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T. E I

Két rendhagyó biedermeier családi vers
(Erdélyi János : Családi kép és Arany János : Családi kör)

Az -as évektől költőink a nagy európai megrázkódtatások után témáikkal vissza-
tértek a honi földre, divat le a „hazaiság” – az új műfajokkal együ. Az egyre viha-
rosabban terjedő zsurnalizmus is felhívta a figyelmet a jelenre, a mindennapok embe-
rére. A hősi múlt megéneklése melle költőink kísérleteztek a kortársi élmények, ér-
zések valósághoz közelítő bemutatásával. A romantika alanyi költészete melle egyre
több a napló, a honi levél, az úti beszámoló, az életkép. Az új divat hazai terjedésében
szerepet játszo a német romantika domesztikált változata, a nálunk is meghonosodó
biedermeier. Az elmúlt évtizedek után, amelyek felforgaák és átalakítoák Európát,
megjelent a béke és polgárosodás igénye, új életformájával, ízlésével. A biedermeier,
azaz a béke és a polgárosodás éveiben divatba jö a család kultusza és vele együ a
családlíra. Néhány szép darabja ma is megfogja az olvasót. Most két rendhagyó család-
versről szólunk: Erdélyi János Családi kép¹ () és Arany János Családi kör ()
című költeményéről.

A hazai biedermeier kor költői és olvasói ismerték a kortársi német lírát : A két
nagy, Goethe és Siller melle a sváb iskola költőit, így Ludwig Uhland és Friedri
Rüert verseit, és fordítoák is, mint például Erdélyi János. Bizonyos, hogy Rüert
halo kisgyermekeket sirató versei (Kindertotenlieder) hozzájárultak a műfaj terjedé-
séhez, amelyet segíteek Robert Sumann és kortársainak a versekhez írt dalai. (Ké-
sőbb Brahms és Gustav Mahler is megzenésítee őket.) Íróink elő nem lehete idegen
Adalbert von Chamisso, az emigráns francia gróf sem. Chamisso -ben születe. A
forradalom elől a család német földre menekült. A fiú az országszerte szerete Lujza
porosz királyné apródja, majd katona le. Miután nem akart harcolni honfitársai és a
csodált Napóleon ellen, kérte leszerelését. Nehezen, végül -ban elbocsátoák. Bo-
tanikát tanult. -től három éven át egy orosz expedíció tagjaként beutazta a világot.
A népszerű Reise dur die Welt szerzője világra nyito, a liberalizmus és a francia
romantikusok híve volt. Élt Párizsban, Mme de Staël coppet-i házában és Londonban.
Nevéhez fűződik -ban honfitársa, Béranger dalainak fordítása, kiadása, és Victor
Hugo verseinek népszerűsítése. Ezért is ismerheék Magyarországon. Béranger „an-
sonjai” a francia kisemberek jellegzetes zsánereit örökítee meg, például a koldust, a
katonát, az álszent kispolgárt. Verseit Csató Pál, Erdélyi János és Petőfi Sándor nép-
szerűsítee, az ő dalait is megzenésíteék, így Berlioz, Sumann vagy Liszt Ferenc.

¹ Erdélyi János Költeményei, s. a. r. T. E Ilona, I Evelin és V Eszter, az
utószót írta T. E Ilona, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészeudo-
mányi Kar,  [A továbbiakban: E ], –.





Peter Slemihl csodálatos történetének, Chamisso több nyelven megjelent elbeszélé-
sének híre átjöhete Magyarországra is, a szegény legényé, aki gazdagságért eladta
árnyékát az ördögnek. Az író -ban végre révbe ért. Feleségül vee a húsz évvel fia-
talabb Antonie-t. Szerelmét és családi boldogságát sűrítő dalciklusa l-ban jelent meg
Frauenliebe und Frauenleben címmel, amelyet egy évvel később a Lebenslieder und Le-
bensbilder követe. (Az Asszonyszeretet és asszonyélet dalait Subert, Sumann és
mások zenésíteék meg, később Brahms és Mahler.) A felsorolt íróktól, bár igen népsze-
rűek voltak, távol állt a biedermeier kor költőinél gyakori provincializmus. Chamisso a
német polgári családban találta meg azt az erkölcsi erőt, amelyet a házastársi szeretet, a
gyermekek nevelése ado. Ezekben a versekben, miként azt a biedermeier életeszmény
megkívánta, életét a családnak szentelő anya állo. A családi érzéseket feldolgozó, i-
hon ismert írók közül nem hiányozhat Robert Burns (–), „a skótok dalnoka”
sem, akit Arany János fordíto. A nagy utazások és az Európán végigsöprő harcok évti-
zedeiben, amikor katonatisztek, arisztokraták, nemes urak, peregrinusok és a kultúrára
kiéheze írók bejárták az öreg kontinenst, elképzelhetetlen, hogy a sorolt írókkal vagy
legalább dalaikkal ne találkoztak volna.

*

Erdélyi János és Arany János „népi sarjadék” volt. Gyermekkorukat a család szerény
örömei teék széppé, iúságuk a megélhetésért folytato küzdelem és az önérzetet
csorbító sérelmek ideje volt. Erdélyi iúkori verseiben gyakori az árva, a vándor, az
ohontalan alakja, akinek lépteit az apa és a testvérek korai halálának emlékei kísérik.
Az iú Arany is csaknem ugyanezt a sorsot élte meg. Családi képükmás volt, mint a ne-
mesi, polgári, kispolgári költőtársaké, akik a biedermeier világban, annak eszményein
nevelődtek. Megmutatkozo a különbség, amikor Erdélyi a hazai családlíra első ver-
seit írta. -tól jelentek meg a Családélet, A család, Egy gyermek születésére, Pórfiú
stb. című költeményei. A munkát, a becsületet, öregeket tisztelő szegény parasztcsalád
képét jeleníti meg. Milliók sorsát fejezték ki. Szerény viszonyaik közö is boldogok le-
heek volna, ha nem árnyékolta volna életüket jogfosztoságuk, mert a pór gyermek
születésével : „Egy rabbal a földnek több rabja le.”²

A hazai családlíra legismertebb megszólaltatója – Petőfi elő – Garay János és
Vao Sándor. Garay János, egy szekszárdi kereskedő fia, korán nősült. Fél év múl-
va elvesztee feleségét. Amikor  novemberében újra házasodo, értékelni tudta
a meglelt boldogságot. Családi életük, egymás iránti szeretetük legendás volt. Arany
így jellemezte Garaynét : „olyan mint egy angyal, amelle szeret a háznál, családi kör-
ben élni, nem a nagyvilágban barangolni”.³ Több családversében is jelen vannak a kor
közhelyei, egy versciklusában azonban életszerűen, mégis költőien, játékosan vall sze-

² Egy gyermek születésére = E , .
³ K Dezső, „S mi vagyok én…”: Arany János –, Bp., Szépirodalmi, 
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reeiről. Az -ben írt Családi képek kis életképek sorozata, melyben tizenkét eltérő
terjedelmű, más versformájú darabja alkotja a ciklust. Megörökítee mindennapjai-
kat, ünnepeiket, a gyermekek játékait, boldogságukat, valamint szomorúságukat, hogy
a nagyszülők nem érheék meg azt az örömet, ami nekik gyermekeikkel juto. „Egy
új világ környékez, / Új ég lehel reám; / Sajkám elért a révhez, / Hová ohajtozám.” –
kezdi versét. Elmondja, hogy ohona a béke szigete és ő „a házi boldogságról dalolja
énekét”. „Köröem, i futosnak ők, / A kedves gyermekek; / Anyjánál a kis harmadik /
Bölcsőben szendereg. // Csendet parancsolok nekik, / Az egyik könyvet nyér ; / A másik
felmász térdemen, / És tollat írni kér. // A könyvet cím, s több lap hián / Még vissza
kaphatom, /De képe, egy szép Goethe-fej, / Szem- s orrnélküli rom.” Majd beszámol
arról : „Ha elmegyek, a távozót / Híven körülveszik megint, Mindegyik édes szót rebeg,
/ Mindegyik búcsú-csókot int. […] Ha érkezem, ha távozom, / Ha csendben ohon dol-
gozom: / A kis sereg mint méhiraj, / Körülrajogja asztalom”. Garay megérezte az „új
költészet” egyik legfőbb törvényét, az „alanyiságot”. Tárgyát egyéniségéhez formálja,
a magánélet kisszerű élményét eleven képekké alakítja : ezzel új hangot hozo a hazai
lírába.

Garayék ohona a boldogság szigete volt. A költő minden álság és manír nélkül,
természetes egyszerűséggel írta sorait. Valóságtartalmukat Erdélyi János igazolta, ami-
kor tíz évvel később,  novemberében szomorú szívvel búcsúztaa a halo költőt
Garay emlékezete⁴ című versében. „Mert ihletésnek háza volt te házad, / Hol a belépő
megszenteltete; / Minden való volt és nem puszta látszat ; / Dics és nyomor, ábránd
és szeretet. // És mind ez így volt, szóról szóra így volt, / Költő lakábul hív családi kép.
/ Most csendes a lak, mert a gazda megholt ; / Keserves csend, ha gyásznál nem egyéb.”
Erdélyi elfogadta elhunyt barátja eszményeit, de ebben a versében sem az örömről,
hanem a gyászról szól.

Vao Sándor is Garay útját járta a házaséletről és az apai örömökről írt, töb-
bek közt, az Esti kérelem, Vallomás, Nyár-reggeli dal kedvesemnek, Atyai dalok című
verseiben. Az érzelmi mélység felfedezhető nála is. Kedélye egybeese a biedermeier
eszmény kívánalmaival, ezért sikerültek versei, amelyekben megemelte, megszépítee
tárgyukat. Mind Garay, mind Vao dalait néhány évvel később Petőfi Sándor szár-
nyalta túl új témákkal, játékossággal, közvetlen hangjával elhalványítva az elődöket.

Erdélyi és Arany életútja a felnőé válással másként alakult. Arany korán, még
Nagyszalontán nősült. Felesége, Ercsey Julianna, aki némi kis hozományt is kapo,
megadta a költőnek a családi boldogságot. Arany szerelmes verseit, ha ugyan voltak,
az Elégia és a Feléd, feléd kivételével nem ismerjük. Erdélyi később alapíto családot.
Megszerezte az ügyvédi oklevelet, honorácior le és azután vee el a jómódú nemes
kisasszonyt, a szép és lelkiekben is gazdag VaoKornéliát. Az asszony férje „templom
egeri” sorsán segíte, amikor kényelmes polgári ohont rendeze be. A társaságked-
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velő pár gyakran meghívta barátait. Végre ohonra lelt az eddig csak idegen házakban
élt költő. Megszűnt magányossága, szereék és ő is szerete. -től írói pályáján is
sikereket ért el : a Tudós Társaság, a Kisfaludy Társaság tagja, a Regélő Pesti Divatlap
kiadója, a polgárosodó irodalmi és társas élet ismert, kedvelt alakja. Hozzáfoghato ter-
vei megvalósításához, versei kiadásához és a népdalok gyűjtéséhez. Ez időben nem írt
családverseket, vidám zsánerképek, regék és népdalok készültek, mint amilyen a Sem-
miházi, A gonosz molnár, A Mihók, a bohó, Mátyás, a szántó, stb. Talán félt aól, hogy
boldogsága megvallásával kihívja maga ellen a sorsot vagy talán távol is állt ízlésé-
től. Megtelt pohár⁵ című versében jelenik meg családtagjainak féltése : „Mint örültem,
mint remegtem / kedvesim, szereimért”. A „vígferkós” kedély (Vahot Imre) és a mély
érzelem együ volt nála.

Első verseiben gyakoriak voltak a halálmotívumok, a beteg gyermek, a családta-
gok korai halálának siratása. Sokáig elevenen éltek benne a nevelőség keserű emlékei.
-ban írta : „az én életemből önként foly, hogy sötét oldaláról nézem ollykor a tár-
gyakat […] annál édesb nekem […] a fény és öröm, üdvösb nekem roszban, mint jóban
csalatkozni. Aztán az ember olly tökéletlen, hogy boldog alig tudna lenni”. „Azért én
szeretem az életet, de csak küzdésiben szeretem.”⁶

. március -án a házaspár élete kiteljesede, megszülete Kornélia Zsuzsanna.
A boldogságnak hamar vége szakadt, mert a kislány születése az anya életébe került.
Egy verstöredéke maradt ez időből : „Szánlak, szeretlek, hervadok miaad, / Annyit
virrasztván, mint a csillagok. / Oh hölgy! E szívet milly magára hagytad, / Csak most
tudom, milly egyedül vagyok. / Csak most tudom, te mim voltál nekem, / Mióta árván
hagytad gyermekem. // Minő, minő üres ház, / Milly szertelen magány, / Lelketlenül
a lelkem, / Haloi nyoszolyán. // Elnyúlva mint az árnyék, / Elfogyva mint a hold, /
Melly még imént az égnek / Szép szemefénye volt. // Ne sírj, mondják barátim, / Ne
sírj, kíméld magad. / Van gyermeked, kiért élj, / Kiért szíved megszakad.”

„Imádásig szerete felesége” elvesztése után kislánya maradt az egyetlen kapocs,
amely elhunyt feleségéhez és az élethez kötöe. Aggódo érte, ezért egyéves koráig
magánál tartoa. A „szőke fürtü kislány, lenvirág szemekkel” volt vigasztalója. Ami-
kor Nellike túljuto a kritikus egyéves koron, dajkájával együ elvie a jó levegőjű
Berzétére, ahol Máriássy Zsigmondné, egykori patrónája viselte gondját. Váratlanul
jö a hír . február -án a kislány betegségéről. Azonnal utazo, mire odaért már
a terítőn találta. Ekkor szakadt ki belőle a Családi kép című verse. Alcíme: „Berzéte,
. február .” I közöljük, mert kevéssé ismert.

⁵ E , .
⁶ Erdélyi János levelezése ., s. a. r. és jegyz. T. E Ilona, Bp., Akadémiai,  [E
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Ezer sóhajtássá zokogtam lelkemet,
Mint partot a hullám, szaggatja keblemet,

Siralmak özöne.
Fejem fölö ím elcsapo a bánatár,
Mélységein szívem mint egy vérző buvár,

Pályáját futja le.

„Oh én szép gyermekem! Hidegre vált alak !
Nem arra jöem én, hogy ekkép lássalak,

Fehérben, mint a hó.
Haloi lepledet föl-föl takargatom,
Hol volna még meleg, lágyan tapintgatom,

De nem található.”

Oh én szép gyermekem! Tudád-e mondani,
Midőn, amely megölt, elkezde sajgani

A gyilkos fájdalom?
Vagy mint az ártatlan bárányka szenvedél,
Amit mondtak, tevéd, jó szónak engedél,

Sírtál-e angyalom?

Hol fájt neked, hol fájt? Hadd csókolom meg o,
Meg a kínos helyet, hol szíved dobogo,

S ezt a behúnyt szemet.
Meg ezt az ajkat is, hol elfogyo a szó,
A szépen induló, szépen nyilatkozó

Vidító engemet.

Mert ezt a szót soha el nem felejthetem,
Azt mondta, hogy nincs még magában életem,

Van árvám s érte én.
Én kéztől, mostoha kéztől megóam őt,
De oh, ha anyja nincs, ki tart meg csecsemőt

Az élő föld színén?

Meghalt ez a gyermek! Fájdalma volt a lét,
Mert a virágszálat, mely sínyli gyökerét,

Harmat nem őrzi meg.
Anyjához fájt e szív, fájt a holtak felé,
Nem bírhatá tovább, és megszakadt belé,

Az éleől beteg.





S i fekszik gyermekem, s az édes anyja o.
Szólítanám őket, de mindkeő halo,

Családom képe, ím.
Fössétek e képet, s hagyjátok érzeni,
Árnyéklatul azon hagyván föltetszeni

Gyászom, keserveim.

O lesz egy férj, atya, sötét érzelmivel,
Ki iú volna még, de aggal érne fel,

Mert annyi érte őt !
Jó sorsa ily órát ne adjon senkinek,
Utána, hogy sírva nézzen szereinek,

Mint ő idő elő.

Ő iú volna még – s bánat mia lesz agg,
Dalolt mint a madár, s leszen majd hallgatag.

S nyugo, minő a tél.
Ha napja egy felét a gondok elveszik,
Másikban a holtak felől emlékezik,

A kedves multban él.

Örömnek az kínos, hogy nincs mit vesztenem,
Életnek iszonyú, hogy így kell vérzenem,

S nem fáradnom belé.
Mutatja már egy-két bús fejfa nevemet.
Szellők! sohajtásban vigyétek lelkemet

Haloaim felé !

Nellike halála az író érzelmeinek legmélyebb rétegeit kavarta fel. Mint egy megállás
nélküli babiloni siratóének szól belőle a fájdalom. A kibuggyanó szavak lökik előre a
sorokat, a jelenvaló, a pillanat költészete részletező realizmusával, amelynek éleeli
ábrázolása mögö o lapul a halál. Most nem tudo hallgatni, pedig korábban sokszor
magába fojtoa érzelmeit. Paraszti szemérme tiltoa a kitárulkozást : „lelkemben sokat
el birok titkolni vagy nyomni”, mint korábban Kornéliának írta.⁷ A vers datálása és a
kéziraté egyidejűségre utal. Nincsenek benne javítások, kiszakadt belőle a vers. Mind-
össze két szakaszt hagyo ki később, azokat a részeket, amikor a kislányt szólongatja,
kedves atyai szóval sürgeti, az ajándékba vi játékot mutatja, hogy „a hideg párnáról”
felemelje fejét, de minden hiába. Ekkor szembesült a visszavonhatatlannal, szép, okos
kislánya nincs többé.

⁷ E , .





A vers egy kétségbeese ember panasza, a tehetetlenség szól belőle, lázadás a sors-
nak való kiszolgáltatoság ellen. Három év ala elveszítee édesanyját, feleségét és
kislányát. A címválasztás tudatos. Szarkasztikus és kétségbeese válasz a kor boldog
családi verseire, amint a . szakaszban kimondja : „Családom képe, ím!”. A Garay-vers
-es címének ismétlése annak kegyetlen kontrasztja. És ezzel Erdélyi nemcsak az
értelmetlen halál, hanem a biedermeier boldogságot sugalló képe ellen is lázadt, mert
a fény mellől hiányzik az árnyék, mint a kor festőinek kedvelt zsánerképeiben is. Az
író, mint élete és korai költeményei mutatják, tudta, hogy a világosság melle o lapul
a sötétség, az öröm melle meghúzódik a bánat. Talán azt is remélte, hogy vele már
nem játszik a végzet, hiszen Kornélia halálával leróa a sorsnak kötelező adóját. A ket-
tős gyász után azonban szembefordult sorsával. Azt érezte, hogy pusztító démoni erők
hatalmába került, de nem látja céljaikat, csak annyit tud, hogy ragadják magukkal az
ismeretlen felé. Újra teljesen egyedül maradt. „Nincs előem, nincs utánam / E világon
semmi nyom, / A halálnak, elporlásnak / Még magammal tartozom”, mint kislánya te-
metése után, . február -én Berzétéről hazatérve írta. Nem tudo Pesten maradni,
külföldre utazo. A „Még magammal tartozom” dacos merészségével fordult a végzet,
a kihívások elé. Vállalta a veszélyeket, nem félt semmitől, mert nem kötődö az élethez,
nem ragaszkodo senkihez.

A fény és árnyék keősségének, a sötétség és a világosság összetartozásának tuda-
ta, amely végigkísérte életét, utazása ala írt jegyzeteiben is megjelent. Kedves festője
Rembrandt, aki „homályos és fényes, sötét-tiszta, mint Byron”.⁸ A flamand festő művei
közül legszebbnek tartoa az Antwerpenben láto Éjszakai őrjáratot,⁹ a fényes, vilá-
gos előtér és a sötét, mélytónusú háér tökéletes elegyítését. A félelem hiánya később
is segítee őt, hogy átvészelje az –-es eseményeket, a bukás utáni megpróbál-
tatásokat.

Amikor Kornélia halála után tizenegy évvel újra nősült, a sok veszteséget, vihart
megélt férfiban kikristályosodo a fény és árnyék keőségéről vallo felfogása. Levél
Ilonához című versében írja : „A jó szerencse balszerencse társa / Egynek kelése, másnak
elmulása”. „Boldog csak az, ki gondját úgy szövé, Hogy árnyat ír a fényesség közé. /
S remény fejében, mint déli madár, / A tarka jó kedv köntösében jár.” A tizennyolc
éves, álmodozó lányt próbálja felkészíteni az életre : „Mi hát az élet és mi benne szép?
/ A fény, ha véle szomszéd a sötét. / És szép a liljom ingó árnya / És az egeknek íves
szivárványa.” / Meg szép a hayú, a rengő vizen, / Usztában amint két nyomot viszen. /
I jobbra egyet és o balra másat.” A sok mindent megélt költő biztatja a tapasztalatlan
lányt : „Légy bizalommal a jövő iránt,…/ Ha olykor elfog bú, aggodalom, / Ne hidd, hogy

⁸ E János, Úti levelek, naplók, vál., szerk., bev. T. E Ilona, Bp., Gondolat, 
[E ], .

⁹ E , .





az élet csak fájdalom. De azt se hidd, rajongás gyermeke, / Hogy a boldogság álmodo
rege.”¹⁰

Az írót sorsa később sem kényeztee. Második házasságára is többször borult ár-
nyék, amikor több kisgyermekét elveszítee.  júniusában családjáról írt cím nélküli
versében, egy boldog álmáról ír, amelyben „Visszatértek a haloak.” „A nagyobb fiam
javába / Készülődö iskolába. / Könyv, irón, toll? Csupa szerszám, / Kedv, öröm, tűz :
csupa villám. // A lány is, a nagyobbka / Félreülve a sarokba / Pont, azaz font, mart,
azaz varrt, / – Csak beszéd, hogy ő is elhalt.” És amikor eljö a reggel, ráébredt a való-
ságra : „Kevesebb van két gyerekkel.” Az öröm csak álom volt : ”Visszafolyt a két nagy
távol, / Senki sem kelt föl sírjából, / Mégis, óh, kinek köszönjem? / Örömemben hull a
könnyem.”¹¹

Erdélyi János Családi kép című verse, amely az idillt sugalló címmel ellentétben
csupa fájdalom, azért rendhagyó alkotás, mert a költő a cím és a tartalom egymásnak
feszülő kontrasztjával tiltakozik a biedermeier kornak az árnyékot, a bánatot elfedő,
rózsaszín boldogságot hirdető képe ellen.

*

Rendhagyó vers aCsaládi kör is, amelyet Arany János -ben írt. A skót Robert Burns
eCoer’s Saturday Night című versének hatása ala keletkeze. Arany gondolkozo
rajta, hogy megemlíti a skót költő nevét, de elvetee, hogy „a béna magyar harcos által
akkor kelteni óhajto hatást ne rontsa”. Az ado kép annyira hazai volt, hogy Lévay
József, aki maga Szombateste címmel fordítoa Burns versét, ezt írta róla : „miniatur
rajzában egész népéletünk elevensége van megörökítve, hasonló festmény nem került
még ki magyar költő műve ecsetje alól, győzelmes társa Burnsének”.¹²

A költemény abban az évben készült, amikor az egész országban és Arany lelkében
is elevenen élt a harcok, majd a menekülés reenete, a „futás” szégyene, és a szörnyű
veszteség tudata. Mindezt tetézte az osztrák hatalomnak amindennapokra nehezedő el-
nyomása. Arany egészsége is gyenge volt és tele keserű kiábrándultsággal. Meg kelle
tapasztalnia a fedél- és állásnélküliség gondját. Az író „lelkületére ólomsúllyal borult”
ez az időszak. A hatalom fojtogató jelenléte Nagykörösön is jelen volt. A kenyérgondok
ugyanmegszűntek, de nem érezte jól magát, légüres térbe került. Az alföldi kisváros gő-
gös cívis polgársága nem fogadta be a tanári kart, kis létszámú kolóniája idegen testként
élt o. Hazavágyo Szalontára. Amikor ezekre az évekre visszatekinte, írta Szemere
Pálnak: „Egyéni helyzetem is csüggesztő vala […] nem csak azért vágyok eszményi vi-
lágba, mert általában költőnek o a helye, hanem mert ez álmodozás feledteti a valót,

¹⁰ E , –. (Levél barátnémhoz címmel)
¹¹ E , –. (Hála Isten, jól nyugodtam címmel)
¹² Mindkét idézet : V Géza, Arany János életrajza, –, Bp., Magyar Tudomá-
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enyhíti annak szenvedéseit.”¹³ Ekkori versei, például a Fiamnak, Juliska elbujdosása,
Koldusélet, Ihon, Enyhülés „az eszményi világba” ringatás eredményei.

A családversek öröme és ohoniassága melle teen érhető ez a rossz közérzet
is. Példája a Kertben, amely idilli hangulaal indul, egy boldog, megelégede embert
látunk, aki gyümölcsfáit gondozza, de már a szakasz végén o a figyelmeztetés – a
szomszéd házban „iú nő szemfödél ala.” A Családi körben ugyanez az érzés bújik
meg, amely a bájos életképek sorozatából bomlik ki. A bécsi biedermeier műhely zsá-
nerképeinek szellemében három hangulatos idill kerekedik ki. Az első egy késő délutá-
ni, alkonyba hajló falusi ház nagy eperfával, mögöük a csonka torony, az előtérben
„fehérlik” a tehén kis borjával. Fényforrás a tűzhely lángjának vidám lobogása, amely
a ház nyito ajtajából szűrődik ki. A melegséget sugárzó fény a lustán heverésző ku-
tyára esik. Sehol semmi mozgás, az alkony nyugalma fekszik a tájon. A második idill is
állókép, a ház belsejében az egyszerű parasztcsalád megszoko, bensőséges együese,
melyben az anya körül gyűlik a ház apraja-nagyja. A kicsik babot-borsót szemelget-
nek, a nagylány vasal, a nagyfiú pedig az asztalra könyökölve olvas, mint tee egykor
maga a költő : „E fiúból pap lesz, akárki meglássa”. A zárt enteriőr csupa szeretet és har-
mónia. A két kép igazi élethelyzetet mutat a maga banalitásában. Festői költőiségével,
láató erejével, rajzának pontosságával, részleteinek kidolgozoságával olyan atmosz-
férát teremt, amelyen átragyog a szív melegsége, a gyermekkor emlékeinek megszépítő
fénysugara. A sugárzó „festőiségre” Erdélyi János már -ban felfigyelt, amikor kri-
tikájában a „képíróra”, „a poétai festés”- re utalt. A tűzhely fénye ráesik a sövényre, de
„az a tűz nem ég hijába, mellee családi jelenet látható festetlenül is”.¹⁴

A harmadik életkép már a mozgásé. A fárasztó mezei munkából megtér a szántó-
vető családfő. Kaszáját szegre akasztja, elpilledve várja a vacsorát. Családja körében
lassan felderül. Ekkor ismét tágul a kör : kopogtatnak és megjelenik egy elcsigázo kol-
dus. A jó érzésű gazda asztalához ülteti, a háziasszony jó szóval kínálja a vacsorát. Az
étkezés befejezése után kezd mesélni életéről a „béna harczfi”, akinek szavai szétrob-
bantják az idillt. A boldog zárt világba benyomul a durva valóság: „a szabadság véres
napjai”, az egykori honvédek keservei, ők a bujdosók és koldusok, rokkantak és be-
börtönözöek. A „képíró” szerepét újra átveszi az író, és olyan mesteri szóval idézi fel
néhány sorával az elmúlt évek atmoszféráját, hogy felragyog a közelmúlt dicsősége, de
nyomában o sötétlik a bukás és az -es esztendő minden nyomorúsága, a fény és
árnyék együese. A vers zárása visszahozza a jelent, amelyben kialudt a dicső múlt, a
„tűz” és csak a hamu parázslik : „Este van, este van […] a tűz sem világít […] Majd a
földre hintik a zizegő szalmát […] S átveszi egy tücsök csendes birodalmát”.

ACsaládi kör is rendhagyó, mert ugyan részbenmegfelel címének, de az idill össze-
roppan, amikor a költő belopja „családi” versébe a valóságot, a durva hétköznapok zak-

¹³ AJÖM, XVII, s. a. r. K H. János, Universitas, Bp., , .
¹⁴ E János, Arany János kisebb költeményei = E János, Irodalmi tanulmányok és

pályaképek, s. a. r. és jegyz. T. E Ilona, Bp., Akadémiai, , .





latásait, a Kossuth-kalapok, a Kossuth-bankók, a fegyverek és a volt honvédek utáni
hajszát, a népet gyötrő adókat, az egész németesítő spicli-világot.

Arany jól tudta, hogy a pesti szerkesztőknek, akik kértek tőle verset, fejtörést fog
okozni. Így is történt. Vahot Imre ijedten írta, hogy a vers közlése nemcsak a vers kiadá-
sát, hanem egész vállalatát veszélyeztetné : „A béna harcfi beköszöntése még megjárná,
hanem azon négy sor, amely így kezdődik : »Beszél a dicsőség véres napjairul« – semmi
esetre sem láthat napvilágot […] a »kikkel más hazába bujdoso« kifejezés sem közöl-
hető […] általán véve a forradalmi dicsőség és nyomorúságról még csak említést sem
lehet tenni”. Arany megértee és a maga mesteri módján oldoa meg a változtatást :
„Az idősb fiú is leteszi a könyvet, / Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed, / És mihelyt
a koldus megáll a beszédben: / »Meséljen még egyet« – rimánkodik szépen. // »Nem
mese az gyermek,« – így feddi az apja, / Rátekint a vándor és tovább folytatja.” Úgy
sikerült a „javítás”, hogy később a kompromisszumokra amúgy is hajló Arany László
elfogadta a variánst és ezt közölte aHátrahagyo versekben, mint nyomában mindenki
az Akadémiai Kiadó kritikai kiadásáig, -ig.¹⁵

Arany a maga csendes, szelíd, de tudatos módján tiltakozo az akkori, az orszá-
gos gyászban a biedermeier világba merült közfelfogás ellen, felejthetetlen zsánerképet
alkotva a magyar paraszti világról, amely igen is jól emlékeze az –-es esemé-
nyekre és az azokat követő megtorlásokra, nyomasztó világra.

¹⁵ Arany János összes művei I., Kisebb költemények, s. a. r. V Géza, Bp, Akadémiai,
, –. (Vahot levelének részletei a Jegyzetekben.)




