál, akár egyszerű tégla, 
akár remekül faragott kődarab az, beleépíti életrajzának hatalmas épü
letébe, mely ezzel csak szebb és szilárdabb lesz, s nem veszít semmit 
szerkezet, újszerűség és szépség dolgában. így lesz életrajza nemcsak egy 
kiváló és eredeti elmének egészen új alkotása, hanem Aranyra vonatkozó 
eddigi tudásunk összefoglalása is. 

Kiváló érdeme az is, hogy nem használja a mai napság annyira ked
velt tudományos ködfejlesztő gépeket, melyek nagyképű tartalmi és stiláris 
homályba burkolják a dolgok lényegét, hanem mindig világosan, logikusan 
gondolkozik, zavaros, eredetieskedő elmefuttatások helyett mindig konkré
tumokat ád, s legfinomabb és legmélyebb gondolatait is, Gyulai méltó ta
nítványaként, a legegyszerűbb és legvilágosabb stílusban tudja kifejezni. 
Hogy ezenfelül szépen is, színesen, hangulatosan és szellemesen, azt válo
gatott idézeteinkkel már bebizonyítottuk. 

Teljességre törekszik, de nem lesz aprólékoskodóvá. Sok mondaniva
lóját elhallgatja, s nem foglalkozik minden kis részletkérdéssel — hiszen 
akkor három helyett akár tíz kötelet írhatott volna! — de semmi lényeges 
nem hiányzik munkájából. Az író-művész nem engedte, hogy tudósán szá
raz legyen és elhanyagolja a szép formát, a tudós viszont nem engedte, 
hogy csak költő legyen, ki a szépség kedvéért feláldozza a tudományos 

; : ' • ; < 



302 SZINNYEI FERENC, ZSIGMOND FERENC 

alaposságot. Róla is elmondhatjuk, amit ö mond Aranyról, hogy «tehetségé
nek Janus-arca van : szinte annyira tudós, mint művész.» 

Arany írta a népies költőről, hogy «tanulja meg a legfensöbb költői 
szépségeket is ä népnek élvezhető alakban adni elő.» A szerzőről is el
mondhatjuk, hogy legpontosabb tudományos megállapításait s legfinomabb 
művészi megérzéseit minden müveit magyar olvasónak érthető és élvezhető 
formában adta elő. 

Voinovich nagy müve mindenesetre a legteljesebb és legszebben írt 
Arany-életrajzunk, irodalomtörténetünk igazi standard work-ja. 

A kötetet nyolc sikerült arckép és kézirat-hasonmás díszíti. 
SZINNYEI FERENC. 

Halász Gábor: Az értelem keresése. Irodalmi tanulmányok. Budapest, 
Franklin, 1938. 8-r. 209 1. 

Folyóiratunk essay-ket nem igen szokott közölni. Nem ér rá 
ilyesmire, mert szakadatlan buzgalommal gyűjti és raktározza a nélkülöz
hetetlen táplálékot — az essay-írók számára is. Az irodalomtörténet önzetlen 
munkásai súlyos fölszereléssel fáradoznak a tudnivalók felkutatása, feltárása 
a bozót irtása, járható ösvények taposása, összekötő útrendszerek építése 
terén, így tevén lehetővé az essay-írónak, hogy magas nézőpontjáról akadály 
nélkül széttekinthessen és mindent, ami érdekli, megláthasson. A jó értelemben 
vett essay-író méltányolja is a filológiai és egyébfajta alapmunkálatok értékét; 
a szakszerű részletmunkák szerzői és az igazi essay-író kölcsönösen meg
becsülik egymást. 

Az «igazi» essay-írók száma másutt sem nagy, nálunk meg épen nem, 
de azért a komoly essay-írásnak elég messzire visszanyúló értékes hagyo
mányai vannak irodalmunkban. Az ilyen hagyományok nevelő ereje nemcsak 
a néhány jelesnek maradandó müveiben, hanem az úttörők és átlagos te
hetségeknemzedékekre kiterjedő csöndes munkásságában is fel tud halmozódni, 
A Budapesti Szemlének immár csaknem három emberöltőre kiterjedő, cél
tudatos működése — ha pontos adatokkal nehéz volna is bizonyítani —• 
jelentékeny hatást tett a tudományos magyar próza műformák iránti érzékének 
és igényeinek felébresztésére, nevelgetésére ; az egy nemzedéknyi múltú 
Nyugatnak is megvannak a maga érdemei. Csak ez általánosabb igazság 
körén belül vehető fontolóra a jogossága annak az érzékenykedő panasznak, 
mellyel Babits Mihály a saját szellemi apasági igényét reklamálla egy cikkben 
a hűtlen gyermeken, a most ismertetendő tanulmánykötet szerzőjén: Halász 
Gáboron s vele együtt egész nemzedékén. Nem vonjuk kétségbe, hogy Halász 
Gábor Babits-tanítvány is, de azt sem szabad felednünk, hogy a hasonlóságok 
egy része magából a műfaj természetéből következik. Az essay-müfaj lényege: 
a megvilágításmód sajátossága. Ennek két főváltozata szokásos. Az essay-író 
vagy egységes nézőpontból tud szemügyre venni, egymással «közös nevezőre 
hozni» addig heterogén jellegüeknek vélt jelenségeket, vagy pedig egyoldalúan 
éles megvilágításba helyezvén tárgyát, a fény és árnyék ellentétével igyekszik 
lisztázni, rendszerint túlzó módon kihegyezni a ma-ga igazságát. Gyulai Pál 
Vörösmarty-életrajzának nagy tekintélye félévszázadon át mintegy hevertette 


