
Sáírán Györgyi : Arany János és Rozvány 
Erzsébet Bp; 1960. Akadémiai K. 176 1. 
(Irodalomtörténeti Füzetek 31.) 

Hogyan teremthetett Arany, akinek az 
élete annyira puritán, rendezett volt, olyan 
viharos érzelemvilágú, szenvedélyektől irá
nyított hősöket — ez a kérdés többször fel
merült már az Arany-irodalomban. Élt a 
mintaszerű háziasszony, a jó családanya 
Ercsey Júlia oldalán példás férj és családapa
ként, és megformálta a tragikus szerelem 
áldozatát, Rozgonyi Piroskát. Sáfrán Györgyi 
kutatómunkája és okos, mértéktartó értel
mezései nyomán kirajzolódik előttünk egy 
női sors, amely anyagot adhatott a Toldi 
Szerelme hősnőjének megalkotásához. 

A pirosarcú, deli termetű Rozvány Erzsé
betet, az „egykori tanítványt", akárcsak "a 
Daliás Idők „szépséges kisasszonyát" tőrbe
csalja az élet. Szeret egy fiút, de az anyja 
megtéveszti őt, és a magát mellőzöttnek vélt 
lány büszkeségből, öngyilkos dacból igent 
mond a család jelöltjének, a „koros, de baj
nok" Bersek Józsefnek. Bersek ezredes 1852-
ben szabadul fogságából, és feleségül veszi. 
A két ember az évek folyamán nem törődik 
egymáshoz, a szakadék közöttük egyre mé
lyül. Az asszony kolostorba, tanítórendbe 
akar menni, hogy férje szabadságát vissza
adja. Végül rászánja magát a válóper meg
indítására. 1865-ben a válási határozat kéz
hezkapásakor Bersek szívenlövi magát. Betti 
ekkor 36 éves, szép és gazdag, de nem megy 
többet férjhez. Lelkiismeretfurdalása van, 
vádolja magát Bersek haláláért. Magányosan 
él, bátyja árván maradt kislányát, majd 
annak gyerekeit neveli. Tiszta, szép, okos arc 
néz ránk még öregkori fényképéről is. 

Nyilvánvaló Rozványi Erzsébet és Roz
gonyi Piroska életének és jellemének a rokon
sága; teljesen meggyőző, hogy már csak azért 
sem lehetett Arany Juliska a modell, mert 
mikor Piroska alakja a költő képzeletében 
felmerült, kislánya kilenc éves volt. Érdekes 
a tanulmánynak az a feltevése is, amely 
kapcsolatba hozza Rozvány Erzsébet kény
szerű házasságát Aranynak az 1850-es évek 
elejéről származó izgatott, szubjektív hangú 
szerelmi témájú kisepikájával (Katalin, 
Édue, Öldöklő Angyal). Valóban lehetséges, 
hogy a gondterhelt családapa, aki a Katalin
ban olyan fájdalmas sorokat szentel az első 
szerelem tünékenységének, el kellett fojtson 
egy ébredő új épzést. Mindenesetre „Arany 
bácsi" és „Betti húgom" (végig így szólí
tották egymást) között kölcsönös ,raély 
rokonszenv és tisztelet volt. Mindegyik küsz
ködött a maga életével; ha Betti tanácsot 
kért, megérkezett Aranyné levele: „Janim 
azt izenteti", Bettiről meg Aranyné írta: 
„Mint vigasztaló lelket küld az Isten hozánk 
bajainkba." Nem a virágjában levő fiatal 

lányt, hanem önmagát, a lány szépségében 
gyönyörködőt vigasztalta a költő az emlék
vers befejező részletével: 

Érintsen bár a hervadás szele, 
Dús illatod, lényednek szebb fele, 
A szellem élni fog. 

A szellemről, mely „elbűvölé . . . lelkét a 
gyermeknek" szólnak a megöregedett nagy
asszony sorai is, melyet a Toldi Szerelme neki 
dedikált példányába írt bele. 

Arany Juliska Rozvány Erzsébethez írt 
levelei, ha nem is adnak sok új anyagot, ismét 
felidézik az Arany család számkivetettségét 
a hideg, műveletlen büszke körösiek között, 
akik a vagyon után mérik a tiszteletet; a fel
szabadultságot az első pesti időszakban, az 
egyszerű örömöket, egy városligeti kirándu
lást, ahonnan este a nyitott omnibuszon 
robognak haza, felvillanyozottan, élvezve 
a hűs levegőt, a víg társaságot. Igazi fiatal 
lány-levelek ezek: kedvesek, frissek, őszinték, 
tele rajongással a néhány évvel idősebb asz-
szony iránt — és tele életörömmel, vágy-
gyal, tervvel. Pedig írójuk a korai halál felé 
sietett. 

Aranyné nem volt szellemi társa férjének, 
de tudta róla, hogy „a jók legjava ő minden
ben". Arany életművének egyik alapkérdése 
a bűn és a bűnhődés, az igazság és az igazság
talanság, Aranyné is rossz helyesírású, egy
szerű leveleiben a „sors intézményével" perle
kedik: nem tud az igazságot adni, nem érdem 
szerint osztja az élet lefolyását, miért kell 
például férjének, aki nem bántott soha senkit, 
annyit szenvedni, miért jut Bettának testi 
szenvedés is, mikor úgyis elég jutott neki az 
élet más szenvedéseiből? Finom erkölcsi 
érzékre, megértő okosságra vall az is, amit 
Petőfi Zoltánról ír: igazságtalanul bántak 
vele, ez sértette önérzetét — jó bánásmód 
mellett még rendes ember lehetne belőle. 
Milyen jellemző az Arany-család puritán fel
fogására, hogy miután Csengeryékről meg
említi, milyen nagy jövedelmük van, utána 
elnézően hozzáteszi: „De azért mindég a 
régi jó emberek." Aranyné utolsó levelei 
már a,;humor-nélkülipusztanyomorúság"-ról 
adnak számot: „ . . . de más volt a fiatalkori 
szerencsétlenséget viselni, és* milyen más 
most ilyen előhaladott korban mindenemet 
elveszteni." 

Rozvány Györgyi visszaemlékezéseinek 
egyrésze ismert az Arany-irodalomban. Ez a 
kiadvány egy névtelenül megjelent cikk
sorozatot közöl, amely a maga naivul, meg
hatóan fontoskodó módján sokat érzékeltet 
Arany gyerekkorának, ifjúságának környeze
téből, az őt körülvevő légkörből, egyéniségé
ből. Némelyik részlet kész regényjelenet: a 
kisdiák Arany János, akinek avas bundács-
káját elszakítják társai, mire ő latinul károm-
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kódja el magát, hiszen az iskolában csak lati
nul szabad beszélni; a szüreti mulatság, ahol 
pártját fogja az öreg, vak zenésznek; a része
ges, félresiklott életű postaexpeditor fel
karolja a tékozló fiúként hazatért vándor
színészt; az útrakészülő házitanítót, aki hiába 
folyamodott szülőfalujába Írnoki állásért; 
a Petőfi és a rímkovács Balog költői versenyét 
kacagó nemzetőr és az akadémiai karos
székbe süppedő, megtört öreg költő, aki már 
úgy van a humorával, „mint a fogfájós a 
táncával, hogy kínjában táncolja". 

Sátrán Györgyi tanulmánya és a közölt 
szövegek újabb színekkel gazdagítják azt a 
képet, amit Arany látszólag egyszerű, köte
lességek közé szorított, de belső küzdelmek 
közt őrlődő életéről ismertünk. 

Horlai Györgyné 

Mikszáth Kálmán ars poeticája. Válogatta, 
sajtó alá rendezte és az előszót írta: Illés 
Béla. Bp. 1960. Szépirodalmi K. 303 1. 

Könyvkiadásunkban — úgy látszik — 
kezdenek divatba jönni az ars poeticák. Nem
sokkal azután, hogy Pándi Pál közreadta a 
sikerült „Magyar ars poeticá"-t, csokorba 
kötvén költőink vallomásait a költészet, az 
irodalom feladatáról, a Szépirodalmi Kiadó
nál megjelent Illés Béla válogatásában és 
előszavával Mikszáth Kálmán ars poeticája. 
Dicséretes a vállalkozás, már csak azért is, 
mert a nagy palócnak az irodalomról, az írók
ról, az irodalmi, politikai és társadalmi élet 
kapcsolatáról valló cikkei eddig még soha
sem láttak napvilágot így, egy kötetben egy
begyűjtve. Az igényes és tartalmas előszó 
pedig elemzi a mikszáthi ars poetica főbb 
jellemvonásait, írónknak bizonyos ellent
mondásokkal át- meg átszőtt életpályáját. 

Az olvasóban, amikor kézbeveszi e tizenöt
ívnyi kis kötetet, bizonyára felmerül a lénye
ges, a nagyon izgató kérdés: beszélhetünk-e 
egyáltalán írónkkal kapcsolatban ars poeti
cáról? Mert való igaz: Mikszáth Kálmán 
sohasem összegezte nézeteit az író, az iro
dalom helyéről, szerepéről a társadalomban, 
hatásáról, jelentőségéről az életben, igazá
ban nem fejtette ki véleményét indokoltan, 
megalapozottan, saját irodalmi munkásságá
nak céljairól sem. Hiszen — mint azt az Illés 
Béla válogatta kötet is bizonyítja — mozai
kokból kell összerakni (korántsem egységes) 
egésszé Mikszáth ars poeticáját. Ez magya
rázza, hogy a 34 közölt cikknek, vallomásnak 
több mint felét — számszerint 22-t — az 
évről évre jelentkező Almanach-előszók képe

zik. Mégis jelentős ez a kis antológia, mert, 
ha nem is teljes, de mindenesetre érdekes, 
több új vonással gazdagított képét kapjuk 
Mikszáthnak az irodalom társadalmi szere
péről vallott nézeteiről. Éppen ezért, amikor 
a kötetet lapozzuk, nem a bírálat, a vélemé
nyek különbözőségének izgalma hevít ben
nünket, hanem az a — sokszor — bámulatra 
méltó éleslátás csodálkoztat el, mellyel Mik
száth korát, korának irodalmi, sőt társadalmi
politikai viszonyait figyelte-vizsgálta. írjuk 
hát le néhány tömör mondatban, melyek is 
Mikszáth ars poeticájának legfőbb vonásai? 

Tiszteletreméltó érdeme Mikszáthnak, 
hogy (főleg írói pályájának második felében) 
nagyjából reálisan fel tudta mérni törpe 
korának igen szomorú irodalmi és társadalmi
politikai viszonyait, és (ha olykor hangfogó
val vagy tréfába öltöztetve is) el tudta és 
merte mondani véleményét. E vélemény 
egy rövid, de kifejező mondatba sűrítve: 
ebben az országban rossz, nagyon rossz a 
magyar írók és a magyar irodalom helyzete. 
Nem kis dolog az sem, hogy felismerte, hir
dette, írás-művészetének alapjává tette: a 
realizmus az egyetlen helyes irodalmi irány
zat, és ezért az igazi élet ábrázolását köve
telte az íróktól, az igazi emberek művészi 
ábrázolását, mégpedig sokoldalú ábrázolását. 
Nemcsak az élet egy-egy epizódjának rögzí
tését, hanem az egész magyar élet megörö
kítését. A realizmus melletti következetes ki
állás — ez az író egyik legnagyobb érdeme. 
Harcolt az irodalmi igényességért. Világosan 
felismerte és félreérthetetlenül leszögezte: 
a mégoly népszerű Ohnet (és társai) műve 
nem művészet, nem igényes irodalom, ha
nem tetszetős, vonzó öltözékbe bújtatott 
ponyva csupán. Mikszáth bebizonyította: az 
esztétának nem kötelessége fontoskodóan, 
homályosan és unalmasany'rni. Sőt ellenkező
leg! Hirdette és példájával igazolta: világos
ság, érdekesség és közérthetőség — ezek az 
írói stílus igazi jegyei. És végül mondjunk 
még el valamit ! Mikszáth a magyar irodalmi 
égbolt zenitjén volt már, amikor kitört a 
háborúsdi Adyék körül. Sokáig nem nyilat
kozott. Végül — Zuboly felszólítására — 
kénytelen volt megszólalni. És örök irodalmi, 
emberi érdeme: ha a maga módján, ha kedé
lyeskedve is, de lényégében semmiben sem 
állt a támadók mellé, hanem igazában majd
nem mindenben az új irodalom mellett foglalt 
állást. 

A mikszáthi életmű ma közkincs. És 
ehhez az életműhöz hozzátartoznak az e kö
tetben megjelent vallomások, cikkek is. 

Dorogi Zsigmond 
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