
Tolsztoj emlékezete. 

Kedves Hallgatóim! Nem ez az első eset, h ogy Tolsztoj 
munkájával és egyéniségével a Dávid Ferenc Egylet fóru
mán találkozunk_ Ha jól emlékszem, mintegy 20-25 évvel 
ezelőtt Perczelné Kozma Flóra írónőnk, mint az egylet társ
elnöke tartott itt egy felolvasást "Tolsztoj és a szabadelvű 
egyházak" címen. Ez a felolvasás annak idején külön füzet
ben is megjelent. es megjelent a "Felolvasások és közlemé
nyek" c. gyűjteményben. Ez van itt előttem most, amikor 
az emberi szeHem kiváló képviselőjének centennáriuma al 
kalmából ugyanitt méltalni kívánom őt, mint egy modern 
prófétát, aki egész életét az igazság keresésének szentelte. 

Előkelő származásánál és családi hagyományainál 
fogva, vezető szerepre lett volna hivatva hazájának politikai 
életében is; de kontemplatív természete más irányba terelte, 
ahol sokkal többet használhatott a sejtelmes orosz Főld
nek, amelyet utolsó rögeiben is szeretett, és a Népnek, amely
hez ellenállhatatlan rokonszenv csatolta. 

K ii1ső megjelenése egyszerű; de a kellem nélkűli külső 
alatt nemes lelki vonások rejtöznek, amelyek egyéniségét 
vonzóvá teszik; és ez a vonzó erő az évek jártával. csak 
gyarapodik, amikor eszméi és tanításai kijelentés számba 
mennek s kőréje gyűjtik a tanítványok és a hódolók sere
gét. Tekintélye egész iskolát alapít s megindítja Oroszország
ban azt a szellemi forradalmat, amelynek a világháború 
és az azt kővető bolsevista rend~zer csak kőzbeneső állo
másai, de amelynek eredményeit és gyümÖlcseit csak egy 
következő nemzedék fogja igazában élvezni a Hegyi Beszéd 
fönséges akkordjai mellett. Amikor t. i. diadalt űl az az "új 
vallás, amely a Krisztusban egyesíti az összes hívőket" - .. 
Minden egyéb, az ifjúkori katonáskodás, az irodalmi klsér
letek, a földesúri passiók, a külföldi útak és tanulmányok 
s maga a házasélet is, amely feltörekvő problémáit és lelki 
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válságait egyelőre nyugvópontra hozza, - csak előkészület 
életének erre az igazi főladatára, amelyet a saját nemzedé
kében, maga és az emberiség számára, neki kell megoldania. 
Akaratlanul is ezek bukkannak fől képzeletében akkor is, 
ha pusztán irodalmi thémákkal foglalkozik. S a jellemek, 
amelyeket azokban kialakít, helyette is beszélnek és min
den mesterséges beállítás mellőzésével élethűen, a testnek és 
vérnek dagadó ereivel, utánozhatatlan realizmussal mutat
ják be azt a társadalmi miliőt, amelynek ő is tagja voJt, 
de amelyből nlÍnden áron szabadulni igyekezett. 

Erről a lelki állapotról naplójában a következő föl
jegyzést találjuk: "Nagy eszme foglalkoztat, amelynek a 
megvalósítására föl tudnám áldozn.i egész életemel. Ez az 
eszme egy új vallásnak, Krisztus vallásának a megalapí
tása, de megszabadítva a hittételektöl és a csodák tól . .. " 
Látnoki lelke előre megérzi a közeledő vihart, amely az 
egész világot, de főként Oroszországot fenyegeti. Irataival 
és magatartásával talán ő maga is előkészíti az útat a nagy 
változásra ; de az ő fegyverei nemes acélból vannak, nem 
olyanok, mint a szocialisták és a forradalmárok fegyverei, 
amelyek a társadalmi rend fölforgatásával és az uralkodók 
detronizálásával, megölik egyúttal az életet és a boldog
ságot, amiért tulajdonképpen harcba indultak. Ez a neme
sebb értelemben vett forradalmi szellem öt is magával ra
gadja s így kiált fel: "Most, talán éppen most kezdődik a 
nagy forradalom, amely kétezer év óta készül a keresztény
ségben. Az a forradalom, amely a meghamisított keresztény
ség s az abból keletkezett uralom helyett az igazi keresz
ténységet fogja beiktatni, az emberek közötti Egyenlőség, 
igazi Szabadság alapján, amire minden jó és okos ember 
törekszik. c, 

Tolsztoj nem elégszik meg a viharmadár szerep ével, 
hanem előre megmondja azt is, hogy a bekövetkező veszély 
eIJen mi módon lehet és kelJ védekezn.i. Az események hom
lokterébe oda állítja Krisztust, aki a megváJtás munkáját 
egyszer már elvégezte a Golgothán; de az ő példájára ennek 
a theodiceának végbe kell mennie nlÍnden kórban, Újból és 
újból, minden valamire való nemzet kebelében. Áldozatnak 
és szeretetnek lelkével kell közelednünk egymáshoz, akár 
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egyes emberekrő l , akár a külőnböző népcsaládok tagjairól 
van szó. Tolsztoj, az igazságért folytatott küzdéssel nem
csak magát, hanem az egész emberiséget óhajtja megmen
teni. Hogyez 'a szent törekvés, az adott viszonyoknál fogva, 
neki, az önmagával is örökké tusakodónak , nem sikerül 
teljes mértékben , azért ne ítéljük el olyan szigoruan, mint 
egyes kritikusai, akik szem ére vetik, hogy túl lö a célon; 
mert idealizmus tól á thatott lelke nem veszi számí tásba a 
gyakorlati élet pillanatnyi követelményeit. S amit m ásoktól, 
mint erkölcsbíró, megkíván, azt ö maga se tartja meg. Szó
val, ez röviden: az "Orvos, gyógyítsd m eg magadat!" régi 
kalvariája. 

Ez a látszólagos ellenmondás az életmód és az erkölcsi 
törvény között, nemcsak kritikusai nak tünt föl, őt magát 
is bántotta. S ha csupán tőle függött volna a dolog, szivesen 
lemondott volna tekintélyes vagyonáról, szélosztva azt a 
parasztok közö tt, de ott volt neje, Zsófia Andrejevna és 
tizenhárom gyermeke, akik nem nélkmözhették a birtok 
jövedelmét s azt a szép hasznot, amit Tolsztoj regényei 
hoz tak a konyhára. Hogy igazolja magát, - nem annyira 
a világ, mint a saját lelkiismerete előlt - vagyonát csak· 
ugyan á truházza családjára, ő maga pedig egyszerü muzsik
ruhában , növényi kosz ton élve, ott marad továbbra is a 
maga szegényes dolgozó szobájában, - a családi körben. 
Akkor a legboldogabb , hogyha kedvenc théináinak fejte
getése után a szabad természet ölére menekülhet, kilova
gol, vagy kaszá t·kapát fogva, versenyt dolgozik az egy
szerü nép fiával, akinek a sorsát ő is, mint akárhány nagy 
költö, elötte és utána , mintha i rígyelné I Akkor a legboldo
gabb, amikor valami újat alkot; mert szerinte: "Nincs más 
igazi gyönyörüség, csupán az, ami a teremtésbő l fakad." 

Elméleti fejtegetései sorá n ismerkedik meg a nagy vá
rosok örök problémájával , a szociális kérdéssel, nmelynek 
a munkálataiball ő is részt vesz. Szerető szivére hallgatva . 
segély·akciót indit, böven áldozva a magáéból is; de ez 
mind csak fo ltozga t"s, mert a bajnak a . gyökerei sokkal 
mélyebbre nyúlnak , mint hogy azon pillanatnyi jótékony· 
sággal segíteni lehetne ... Hibás itt az egész rendszer. Ezen 
már csak tösgyöke res re formokkal lehetne segíteni, tetejé-
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WI mind a7 aljáig átalakílva és megnemesílve az egész orosz 
társadalmat és közéletet. "Mit is tegyünk hát?" c. munkája 
ezzel a problémával foglalkozik . Irtóhadjáratot indít bemle 
a civilizáció hazugságai ellen. Hadat üzen a ·tudománynak 
és a művészetnek is, amennyiben nenl a közjót és az emberi 
nem erkölcsi regenerációját szolgálják. Mert az mindenki 
előtt világos, hogy egy Tolsztoj az igazi tudományt és az 
igazi művészetet. núnt az em?eri. művelődés .~m~ltyűit, .le 
nenl becsül heti ; hiszen az szenn,te IS "olyan szukseges, IDlnt 
a mindennapi kenyér ... " Ilyen értelemben nyilatkozik "Az 
én hitenlu c. dolgozatában is: "Erősen hiszem, hogy életem, 
eszem és lelki világosságo"l azért adatott, hogy embertársai
mat felvilágosítsam. Az igazság ismeretét is azért nyertem, 
hogy ugyanerre a célra fordítsam. Tűz ez, de csak addig, 
amig magas lánggal lobog, amíg nála mások is· világosságot 
és meleget nyernek. Nincs is más értelme az életemnek, 
mint hogy ebben a világosságban éljek s ezt állandóan 
lobogtassam az emberek előtt." 

Azokkal szemben, akik ezt a magatartást a "Háború 
és Béke" halhatatlan sierzőjénél, irodalmi szempontból, el
tévelyedésnek minősítik, állapítsuk meg, hogy Tolsztoj val
lásos hite csak " magasabb régiókba emelte az ő művészi 
geniuszát. OlyarI erőket tárt föl benne, amik azelött parla
gon hevertek" . (Romain Roland. ) 

trótársai , mint Dosztojevszky és Turgenyev több ízben 
felsz6lították, hogy hagyjon föl a pnsztai predikátorsággal 
és térjen vissza első szerelméhez, az irodalomhoz, amelynek 
művelése által annyi dicsőséget szerzett az orosz névnek . 
Ámde - mindhiába... Mert tanulságos életének ebben a 
második periodusában igazi békét és kielégülést már csak 
a vallás és erkölcs eszméivel való társalkodásban talált s 
aki egyszer állást foglalt a négy evangélium mellett s azok 
nak tételein és tanításrun akarta fölépíteni az ő új világát, 
azt. ezek a szirén-hangok az ő egyenes vonalú, nyilt és 
őszmte prófétai tisztétől el nem tántorithatták. Az "Ő hite" 
és benső meggyőződése mellett akkor is kit.'lrtott, amikor 
éreznie kellett az OrthodOl< Egyház kárhoztatását, amely 
öt a maga kebeléböl kizárta, hivatalosan is kíkőzősitelte. Az 
őt jellemző erkölcsi bátorsággal igy válaszolt a Szent Syno-
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dus végzésére: ,,- Nem lehelek róla: ez az én hilvallásom. 
Es én azt meg nem változtathatom , ha mindjárt n em is tet
szik valakinek, vagy éppen megbotránkoznak rajt' a z em
berek. - Nekem a saját életemet kell foly tat nom . S úgy 
lehet, nemsokára szembe kell néznem a halállal ... Istentöl 
jöttem: Öhozzá térek vissza. Tehát az én hitvallásom nem 
lehet más, min t ami most is megnyugtat és boldogít. - Nem 
állítom, hogy az én hitem _csalhatatlan, örök igazság m in: 
den idők számára. De úgy érzem, hogy alig van ennél tisz
tább és világosabb, amely úgy kielégítene, mint ahogy cz 
kielégíti szívem hő vágyá! s a kutató észnek követelmé-

·t " nyel. . 
Ilyen bátran a cári Oroszországban - senki más 

ezidőtájt nem nyilatkozott az uralkodó vallás dogmatikus 
tételeivel és babonás ceremóniáival szemben. A nép nagy 
tömege bebódolt az évezredes szokásoknak, vakon bízott 
eikonjában, amely ott lógott a kunyhó falán, az intellek
tuellek pedig vagy közönyösek voltak mindennemű egy
házi vonatkozással szemben, vagy pedig az atheizmus kar
jaiba dobták magukat s ebben keresték a szellemi főlényt, 
amely őket a misera plebstől m egkülönböztette. Az igazi , 
bibliai öskereszténység védelmét, egyes obscurus szekták 
mellett, amelyek k észek voltak hitökért hazájukból kiván· 
dorolni, To)sztoj, a modern próféta, vállalta magára és meg
gyöződése mellett kitartot! az utolsó lehelletig. ~1indennél 
többre becs ülte ezt, amit magáénak mondhatott a világon. 
Es pedig főleg azért, mert nem készen kapta, hanem éveken 
'át tartó lelki küzdelmek után vÍvta ki magának, úgyszólván 
újból kitermelte azt magából a mondhatatlan szenvedések 
és halálfélelmek árán, amelyek között egyetlen bizonyos
ság gyanánt csak az Istenbe vetett közvetlen, evangéliumi 
'tiszta hit maradt számára; de ez azután meg is mentette 
őt az életnek, amelynek további folyamata egy nagyelköte. 
lezettség szentségével ruházta föl minden ténykedését. Többé 
nem Ö rendelkezett önmaga felett, hanem az a jóságos Hata
lom, akinek a megmenekülés ét, halódásai után való újra
ébredését köszönhette . .. Életének, illetve újjászületésének 
ezl a korszakát, amely egy új kijelentés világában - fény· 
körében - tündökölt előtte, ö maga írja le "VallomásU/"-

347 



ban amelyek őszinteség és alázatosság dolgában semmivel 
sem' maradnak el Szent Agoston hasonló megnyilatkozásai 
mögött. . 

De hadd beszéljen ő maga! - "Elmélyedtem saját 
magamban, fontolóra vettem mindazt, ami bensömben végbe
ment s eszembe jutottak rendre mind azok az esetek, ame
lyekben hasonló módon halódtam és újra fölébredtem. Jól 
emlékszem, hogy igazában csak akkor éltem, amikor hit
tem az Istenben. tgy vagyok' most is. Ismerem és szeretem 
az én Istenemet: és élek. Ha pedig elfelejtkezném róla, 
annyi, mint11a máris meghaltam volna... Mi hát ez az 
állandó h,lIódás és újraébredés ? - Csakugyan úgy van. 
Hogyha elveszítem az Isten létében való hitemet, az már 
nem éleI. S bizonyára, régen végeztem volna magammal, 
hogyha nem lelt volna bíztató reményem arra nézve, hogy 
Öt ismét megtalálandom. És lám, Istennek hála, -- élek. 
Csak akkor élek igazában is, hogyha Öt, az örökkévalót 
saját magamban érzem... Úgy hát, mit is keresnél még 
tovább - szól egy hang a lélek rejtekén. Hiszen itt van Ö: , 
jelen van énbennem, fölöttem és körülöttem. Nélküle egy 
percig sem élhetünk. Istenben hinni, őt' megismerni és élni: 
- egy és ugyanaz. Isten maga az - Élet... Keresd az 
Istent s akkor a te életed sem leend Isten nélkül való éleI. 
És így egyszerre csak minden világos lett körülöttem és ez 
az áldott világosság azóta se hagyott el engemet ... " 

Látnivaló tehát, hogya hit volt az az életerő, amely 
az ő kétségeit eloszlatta, a bizonytalanságot megszűntette 
s ebben a tiszta és diadalmas evangéliumi hitben mutatta 
n~eg . az Életnek igazi értelmét. De ez egyúttal személyes 
h~te IS volt neki. Nem másodkézből való. Úgy kellet! vívód
IlIa és harcolnia érte keserves könnyhullatások közötf, ál
matlan éjszakákon, az őrület határán, mígnem égi Béke 
szállo l! szívébe s megnyerte a talizmánt, amellyel átlép
hetett egy magasabbrendü világba, amire ez a földi lét 
csak előkészület. 

.. Ilyen életfelfogás mellett is nundvégig hű marad a 
foldhoz, amely őt szülte. Meg nem tévesztve a világpolgár
ság hangzatos jelszava által, szokásaiban és életmódjában, 
gondolat_ és érzésvilágában megmarad orosznak. Széleskörű 
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hori zouljúl II s tcppék végtelenbe já tszó pereme se zúrja bc ; 
s ahová nem 1(lthal cl, oda elvezeti őt :l sejlés, az isleni 
lI ga llal ~ amely :Izoknak a kiv~ lt ságos léllyc~nck a sa já tja . 

aki k nemcsak vlzzel, hanclll luzzel és szentlelekkel ke l'esz
te lkedtek meg. Ez az, a mi lllindennél jobban és nyoma lé
k us"bbn n ignzo lja Tolszloj m odern p rófélaságá!. Ez fl köz
"c llen knpcsolata az örök Tcrclnl.ővcl : "cz a z is leni szikra , 
Hmcly 0 11 ragyog 111indcll egyes etnber kebelében s ntuely 
mindu.',újtlllknl. hősökké !lvaLu E nnok köszönheti nzt az 
álhnló lekini e le l, amel~' az ö élénk szemeiből su gárzik s 
:llIle ly bchnlol :1 lélek legm élyére s minden egyes lereml 
ményben (m ég :I Z úllalokban isI) fölfedezi nz is leni!. 

Ez Illenli és magyarúzz:1 Inrtózkodásút :1 filozófu sokkal 
és n kÖn.'·vckkcl szemben : ezek ugyanis a szellenl szá múrn 
r(,ltdszcrckc l nlko tnuk, d e n enl adnak n Yllgahnat a zakla
lo ll 1<"leknek: lurl{,SI. igenis adnak. de nem adnak vigaszt... 
1\cki pedig. elTc :1 Yig:1 sz rn van szükség tnjnde.n áron. S 
ezt esa k :I li sz lIlII l s len h i Ibrn és a z em elkedel t erkölcsiség
ben I"lúlja fel. 

HarMjn fl halad;;slI:lk es a sz"bnds;\ gnnk ; de óv a túl 
z:'!soklM s Hcm h elyesli , 11:1 a nő kil 'P :1 111aga tennészeles 
hiv" l:lsú n:lk kö réböl s " polilikiibnn l'S a közéle iben szere
pet vúllal. zóval. nen1 t:hnogntjn a reulinizlullsl; de a nöt. 
lninl Anyúl , nAg~' lisz teIc tben tnrtja: He nk a z :11doza t jegyé~ 
b('Jl" - Jlto lldjn .. rolyik Ic eg ~sz éle le, mindig II mások 
jav ~l ra : t'Z az iga zi eUIberi hivatús. A jüvő nemzedék sorsa 
az ö kezebe v!ln le t vc. Ez a legszentebb. alni r · ánk bíza 
lo lt. ts Ö a zért. él, h ogy 111:l ft il, Ulag:lL ennek a z .. \Idolt. is te
nes l\\tlnkúnnk sz ntcljf'.a S h ozzá teszi :lZ eli Incrés kere
setl cn h :1 ngj:'1l1 : , .. \ z ilyen nők n mi yczércsillnttaink .. :' 

llyen. l\riszlllS szÍ\'c szerinti ked" es Nő voll sorainkbnn 
fl Z. nkirc beveze tő sZ:1vnhnbnn hivnlkoz tmll s nki - mos
tan:\ban le z h úrom "vc - elhiva to tt. c«y Inagnsabb szo]
gúlaira. Tolszloj é.le tét, 111unkájá t, cgyéniségét és az emberi
ség. r rdek é-.bcn rolylatott szent harc:\t ő is nngyrabecsiilte 
és 1gen "ok rokon vOI1:\s l fedeze II föl fi nagy o rosz próféta 
l~ki vilúga és a z nnit úrillS egyház hilvHllá~a között. Sze
nnl c: .. Tolsztoj a szabadclni k resztéll)'S gnek egyik leg
lelkes bb nposloln." - €:s ismél: .,A kereszlény vnlliis gya-



korlását Tolsztoj a krisztusi szeretet kpvetésében látja s 
ezzel kivánja nemcsak az egyes embereket irányítani, ha
nem az összes társadalmi kérdéseket megoldani. . . Nem 
állit fel akadályul semini dogmát és korlátot, hanem csak 
az Istenben való hitet és az ,emberek iránt val6 szeretetet ... 
Krisztus vallását ugyanazokkal az érvekkel emeli egyete
mes vallássá, mint az unitárizmus ... Jézus megvált6 val
lása nem külső ceremoniális hit, hanem - élet, .. " 

Tolsztoj emlékezete kapcsán, maradjon tehát a Dávid 
Ferenc Egylet forumán vezércsillagunk: - az "örök női
ség" mellett az örök prófétaság! 

-
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Arany János c mlé Leze te.* . 

Otven évvel ezel ő tt gy,-lszbn. ölt özött a magyar ~·rúzsa , 
lll r .. t elvesz tett e egy ik leghivebb kegyelljét , Aran y J ánost. 
Az eaész ország népe osztozott ebben a gyászban , m ert a 
lll:tg;ar léleknek egy olyan h éroszá t látt a sirba szállni, 
mint aminő sZÍlzadonkint csak egy-egy a.knd . 

A Ini kegyeletes visszaeJulékezésiink a Inai napon 
fölkeresi a d .. ága hant o t a Kerepesi t emetőben. d e már 
neUl könnyes szenunel, hanem soha el n em muló hálával 
és a uagy tanítómester iránt érzett fiúi engedelmességgel. S 
egy útt al ellá togatunk lélekben szülött e földér e. Nagysza
lontára. ahov!, ö lnaga is lnindíg visszavágyotl ; "ú1dva azt 
a bölcső t . moly őt magya .... á ringatá". 

Földi pá lya fut ásán ak egyes s tációit f igyelemmel ki
sérve, a zt lá tjuk, hogy minden egyes vá llozás nagy ha tás
sal voll a z ö lelki világ:1n~k elmélyül ésér e s ehhez képest 
igazodott . fejlődött és izmosodott költői talentuma is, 
mellyel az Isten ő t jók edvében m ega júndékozta . 

Egy ném et költ ő szerint , a z iga zi iró l ihle lelt miívé
n ek m egírása elölt imádságos hangula l fogja el s bizonyára 
Arany is gyakran felhaszná lt a ez t az .,isteni percet", h ogy 
ér zéseit és gondola tait da lba, regős énekbe öntse, s "örök
életüv{ tegye számunkra a mát s legnap történe lét . . . " 
Ebből önként következ ik, h ogy az olvasónak is, aki nem
csak mnló szórakozást k eres a költ ő müveiben , hanem ta
nulságot és a megsejt etI együttérzés ka pcsán, vigasz taIIisI, 
nemesedésI és tisztító örömet, az 01v:ts6nak ís - mondom 
- sz intoly ímádságos hangulatb:t kell merülníe, hogy 
együtt rezegjen sz i"ök h lu'ja s együtt lelkesedjenek a múlt 
d icsöségéért s együtt oldják m eg - ha lehel - a lét nagy 
kérdéseit . 

. • rrta és felolvasta a Dávid Ferenc Egylet vallásos est&
lyen, 1932. X. 28. Józan Miklós. 
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Arany írásai határozotlan lllagukon hordják ezt a 
bélyeget. Ez magyarázza meg, hogy még legegyénibb meg
nyilatkozásaiban is mindíg találunk valamit, ami" sajál 
lelkünkkel rokon; s a letünt korok rajza is olyan szemlé
letes, oly~n keresetlen egysze rüs éggel van lelki szemeink 
elé állítva, hogy az egyes jellemek kilépnek a történet adott 
keretéből s mintha csak kortársak lennének, a mi nyel
vünkön beszélnek, a mi érzelmi világunkat tolmácsolják S 
aranyhídat vernek múlt - jelen - és jövő között, köve
telve az örök emberi jegyek és vonások számára a hal
hatatlanságot. 

Arany tárgykörében a nemzeti elem viszi a vezérsze
repet. Ennek hódol a mondai és történeti adalékok mes
teri feldolgozásával, miközben folyton újabb és újabb 
motivumok ragadják meg s viszik a végkifejlés felé az 
alkotó művészt, aki az alkotás hevében is mindíg ura kép
zeletének. Egyszerű, közvetlen hangja az igazmondás ere
jével hat az olvasóra, aki szívesen reábízza magát egy 
ilyen elmés, gyakorlott vezetőre, aki egyaránt otthon van 
az események egymást felváltó jeleneteiben, a helyzet és 
világkép odavetítésében, csakúgy, mint az udvari csel
szövények, intrikák hálóiban, ahol egy szó, egy mozdulat, 
egy tekintet már elegendő a jellemek belső forrongásának 
szemléltetésére. Közben a hadi készülődések, vidám vagy 
komoly összecsapások, a különböző fegyvernem ek s a nagy 
természet szépségeinek és titkainak kísérő zenéje, találó 
színekkel és hasonlatokkal, - mind az Istentől megál
dott és ihletett művészt mutatják nekünk, aki a száraz 
krónikák adathalmazából lélektani buvárlatok nyomán 
fejti ki az igazságot, amely közös kincse annak a kornak 
is, amelyet ábrázol és a miénknek, amelyben ezek a szel 
lemalakok nem iránytalanul bolyonganak, hanem ki-ki 
céltudatosan foglalja el a maga helyét az egyetemes nem
:eti .történelemben. Ezen a ponton kapcsolódik egybe az 
altal~l~os emberivel: a Niebelungok gyűrűje az Isten 
kardjaval; a költői igazságszolgáltatás _ az isteni világ
renddel. 

Szóval, ill a költészet többé már nem puszta forma : 
versláb, rithmu s, rim és hangsúly, hanem sokkal inkább 
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tartalom , még pedig mélységes tartalom , amelynek kin
cseiért érdemes leszállni a legmélyebb tenger, a szív fene
kére. _. Tartalom: egy nemzet sorsa, üdve és reménye, 
bukása vagy dicsősége függ a vezérek egymás közötti vi
szonyától, a békés egyetértéstől, avagy a rosszul leplezett 
irigységtől és civakodástól s a kiontolt vért csak újabb vér 
áradata bosszulhat ja meg, maga utún vonva egy világ
birodalmu sajnálatos, gyászos pusztulását. Amit a biblia 
ilyen keresetlen egyszerüséggel fejez ki: "Valamely ház 
önmagában meghasonlik, elpusztul az{'... Ugyanez az elv 
é l'vényesül "Buda halála" hatalmas fejezeteiben is , ahol az 
osztályos testvérek: Etele és Buda, az elsőség felelt titok
ban, vagy tún tudtokon kívül , akarva, nem akarva, ver
sengenek, szitva az idegen leselkedők és besugók luciferi 
lángjától, végzetszerüen készítik elő a kárhozatos bukást, 
amiből · késő korcs utódaikra is csak gyász és siralom 
szakad. 

Az egyetlen mentő gondolat, hogy Csaba királyfi az 
idő teljességében - ha mindjárt a Hadak útján - visz
szavezérli ul ódait az ősi őrőkségbe, a magyar honfogla
lúsban nyer beigazolás t, amit a múlt századbeli magyar 
renesszánsz daliás kőltője, Vörösmarty tolmácsolt a nem
zet számára hősi versm ért ékben. A keltő azonban egy
mástól Inind céljaiban , mind eszközeiben, mind motivu
maiban és eredményében annyira elütő, hogy s'zinte kíván
nunk kell , hogyakadjon a XX. század költői közül valaki, 
akár ezután születendő, aki Arany szellemében - a lélek
tani húrok bekapcsolásával - énekelje meg a magyar Hon
foglalást ... 

"Száll a madár ágról ágra, 
Száll az ének szájról szájra; 
Fű kizöldül ó-sírhanton, 
Zene zendül hősi lanton." 

S mindazt, ami egy nagyrahivatolt nép lelkében ál~m
ábránd és te ttrekészség alakjában mutatkozott, hItet 
ápolva, reményt. bizalmat erősítve, örökítette át nemze
dékről-nemzedékre fi költő , aki a próféta jövőbe látó. sze
mével ítéli meg az eseményeket, nem kedvezve senkinek, 
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nem hajolva se jobbra, se balra, mert az erkölcsi felelösséget 
neki kell hordoznia a nemzet sorsáért Isten és a világ 
előtt. Arany, mint "a lelkiismeret költője", nem tehelett 
másként. lu elemében érzi magát. Költöi nagyságát iga
zolja, hogy ezenközben sohase válik unalmas erkölcspré
dikátorrá. Nem moralizál. Nem direkt módon kiván hatni 
az olvasóra, hanem indirekte. Nem szóval tanít, hanem 
képekkel és színekkel, hullámvonalakkal és példázatok
kaI. Nem rejtélyes diagrammákkal, hanem a mindennapi 
élet vidám, vagy szomorú, édes, vagy keserű tapasztalatai
val és cselekedeteivel. 

Ilyen irányban a legmagasabb foko t mit magyar 
költő elérhet balladáival érte el, amelyek tárgyuk sze
rint akár a történetből, akár a népéletből, akár a társas 
élet dzsungeljéböl valók, kivétel nélkül úgy hatnak, 
mintha az esemény a lüktető elbeszélés árjában szemünk 
előtt futna le, mint a rohanó hegyi patak, még éléIÍkebbé 
és kifejezőbbé téve II tragikumot magában hordozó pár
beszédek által. Itt igazán arany minden szava. Se sok, se 
kevés. Minden a maga helyén, még a hiányjel a hall
gatás is nagy jelentőséget nyer nála, aki ebben a műfaj
ban egyesítette a népies egyszerűséget · a iniívészi gonddal 
és szabadsággal. Nagy időnek kell eltelnie addig, amig a 
magyar irodalom mezején ilyen virágok teremnek. Ma más 
az irány. Ma más az egész világhelyzet. Még az ízlés is 
más, ha ugyan ízlésnek lehet mondani azt, amely itt-ott 
nyiltan, itt-ott burkoltan íi:léstelenségbe és értelmetlen
ségbe csap át s az újság és újítás ingerétöl megrészegülve, 
az önimádat határain szenveleg és csapong. S mégis azt 
Juondom, ha igazán modernek akarunk lenni , járjunk 
Arany János iskolájába, mert az ő poétai receptje nem 
csupún könyveiben van, hanem életében és emelkedett er
kölcsi magatartásában: Olyan magaslat, amelyről Pegázu
sát nem szívesen engedte hozzá nem illő környezetbe, ha
csak a politikai felfordulás és a titkon rágódó honfibú erre 
nem kényszeríti, mint a Nagyidai Cigányokban. Ezt az 
önkéntelen eltévelyedést - talán - később maga is meg
bánta; de igazolva érezle magát azzal, hogy ő ezt is csak 
hazája iránti határtalan sZl'retetből tette. Kacagott, mert 
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. sírnia nem voll szabad. S aki az egésznek titkos ABC-jét 
ismerte, az akkor se ítélte el ; Inert az szere t bennünket, 
mint magyarokat is, igazán, aki luegmondja nekünk az 
igazat. Kíilönben is azt mondja egy klasszikus: "Az igaz
ság gyökere - keser ü, de gyümölcse édes". 

És most, K. H., badd mondjak el' - kitérésképpen -
itt egy érdekes esetet. Minapában a Könyvtárban bön
gészve, kezembe került a Budapesti Szemle októberi ' száma. 
Ott láttam Gyula diák versét, amelyet 1916-ban a Dober
dón egy kavernában írt, ahol pislogó mécsvilág mellett 
A . . J. költeményeit olvasta; s azzal bátorítá magát és tár
sait a pergőtűz borzalmai között. A népfölk~lők is szíve
sen hallgatták, mert minden sorából kiáradt az önzetlen 
hazaszeretet. De végtére, valami olyanra is vágyakoztak, 
ami abban a földi pokolban megvígasztalja és kedvre de
rítse őket. így került sor a "Nagyidai Cigiinyokra", mely
nek versengő vezérei s egész vezérkara és a szedett-vedelt 
nép vásárí zsibongása , esztelen lakomája a közvetlen ve
szély idején egy körülkerített várban olyan ínycsiklan
dozó valami volt a nép egyszerií gyermekei számára, hogy 
politikumot nem sejtve alatta, mind közelebb húzód tak 
megértő tiszt-urukhoz s olyaa jóízüt nevettek az igaz törté
neten, hogy még a könnyük is potyogott belé; s nem sokat 

• 
törődtek az olasz gránátok robbanásával a fejök fölőtt. Ha 
igy volt valóban , nem csodál om, mert ez ís igazolja az őrők 
emberi természetet , amely a rosszban is lát valami jót, a 
bánatban is valami őrvendetest, a keserüben ~ édeset, ami 
aztán többnyire meg is ment nehéz időkben a kétségbe
eséstől. 

Pedig ennek az országnak S benne az igaz hazafiui lé
leknek ugyancsak volt alkalma átélni és átérezni a látszó
lagos nyugalom és fejWdés munkában és szivós kitartásban 
leőrlött évei után azt a katasztrMális helyzetet, amelybe 
legtöbbnyire önbibáján kívül került. Kérdezem, vajjon nem 
természetellenes-e a magyarság sorsa csak ezelőtt száz évvel 
is, amikor a saját anyanyelvének jogaiért küzd az iskolák
ban és a hívatali életben, ahonnan az úgynevezett deákos 
r~líveltséget csak koncentrált támadással sikerül kiszori
Innia. Osi nyelvünk csak azóta nyert polgárjogot ebben a 
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l-{n zúbml u köz ~Iet porondjún is, mninck fé lt ő "ondd;\\ 
nyújtotl segítő kezel nz élnedö Inagyar irodalom. amely :l 

külföldicskedö klasszikus és rOtuantikus irúnyok utvesztö i_ 
ből kiszabadulva, titko n és nyiH:Hl azon lllunkúH . h ogy a 
n ép le lkt"bcll ösztönösen rejlő gazdag kincsek e t', n dal ) rege. 
J\londn és mese tündéri képzclc ttöl útitatoll vitúgút b evonja 
II nem :eti költészet örök értékü I · nyező i közé, tljjÚ te remtve 
!l maga csodálatos ercjl~"el a .. 111 cgv iselt "Húgo t . . . " 

Az is teni gondviselés, :',lki .. az egész r e fo rdít 'fondol " _ 
úgy akarta ) hogy éppen ebben fl korban , :1 múlt sZ~lznd har
Jninc:1s és negyvenes éve iben , ü gy a II lll Z -. Ii politika. minI' 
az irodalotll , lneglalúlj:l :1 'tnaga vezérfé rfiait akik ).egy h3 -
tahnns óra" alatt szúzndok llnt1asztúsail pó lolj ~1k HZ Ö egyéni 
munk:\juk és együttes törek"ésük útján . íVré" a z oly ell en 
tPlek gigúszi harca is. minl :1luinő Széche nyi és Kossuth 
pl'ogranuuj:lban adva "oH, " égel'cdln é n yéb en:1 haladás 
ügyr l szolgn lia : luc rt ,. búrk ié is a dicsöség", a haszon fi hn zúé 
leendetl volna, hogyha a trón birtokosa és a ne m zeti so uVü
rénitás egy cs illag jegyében k eresté k yolna a b oldogulás t. 

A politikában Széchenyi, Kos uth és De"k visznek ki 
magasló szerepe t, ki -ki a maga' m ódja és jobb 
dt;se sze rint , a z irodalo mban p dig lllrt s cli s rnc l't nagysú(Jok 
m ell ett , cgy örök triumvir:"tlS, Petőfi. T o mpa '5 ~rnn y. 
e!!ynl:1 ssal n e lll CS v e l'SCll'J I'C k e lve i" vckez n k bev inni :1 '-' .f ' Q. 

népies ele m eit a nemze ti k ö lt észetbe, h ogy annak közve tl en 
egyszcrüsége és üde bája ált,,1 a jobbúgyok r lszubadít:ísr. 
nak n Clncs i gesz tusa 1l1e ll é odaúl1ít sú k púnd:1111 gya núIll .... 
lelki szabadság örök glóriújúl. Ez pedig ügy n z egyik , 1\1il11 
H 111ú!o\ik esetben, n C111 nzt jelent e tt e. hogy a szcllenlÍ nivó l 
lesz"lIít suk. hanem a zt , ho")' :1 né pe t. a z is tenadta népet. 
em eljük ,mn g unkhoz. Ez szerintük: a z iga zi dC1110kr:\cin. 

Ennek jegyében indul cl h ódít ó útj"ra Aran y " Tot 
di t'_ja , ntinl :l lovagkor cszrné ny i hősei aki :u: ösi Jll:l gyar 
talajbó l sarjadotl S anuak inyt!k czctt hfrt és di 'sö"égc l SZ"· 

rezni C hon határain kivül is, lnilldenüll , ahov:'! ö t a jó sors 
és királyúnnk parancsa úllítolla. A szerző ma gn ludlu jól. 
hogy u törl (- llc lÍ hüség köve t el III "llyeinc k lnegfe l c l ő kl"ú ló 
l11unk:'tt kiitdött be t847 -be n a Kisfatud y Túrsas"g prtty:'t 
znlúr3: dc maga Se hUle voln3, hog~ .. egysz '''ri.i fahl s i n ó lú · 
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dtl~ létére egy csapú ~ ra orszúgos hírllévnck ö rvendő költ ő 
lesz be l ő l e az alatt a magyar paizs alatt , amelyet diadalmas 
hösc becsüle tt el hordozott meg a hadak l"ttjún és a béke 
III ií vci közö lI. Az aranyakb61 úll6 jutalomdíj m e ll c ll ott volt 
Pe t őfi barftfsúga és az egész 111ugya r olvas6közönsrg hálája 
és szer(' te te, m cly nemzedékrő l -n emzedékre ebből ismeri 
Illeg a magyar lélek rejtett vonásait, az anyai szere tet és 
fiui gyöngédség melle tt uzt a nemes erkölcsi bfttorságot, 
am ely vit éz i te ttekben keresi nem annyira a babért , mint a 
szab;:ld 111ozgás t, il tiszta levegő t és az erő jogán a - sikert. 
D iftk korunknak egyik legszebb olvasnlánya volt ez, anlikor 
cl lecke-órák una Imá I, a megérI ő laná r vezelése meJl ell ép
pen ez a remekbe írt Toldi-trilógia velle el, amely a költőt 
magát is mindvégig elkísérle, Nagyfaluból - Geszten -
Nagykőrösön ~s Pes t-Budán á t II MargiIsziget lölgyei alá, 
ahol "csontja it" végre ö is 11l egadá . 

Egyik luagya rázója, Ri ed l Frigyes, tnondja: "Minden 
nagy költő olvasója lelkében olt"rl em el, amelyen a szép 
:'tldoza li lüze lángol". Ez t érezzük folyIon mi is, amikor 
Ara ny I. és a löbbi na gy magya r köllő m ellett , a külföld re
mek íróit olvassuk, akiknek fejlel! formnérzéke és elragadó 
slílll sa jó isk ola voll II későbbi m es lernek . Meg van 'álla
pílva r óla , hogy vih\girodalmi viszonyla tban is e lökelő 
helyre t,Hlhat számol. Hazai köllészelünk pedi g a sok 
meddő kísérlet és ön á llalús ulún jól tenné, h ogyha vissza
kanya rodn:l Aranyhoz, lllert az ö tilaloll1fái az igaZ{lll te
remt ő lélek szám á ra n em k épeznek korlá tot és akadályl , 
,ül inkúbb megóvnak egy részt az ellaposodás posvúnyától, 
másrészt II fékevesztett csa pongás kártevő illuzióitól. 

,,11 költő l1Cuája t
{ cÍlnü versében lllcghatva sorolja fel, 

hogy mi 111indent köszön ha zájának ő luaga. Első ezek kö
zölt Ha csendes tanyának küszöbje", ahová gondolatban 
gya kran vissza tér. 

"És egy szerény zöld úggal megpihen, 
Mint bárkán a ga lamb, az ósi tű;l!elyeil .'( 

. .. 
, Ennek az ősi tüzhelynek hamuba irt betüi .. ma IS uJ 
elet re kelnek , anlikor tudnivúgy6 lélekkel keress uk Arany 
szellemének igazi tuélységeit, a lét és nemlé t titkát , amelyet 
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Dante fényében fürdő tisztasággal ád · elő. Nem felejtkezik 
el a játszótársakról sem. Agg szü\őjét - ha szinte néhai 
már - alázatosan köszönti, mint engedelmes gyermek. A 
meghitt beszét!, a magyar szó, "anyai tej nek édes .folyama" 
itt nyitotta meg szivét és eszét; ezen zengte az első dalt, 
ezen vallott szerelmet szíve választottjának. Ezt a szót ott 
megérti mindenki. Megérti az egyszerű nép fia is, a nyilt 
szívű nép, amely vele érzésben és nyelvben rokon. 

"Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, 
Örül vagy sír az édes hangokon." 

Ahol megértik őt, az a köttö hazája. De itt véget is ér. 
Becsvágya nem terjed túl e hon határain, az idegenben ö 
csak • . .. , 

,,- - - - Joveveny, 
Dala üvegházi növény." 

S a következő sorokban ki is tüzi a legnemesebb költői 
ideált a maga és nemzedéke számára: 

"Boldog, ha büszke lantján ;1 haza 
Dicsöségének napját zengheti! 
Ha nincs múltjáIiak vérzö panasza, 
S reménye vásznát jó szél lengeti! 
A dal, mit így teremt újja, 
Egy nemzeti halleluja, 
Visszhangja messzi ég alá kiha t -
Es fölverendi a késő századokat." 

• 

• 

Még akkor is ragaszkodik hazájához, akkor is dalol, ha 
csak a bánat inspirálja, ha miként az a Szabadságharc leve
retése után be is igazolódott, a mártiromság kőzepette 

"Ű nenlzetének hattyú éneke, 
0, a lant bánatos, haldokló gyermeke." 

Ebből a· fátyolos kedélyből azután holta napjáig nem 
tudolt kibontakozni. Szeretné ugyan homerosi napfényes 
tájakon, boldog szigeteken megjártatni képzeletét, de ho
g~a~ tehetné ezt, amikor "enyésző nép" fájdalmának kell 
kifejezést adnia, 
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., _ - - ki méla kedvvel 
Mult ján borong ... Jer Ossián 
Ködös, homályos énekeddel." 

S emészti bár "titkos métely" gyanánt "az örök kétely" 
_ egy-egy örvendetes jelenség mégis (mint Egressy Gábor 
hazatérése bujdosásából) felrázza lethargiájából s az el
nyomó habsburgi zsarnokságga I szemben törhetellen hittel 
hírdeti a nemzeti megújhodást: 

"Félre, kishitüek, félre! nem vesze II el -
Elni fog nyelvében, élni müvészettel, 
Még soká e nemzeti 
Föl merész versenyre, kinek az istenség, 
Nyújtá dallamos ajk s honi hárfa kincsét! 

. Zengjen, aki zenghet" 

s bíztat ja színész barátját is (a világot jelentő deszkákon ): 

" Ölts arcod ra lelket és igaz betükel. -
Magasztos erényt, mely buktában se csügged, 
Abrázolva nékünk!" 

Költő- társát, lelkének felét, Petöfit, akihez örök ba
rátság szent frigye csatolta, az ötvenes évek elején még 
visszavlirja. Róla írott versei arról tanuskodnak, hogy 
egyszer lehelletszerü kőzelségben érezte maga mellett, sőt 
egy-egy merészebb vonását mintha az ö szellemujjai érin
tették volna. S ha képzeletben ott jár a csatasíkon, ahol a 
j óslat betelt, biztosra veszi, hogy 

"Minden csepp vérből új virág kelendelt, 
Es több madár zeng ott a ligeten -" 

Petőfi emlékéhez még harminc év multán is visszatér, 
amint azt rövidesen _ végszó gyanánt látni fogjuk. 

Előbb azonban jónak látjuk ide iktatni pár hasonlatos 
sort abból az időből, amikor a nagykőrösi tanári kathedrá
rói felkerült a fővárosba s itt előbb, mint a Kisfaludy Tár
saság igazgatója, később mint a M. Tud. Akadémia titkára, 
t.?glalta el megill ető helyét a hazai közművelődés központ
Jaban, mindig azzal a jellem éhez forrolt egyszerűséggel, 
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am ely neki munkáiban és a társasági é le tben is e lidegenit
h etlen sajátja .. . 

"Egyszerű dal , egyszerü szív s lélek . . . " 

Lél ek - ajk - szív hármas egységben egybeforrva és 
világosi tó szövétnek gyanúnt ö rök lá ngha n égve, a hon ja
vára, a nemzet dicsi;ségére. 

Széchenyi halálakor is ez a hármas egység nyilatkozik 
meg ahhan a fenséges ódában, amelyet a z Akadémia gyász
ünnepére Írt s amelynek végső conclusiója m ár az emléke
zet m elle tt a r emény húrját penget i s igy buzdit: 

.,- - - - a fá jdalom vigaszta l, 
Egy n emzet gyásza n em csak leverö : 
Nép, m ely dicsöt , magasztost így m agasz ta l, 
Van élni abban hit, jog és erö!" 

Deák húsvéti cikkével kapcsolatban pedig már csakugyan 
Petőfi bizakodó vonásaiya l ékesen vonul be a néplélek Pan
theonjába s onnan hírdeti a m egú juló önbiza lma t , a melyet 
ideig-óráig m ég a jobbérzés ű ha zafi a k is k ényt elen ek vol
Illk elaItatni kebelökben ; de m os t a z ész, egybeforrt vágy, 
tiszta honfi hüség eröt, b á torságot ad n ekik, hogya " Ren
dületlenül" szózatá ra "szirt a habok k özt" - híven m eg
álljanak s kikűzdjék a n emzet szá m ára núnden poklokon 
keresztűl a jobb jövöt . - 1861. áprilisába n má r így ír : 

"Az n em lehet, hogy milliók foh ásza 
Orökké visszamálljon róla d, ég! 
É s annyi vér - a szaba dság kovásza _ 
Posvány maradjon , h ol elönteték. 
Tá m adni k ell mindig nagyobb körökben , 
Életnek ott , hol a marlir te tem 
Magát kiforrja csendes földi röghen : 
Légy hű, s biz zál jövödbe, nemzetem !" 

Ime, így szánt a költ ő fekete ba rá zdá t a fehér mezőben s 
ara t belőle örök életet nemcsak magának , h anem nlÍnt igazi 
népi sarjadékhoz illik, az ő osztályos társa ina k is, akikkel 
"sorsa közös, s akik őt ösztönös hittel ma is jobban meg
értik, mint a nyugati bölcselkedés á lszent eskedöi, akik 



elölt a magya r mező csa k l ege l ő s nem lnint Aranynak 
.,Isten maga telke . . . " 

Erről az lsten felkérő l, errő l rt nag y mezei jószágról, 
s:ép Magyarországról Riedl Frigyes fejtegetései között a 
következő igen érdekes - Trianon uttm íJé lve - SZOlno
rllan tanulsúgos Inegjegyzésre akadtam : "Ha külső eröszak 
egyszer Magyarországot részekre szakítaná , n yelvünk és a 
múlt emlékei mell ett az ő (Ara ny) müvei is eszmény i kap
csat képeznének közöttünk". Ez az eszményi kapocs csak
ugyan megva n. Jelent.keztek is az Arany kultu sz hívei meg
ható írásbeli n yilatkozatban a M. Tud. Akadémia hétfői 
ünnepén. De amellett jól tudjuk, hogy kivá lt Erdély föld
jén egy egész új lendületií prózai és kőltő i irodalom tá
mad t., amely máról-holnapra kel etkezett s m á ris mutogatja 
oroszlánkörmeit, amikről r eá ism erünk , h ogy ők is, az 
ottani " ifjú nemzedék íróvilága , a rra törek esznek , hogy 
új nem zedéket teremtsenek az elhunyt sírjain, miként 
Arany tevé. Nagy a hit em abba n , hogy Csaba király fi nem 
fogja őket cserben hagyni s talán éppen ott akad majd 
valaki , a ki a félbenmaradt hún Irilógiál be fogja fejezn i. 
Ez lesz az igazi a ranykapocs Erdély s Magyarország kö
zőtt. Az igazi Unió, m ert Arany megdicsőült szelleme nem 
ismer sem politikai, se vámhatárokat. Áttör a magyar Gé
ninsz benne és általa, m enny s föld ha lárain uralkodva, 
mint az első szerelem, tűzön-vízen, drótakadályon át -
az igéret főldére, hol testvéri ö l el ő karok várnak reánk. 

Ez az Arany hite. Ez az enyém ís. Ez a Petőfi vágya. 
Ez az enyém is. Hadd ' mondjam el hát bizakodó lélekkel, 
Aranyra vonatkoztatva, amit ő Petöfiről mondott, amikor 
élete müvét s annak halhatatlan érdemeit ki emelle (1879-
ben) : 

• 

"Aluit aelál, abból se mmi nincs elve.r;zve, 
Firól-fira szállsz te, ln;nt eg y közös eszme.u 

Arany szell emét idézt ük s Pelőfivel találkoztunk. Az ő 
lánglelkök világítson most is a m agya r éjszakában I Amen. 
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