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I. FEJEZET

IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 
ÉS A SZÁZADFORDULÓN

Érettségi vizsgakövetelmények

Témák Középszint Emelt szint

Életművek Arany János

Portrék Mikszáth Kálmán:
Az a fekete folt; Bede Anna tartozása; Beszterce ostroma 

Ráadás, 11. évfolyam: 
A Noszty fiú esete Tóth Marival; 
Új Zrínyiász

Látásmódok Vajda János: 
A vaáli erdőben; Az üstökös; Húsz év mulva, Harminc év után

Ráadás, 11. évfolyam:
Nádas tavon

Ráadás, 11. évfolyam: 
A századvég lírájából: Reviczky 
Gyula, Komjáthy Jenő

Ráadás, 11. évfolyam: 
Kemény Zsigmond történelmi 
regényei 

Ráadás, 11. évfolyam: 
Novellairodalmunk 
a századfordulón

A kortárs irodalomból

Világirodalom

Színház- és drámatörténet Madách Imre: Az ember tragédiája

Az irodalom határterületei Irodalmi élet a kiegyezés korában 

A Ráadás, 11. évfolyam című kötet tananyagai ingyenesen elérhetők és felhasználhatók az 
alábbi web oldalon: www.kronikanova.hu/raadas11
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 12 IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

KÉTSÉGEK ÉS REMÉNYEK KÖZÖTT

n  Bízvást!… mi benn vagyunk a fősodorban:
 Veszhet közőlünk még talán nem egy:
 De szállva, ím, elsők között a sorban,
 Vásznunk dagad, hajónk előre megy!
 • Arany János: Magányban

Az 1849-es bukás és az 1867-es kiegyezés között 
kibontakozó magyar irodalomban sajátos kettős-
ség tanúi lehetünk. Az útvesztés, a tanácstalanság, 
a  mind keserűbb csalódások és szárnyaszegett 
remények akkordjai mellett – velük mintegy vias-
kodva – fel-felcsendülnek a hit, a bizakodás, az élni 
akarás hangjai is. Tovatűnt már a forradalom előtti 
optimizmus, a „jobb kor” eljövetelét sürgető hevü-
let, de még nem köszöntött be a kiábrándultság, 
a teljes reménytelenség.
 Azok az írók, akik irodalmi pályájukat még 1848 
előtt, a reformkorban kezdték meg, vágyaikat, remé-
nyeiket nem adták fel, s ezek a vágyak és törekvések 
egy sor jelentős művet segítettek még világra.
 Ezt bizonyítja a szellemi-irodalmi életnek az 
a felpezsdülése is, mely a Habsburg Birodalom első 

megrendülése idején, 1859 és 1861 között követke-
zett be. Az irodalmi értelmiség és a politikusok egy 
része egy új reformkor lehetőségében bizakodott, 
s elérkezettnek látta az időt a nemzeti független-
ség és szabadság kivívására. Átmenetileg a csüg-
gedésen diadalmaskodó hit, a kételyeket legyőző 
remény járta át a lelkeket. 
 A nemzet sorsáért érzett aggodalom, felelősség 
s a rendezetlen politikai viszonyok megoldásának 
vágya vezetett el az 1867-es kiegyezéshez.

FELADATOK

1.  1861 áprilisában írta Arany János Magányban című költeményét. Olvassuk el! Milyen különös, összetett 
lelkiállapot áll a vers hátterében?
•  Jellemezzük az első három strófa lelki-hangulati tartalmát! A zaklatottság hogyan tükröződik a második 

versszak mondatformáiban, -szerkezeteiben?
• Melyik szakaszban következik be fordulat?
• Melyik költeményre történik többszörös utalás (allúzió)? Mi indokolja ezt?

2.  A korszak kiemelkedő írója Kemény Zsigmond volt. Ismerkedjünk meg az 
alábbi történelmi regényeivel a Ráadás, 11. kötetből: Özvegy és leánya; A ra-
jongók; Zord idő.

3.  Olvassuk el a szöveggyűjteményből Péterfy Jenő Báró Kemény Zsigmond 
mint regényíró tanulmányának részletét! Emeljük ki a tételmondatokat! 

4.  Kemény Zsigmond szépírói munkássága mellett publicisztikája is jelentős. 
Forradalom után (1850) és Még egy szó a forradalom után (1851) című röpira-
taiban a szabadságharc bukásának okait keresi. 1850–1870 között a korszak 
politikai napilapjának, a Pesti Naplónak irányadó politikusa és vezércikkíró-
ja. Nézzünk utána ennek a tevékenységének is!

Kemény Zsigmond 
(1814–1875)

Az aradi vértanúk emléklapja a Néprajzi Múzeum gyűj-
teményéből

IRODALMUNK AZ ÖNKÉNYURALOM ÉS 
A KIEGYEZÉS KORÁBAN
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 IRODALMI ÉLET 13

életritmus nagymértékű átalakulásával. Mindezt 
sokan, különösen az idősebb nemzedék tagjai, 
gyanakvással és fenntartással fogadták. A közép-
birtokosság egy részének a vagyona a föllendült 
piaci versenyben – az avult gazdálkodás és az idült 
tőkehiány következtében – elveszett. Az elszegé-
nyedett s polgárosodni nem tudó, de a régi ha-
talom és gazdagság illúzióit megőrző köznemesi 
rétegből alakult ki a dzsentri. Az államigazgatás 
jelentős része most az ő kezükbe került. Így még 
megmaradt birtokának megőrzésére a kisebb-

ségnek lehetősége nyílott, 
a birtokát elvesztett több-
ség pedig az államappará-
tusban helyezkedett el.

A reménykedés és biza-
kodás mellett az 1867 utáni 
korszak közhangulatát illú-
zióvesztés, csalódottság is 
jellemezte.

A KIEGYEZÉS UTÁN

1867 leoldotta ugyan az országról az abszolutiz-
mus és az önkényuralom bilincseit, de a teljes nem-
zeti függetlenséget nem valósíthatta meg.
 A kiegyezés lehetővé tette, hogy meggyorsul-
jon hazánkban a polgárosodás. Kiépült az ország 
vasúthálózata, Budapest világvárossá alakult, 
fejlődött a mezőgazdasági feldolgozóipar stb. 
A külföldi tőke beáramlásával meginduló gyors 
kapitalizálódás együtt járt az életfelfogás és az 

I. Ferenc József császár és Erzsébet királyné koronázása a Mátyás-templomban. 
Korabeli litográfi a

Deák Ferenc 
(1803–1876). Kortársai 
már életében a „haza 
bölcsének” nevezték

A Vasárnapi Újság 1867. feb-
ruár 24-i, kiegyezést ünneplő 
száma
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 14 IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

FELADATOK

1.  Irodalmunk legismertebb allegorikus költeményei az 1849 utáni önkényuralom idején születtek. 
Mi ennek az oka? Érdemes az allegória jellemzőiből kiindulni. Használjuk a Sulinet Tudásbázis (http://
tudasbazis.sulinet.hu) Az allegória tananyagát!

2.  Olvassuk el Tompa Mihály (1817–1868) alábbi költeményét! Bontsuk ki a részletezett képsor mélyén 
„elrejtett” gondolatot! Mi könnyítette a befogadást? Párosítsuk a kép szerinti és átvitt jelentéseket!

A MADÁR, FIAIHOZ

Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanitottalak?!
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő
A vig ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldult berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek...
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

3.  A magyar múzeumok honlapján (www.museum.hu) keressük meg a keleméri Tompa Mihály Emlékmú-
zeumot! Az Összezúzott lant című emlékkiállítás „az önkényuralom légkörét is megpróbálja érzékeltetni 
egy eldugott gömöri faluban élő pap-költő szemszögéből”. Tájékozódjunk a térképen, tervezzünk útvo-
nalat Kelemérre a lakóhelyünkről kiindulva! 

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirúl;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld ujra felvirúl.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesitvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyü szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Ugy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve...?
– Fiaim, csak énekeljetek!
1852

Tompa Mihály. 
Barabás Miklós 
(1810–1898) rajza

A költő íróasztala 
a keleméri emlék-
múzeumban
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ke rült, nem csak tö ké le te sen ol va sott, ha nem némi 
ol va sott ság gal is ren del ke zett. 1823-tól 1833 őszé-
ig a nagy sza lon tai is ko lá ban ta nult. Ti zen négy éves, 
ami kor szü lei sze gény sé ge mi att se géd ta ní tói ál lást 
vál lalt, s be köl tö zött lak ni az is ko la épü le té be. Ren-
ge te get ol va sott. Az az iro da lom, amely hez Sza lon-
tán hoz zá jut ha tott, a 18. szá zad végi meg úju lás iro-
dal ma volt. Az új ro man ti kus irány zat (Vö rös marty, 
Köl csey, Baj za) al ko tá sai nem ju tot tak el még hoz zá. 
Az is ko lá ban, ter mé sze te sen, meg is mer te a la tin 
klas szi ku so kat, Ovi di ust, Ver gi li ust, Ho ra ti ust s ön-
szor ga lom ból más la tin auk to ro kat is.

Debrecen n1833 őszén a deb re ce ni kol lé gi um ba 
ment ta nul ni. Egy fél év múl va Kis új szál lás ra ke rült 
pra e cep tor nak (1834. áp ri lis – 1835. áp ri lis). Pénzt 
akart gyűj te ni ta nu lá sá hoz, hi szen szü le i re nem 
tá masz kod ha tott. Pénzt ugyan nem ku por ga tott 
ös sze sem mit Kis új szál lá son, de egy éven át búj ta 
a rek tor gaz dag könyv tá rát, s éj jel-nap pal ol va sott.

PÁLYAKÉP

Arany Jánost (1817–1882) az iro dal mi köz vé le mény 
Pe tő fi  mel lett az egyik leg na gyobb ma gyar köl tő-
nek tart ja – mél tán. A Tol di el ol va sása kor Pe tő fi  
a leg na gyobb elis me rés hang ján kö szön töt te az is-
me ret len nagy sza lon tai jegy zőt, aki nek írói pá lyá ja 
ké sőn, 30 éves ko rá ban in dult. Pe tő fi  nek arra a kér-
dé sé re: „Ki és mi vagy? hogy így tűzo ká dó gya nánt / 
Ten ger mély ség ből egy szer re buk kansz ki”, ön tu da to-
san fel el te vá laszepisz to lá já ban:

„S mi va gyok én, kér ded. Egy népi sar ja dék,
Ki tör zsöm nek élek, éret te, ál ta la;
Sor sa az én sor som s ha dal ra ol va dék,
Ott hon leli ma gát aja ki mon dala.”

Gyermekkora n Arany Já nos va ló ban „népi sar-
ja dék” volt. 1817. már cius 2-án szü le tett a Bi har 
me gyei Nagy sza lon tán (ma Ro má ni á hoz tar to zik). 
Éde sap ja – ahogy a köl tő írta öné let raj zi leve lé ben 
Gyu lai Pál nak (1855) – „ke vés föld del s egy kis ház-
zal bíró föld mí ves volt”. A kis ház min den bi zonnyal 
vá lyog- vagy vert falú há zacs ka le he tett föl des 
pa do za tú szo bá val, s ben ne a sze gény ség gel pá ro-
sul va több szö rös csa lá di tra gé di ák zaj lot tak le. 
Az Arany csa lád ban a tíz gyer mek kö zül nyolc 
egy más után sor ban meg halt pár na pos, il let ve 
né hány (1–8) éves ko rá ban. Csak a leg idő sebb 
lány, Sára (1792-ben szü le tett) s a ti ze dik gye rek, 
Já nos ma radt élet ben. Az idős szü lők egyet len, 
ké sei fi  ú gyer me kü ket min den től fél tet ték, óv ták. 
Gyer mek ko rá ban sok szor és hos sza san be te ges ke-
dett, s ezek nek kö vet kez mé nye it és szö vőd mé nye-
it ké sőb bi éve i ben is vi sel ni kény sze rült. Az Őszi kék 
egyik ver sé ben (Vá sár ban) „véz ná nak”, ügyet len-
nek mond ja ma gát, öné let raj zá ban pe dig „nem 
erős tes tal ka tá ról” be szél. Túl sá go san ér zé keny, 
fé lénk, vis sza hú zó dó ter mé sze tű.
 Ko rán adta fe jét „a bölcs tu do má nyok ra”. Alig há-
rom-négy éves ko rá ban apja ha mu ba írt be tű kön 
meg ta ní tot ta ol vas ni. Mire hat esz ten dő sen is ko lá ba 

Arany János

n  „Min den szál hoz zá ve ze tett, és min den szál tőle ve zet, a ma gyar szel le mi 
élet nek ő a su gár zá si köz pont ja.” 

 • Szerb An tal

Barabás Miklós: 
Arany János. 1884, 
Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, 
Budapest

auktor: szerző
praeceptor (préceptor): segédtanító
rektor (latin: rector): vezető, igazgató; Arany korá-
ban iskolaigazgató; ma: az egyetem vezetője

 ARANY JÁNOS 15
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 16 IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

ví ge posz ra ki írt pá lyá-
za tá ról – gyor san be-
fe jez te, s be is küld te, 
de gon dos át si mí tás ra 
már nem ju tott ide je. 
A pá lya dí jat, a 25 ara-
nyat el nyer te ugyan, de 
ez a ko rai műve nem 
tet te még ne vét hí res sé 
(csak 1849-ben lá tott 
nap vi lá got).

Az iga zi és nagy si-
kert a Tol di hoz ta meg 
szá má ra. 1846 nya rán 

írta ezt is a Kis fa ludy Tár sa ság újabb pá lyá za tá ra. 
Neve 1847 ele jén vált is mert té az iro dal mi köz vé-
le mény előtt, mi kor meg kap ta a fel emelt pá lya dí-
jat, el nyer te Pe tő fi  lel kes ro kon szen vét, s ál ta lá ban 
min den bí rá ló ja nagy elis me rés sel szólt el be szé lő 
köl te mé nye gaz dag köl tő i sé gé ről, né pi es szel le-
mé ről s erő tel jes, sa já tos nyel vé ről. Most már nem 
áll ha tott meg. A si ker mun ká ra kö te lez te. 1847-
ben több epi kus al ko tá sa szü le tett (Ró zsa és Ibo-
lya; Szent Lász ló füve; Mu rány ost ro ma), s eb ben az 
év ben el ké szült a Tol di es té je nagy ré sze is.
 Az 1848-as már ci u si for ra dal mi ese mé nyek nek 
egy ide ig csu pán tá vo li szem lé lő je volt. A jú ni us 
ele jén meg in dult Nép Ba rát ja című lap nak – leg-
aláb bis név leg – egyik szer kesz tő je. 1848 őszén 
rö vid ide ig nem ze tőr nek állt be Ara don, 1849 ta-
va szán pe dig ál la mi ál lást vál lalt: be lügy mi nisz té-
ri u mi fo gal ma zó lett Deb re cen ben és Pes ten. Az 
orosz be ö zön lés hí ré re ha za tért, s egy ide ig buj-
dos nia kel lett. Ál lá sát el vesz tet te, Vi lá gos szá má-
ra anya gi ös sze om lást is je len tett. Ne héz hely ze te 
mi att egy fél esz ten de ig Gesz ten a Ti sza csa lád nál 
ne ve lős kö dött (1851).

 1835 ta va szán vis sza tért Deb re cen be. Be fe-
jez te fél be ma radt ta n évét, s ős szel meg kezd te a 
kö vet ke zőt. Ezt azon ban megszakította, s örök re 
fel ha gyott is ko lai ta nul má nya i val (Arany Já nos-
nak a mai ér te lem ben nem volt érett sé gi je). 1836 
feb ru ár já ban vá rat la nul, „ön ként, min den anya gi 
vagy er köl csi kény sze rí tés nél kül” el hagy ta a kol-
lé gi u mot, és szí nész nek állt be Deb re cen ben egy 
ép pen ott idő ző „szín tár sa ság nál”. A má jus ele jén 
fel bom lott együt tes nek egy tö re dé ké vel Nagy-
ká ro lyon, Szat má ron át Má ra ma ros szi get re tá-
vo zott. Itt már ki áb rán dult a szí né szet ből „e lum-
pok közt”. Az „ön tu dat kí gyói” mar ták idős szü lei 
mi att, kik pap ként vár ták vol na vis sza Nagy sza-
lon tá ra. Egy éj sza kai álom ha tá sá ra – éde sany ját 
hal va lát ta – Má ra ma ros szi get ről egy he ti gya log-
lás után vis sza tért szü lő vá ro sá ba. Pár hét múl va 
hir te len va ló ban meg halt éde sany ja, éde sap ja 
pe dig az ő tá vol lé te ide je alatt sze me vi lá gát tel-
je sen el vesz tet te.
 A ka lan dos bot lás nak tet sző szí nész ke dés el 
nem múló nyo mot ha gyott éle tén: nem csak az 
örö kös lel ki fur da lást szü lei sor sa mi att, ha nem az 
ál lan dó ret te gést is vá gya i nak eset le ges ki é lé sé től, 
a bűn tu da tot min den egyé ni öröm és bol dog ság 
mi att. Örök ké szé gyell te éle té nek ezt a kis ik lá sát. 

„Közönséges ember” n 1836 őszé től 1839 ja nu ár-
já ig korrektor Sza lon tán. A ma gyar s la tin gram ma-
ti kai osz tá lyo kat ta nítot ta. 1839 ele jén le mon dott 
a ta ní tó ság ról, mert a job ban fi  ze tő vá ro si ír nok-
ság gal hi te get ték, ezt azon ban csak ős szel nyer te 
el (köz ben egy jó mó dú csa lád nál ne ve lős kö dött). 
1840 ta va szán má sod jegy ző lett. A lét bi zony ta-
lan ság tól ál lan dó an ret te gő Arany ez zel az ál lás sal 
már gon dol ha tott a csa lá da la pí tás ra, s „szí ve régi 
vá lasz tá sát kö vet vén”, 23 éves ko rá ban feleségül 
vette Ercsey Juliannát. Szi go rú ta ka ré kos ság gal 
igye ke zett meg te rem te ni csa lád ja anya gi alap ját. 
Eb ben a tö rek vé sé ben hű társ ra ta lált fel esé gé-
ben. Há zas sá ga után vég leg le szá molt min den fé le 
mű vé szi áb ránd dal, si ke res és nagy hírű élet pá lyá-
val. Föl tet te ma gá ban, hogy nem ol vas töb bet, élni 
fog hi va ta lá nak és csa lád já nak, s lesz „kö zön sé ges 
em ber, mint más”.Ê 1841-ben szü le tett lá nyuk, 
Ju lis ka, 1844-ben pe dig Lász ló fi uk.
 Csak „ma gán idő töl té sül” fo gott hoz zá 1845 
jú li usában Az el ve szett al kot mány hoz – bos szan-
kod va az elő ző havi me gyei tisz tú jí tás ta pasz ta-
la ta in. Köz ben – ér te sül vén a Kis fa ludy Tár sa ság 

Ê Két évig áll ta is fo ga dá sát, az ol va sá si ti lal mat, de 
1842 ta va szán volt deb re ce ni is ko la tár sa, Szi lá gyi Ist ván 
rek tor lett Nagy sza lon tán. Szi lá gyi min den köny vet, 
ami sze me elé akadt, ké ret le nül, el le né re is rá „tuk mált”, 
a  gö rög tra gi ku sok for dí tá sá ra un szol ta, majd cél zás-
ként egy an gol nyelv tant ha gyott nála. En nek kö vet kez-
té ben Arany nak ked ve tá madt „a né met Sha kes  pea re-t 
ös sze néz ni az ere de ti vel”. Írni azon ban nem írt. 

Arany László (1844–1898) 
„költő apának költő fi a”

korrektor (latin: corrector): a vezető segítője, 
helyettese; Arany korában az iskolaigazgató he-
lyettese
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ös sze om lott. Nem csak a sza lon tai köl tö zés álma 
fosz lott szét, ha nem a köl tő is el hall ga tott ben ne 
több mint egy év ti zed re. Be teg sé ge is el ha tal ma-
so dott. Ezek ben az esz ten dők ben állt neki Arisz-
top ha nész ös szes víg já té ká nak le for dí tá sá hoz, és 
vé gez te az aka dé mi ai szer ve ző mun ka ro bot ját.
 1876-ban le mon dott a fő tit kár ság ról. 1877-ben 
az Aka dé mia el nök sé ge egy évre föl men tet te, s he-
lyet test ren delt mel lé. 1878-ban újra meg hosszab-
bí tot ták sza bad sá gát. 1879-ben vég re en ged tek 
hajt ha tat lan kí ván sá gá nak az zal, hogy az alap sza-
bá lyok sze rint hol táig meg tart hat ja fi  ze té sét. A köl-
tő el fo gad ta a tisz te let be li fő tit ká ri cí met, igaz ga-
tó sá gi tag nak is meg vá lasz tot ták, s meg tart hat ta 
aka dé mi ai la ká sát.
 Az 1877-es bol dog nya rat a Mar gitszi ge ten 
töl töt te. Ek kor írta ti tok ban – csa lád ja elől is rej-
te get ve, nem a nyil vá nos ság elé szán va – az Őszi-
kék ver se it. Pár hét alatt jó val több köl te mény 
szü le tett, mint a meg elő ző húsz év ben. 1879-
ben még be fe jez te a har minc év óta „von szolt” 
Tol di sze rel mét. Egy re töb bet be te ges ke dett. 
1880-as fény ké pe szinte ag gas tyán nak mu tat-
ja, ho lott csak 63 éves. 1882. ok tó ber 22-én halt 
meg Pes ten. Az Aka dé mia osz lop csar no ká ban ra-
va ta lozták fel.

Nagykőrösi évek n1851 őszén a nagy kő rö si re for-
má tus egy ház hív ta meg ta nár nak az új já szer ve zett 
fő gim ná zi um ba. Igen ne he zen szán ta rá ma gát, 
hogy Kő rös re köl töz zék, hi szen nem volt ta ná ri dip-
lo má ja. Mé gis ki tű nő ta nár lett: a ma gyar és a la tin 
nyel vet és iro dal mat ta ní tot ta.Ë Kö zel egy év ti ze-
det töl tött Nagy kő rö sön (1851–1860). A gim ná zi-
um nak ki vá ló „pro fes szo rai” vol tak. A 10–12 tagú 
tan tes tü let ből az új já a la ku ló Tu do má nyos Aka dé-
mia 1858-ban hat ta nárt vá lasz tott tag jai so rá ba. 
Mé gis ros szul érez te ma gát Nagy kő rö sön. A ta ná ri 
mun ka ki me rí tő vol ta, „ter hes fog la la tos sá ga”, az 
örö kös dol go zat ja ví tás ren ge teg időt el ra bolt a 
költészettől. Maga írta a tan köny ve ket is, az iro da-
lom tör té ne ti, „szép ta ni” jegy ze te ket. Kel le met len 
volt szá má ra az is, hogy a Bach-kor szak ha tó sá gai 
szá má ra is mé tel ten bi zo nyí ta ni kel lett a pá lyá ra 
való al kal mas sá gát – ok le vél hí ján.
 Ke dély vi lá ga el ko mo rult, egy re töb bet pa nasz-
ko dott tes ti és lel ki be teg sé ge i ről.

Az Akadémia „titoknoka” n Meg vál tás volt szá-
má ra, hogy 1860 őszén Pest re köl töz he tett. Az 
új ra szer ve ző dő Kis fa ludy Tár sa ság igaz ga tó sá gát 
aján lot ták fel neki. Egy ide ig ha bo zott, az tán mé gis 
vál lal ta. 
 A fel sza ba dult po li ti kai lég kör ben az első évek 
tel ve vol tak írói ter vek kel. Fo lyó i ra to kat in dí tott 
(Szé pi ro dal mi Fi gye lő, Ko szo rú), újra be le fo gott a 
Csa ba-tri ló gi á ba. Első ré sze, a Buda ha lá la 1863-
ban el is ké szült. 1865-ben az Aka dé mia „ti tok no ka”, 
ké sőbb fő tit ká ra (1870) lett, bár az újon nan fel épí-
tett pa lo tá ba csak 1867-ben köl töz he tett.
 Az első pes ti évek len dü le te 1865 kö rül meg-
tört. Az 1865-ös év sors for du ló volt szá má ra. 
Ja nu ár ban el fo gad ta az Aka dé mia tit kár ságát, 
jú ni us ban meg szün tet te fo lyó i ra tát, a Ko szo-
rút. Ek kor ra már meg in gott a Csa ba ki rály fi foly-
ta tá sá nak ter ve is. A leg főbb csa pás azon ban 
egyet len le á nyá nak, Ju lis ká nak de cem ber ben 
be kö vet ke zett vá rat lan ha lá lá val érte. (Tü dő baj-
ban halt meg; ez a be teg ség vit te sír ba Ju lis ka 
le á nyát, Széll Pi ros kát is 1886 ta va szán, 21 éves 
ko rá ban.) Ju lis ka 1863-ban ment férj hez Nagy-
sza lon tán egy Széll Kál mán nevű re for má tus 
pap hoz. Arany tit kos vágy ként me len get te már 
ré gó ta azt a ter vet, hogy vis sza köl tö zik szü lő-
vá ro sá ba. Egy Sza lon tá hoz kö zel fek vő, min tegy 
200 hold nyi föld bir tok meg vá sár lá sa cél já ból 
kez dett tár gya lá so kat. Le á nya ha lá lá val min den 

A Magyar Tudományos Akadémia épülete
Friedrich Stüler (1800–1865) tervei alapján 
neoreneszánsz stílusban épült föl 1861–65 között

Ë Tol nai La jos író (1837–1902), Arany egy ko ri di ák ja 
így jel le mez te őt: „Amint kezd tünk a na gyob bak ál tal 
tu do má sá ra jut ni, hogy ki cso da ezen szi go rú em ber: 
imád tuk. Nem be szélt, nem ma gya rá zott fel es le ge sen; 
sem mi nép sze rűsé get nem haj há szott; hi de gen jött és 
ment, és alig vál tott va la ki vel egy szót. Mé gis les tük, és 
bol do gok vol tunk, mi kor az ő órá ja kö vet ke zett. Volt 
kis sé pa rasz tos ar cá ban va la mi ki mond ha tat lan meg-
nye rő jó ság.”

 ARANY JÁNOS 17
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AZ EPIKUS KÖLTŐ

Arany Já nos erő sen lí rai al ka tú köl tő volt, bár 
más kép pen, mint Pe tő fi . Az iro dal mi pá lyán 
mé gis epi kus ként in dult, s el fo gad ta ezt a kor, 
a leg na gyobb köl tő társ s a köz vé le mény ál tal rá-
rótt sze re pet. Mind vé gig ra gasz ko dott a ver ses 
epi ká hoz – kor sze rût le nül is, mi kor már Eu ró-
pa-szer te pró zá ban (re gény ben) ír ták a tör té-
ne te ket.Ê Epi kus nak hit te, tud ta ma gát. Ké-
sőbb nagy lé tös szeg ző ver sé ben, az Epi lo gus ban 
(1877), mi kor „fél be-szer be” ha gyott mû vek ről 

be szél, ak kor is el ső sor ban el be szé lő köl te mé nye i re gon dol. Eset len nek érzi 
ma gát a líra or szá gá ban, pró zai éle té ből hi á nyoz nak az „in du lat-ro ha mok”, 
ezért in kább azon az úton kí ván men ni, ame lyen már egy pár lé pést ten nie 
si ke rült, ír ezu tán is „his tó ri á kat”. A lí rai ki té ré se ket ké sőbb is té ve dés ként 
men te ge ti.

Ê  A Pe tő fi  hez írt le ve lek ben több ször is ki fej ti, hogy 
nem való neki a „lyra”: 

  „Nem megy ne kem a lyra, az öm len gé sek kora el múlt 
tő lem, vén va gyok” (1847. au gusz tus 5.)

  „Vég te le nül ügyet len va gyok a lyrá ban, ször nyen bosz-
szan ko dom, ha va la ki nek más nak oly eset len ver se it 
kény te le nít tet ném ol vas ni, mint az enyé im. Úgy ér zem, 
mint ha el vesz ne mar kom ban a fi  nom uj jak hoz szo kott 
lyra. Az tán meg hol is ven nék én lyrai lel ke se dést?” 
(1847. szep tem ber 7.)

1.  Keressük meg a térképen is Arany János életútjának állomásait! Tá-
jékozódjunk az interneten: miképpen ápolja Nagyszalonta Arany 
János emlékét?  

2.  Próbáljuk felidézni, eljátszani Arany és Petőfi  első találkozását! 
Használjunk fel e témájú műveket, műrészleteket! 

3.  Arany János életművével már eddigi tanulmányaink során is sokat 
foglalkoztunk. Újítsuk fel ismereteinket, a memoritereket is!

4.  Mi a műfaja a Családi kör című költeménynek? Meghatározható-e, 
hogy mikor játszódik a cselekménye?

5.  Melyik mondát idézi fel a Rege 
a csodaszarvasról? Ez a költe-
mény önálló alkotás, de része 
egy nagyobb egésznek. Néz-
zünk utána, s készítsünk beszá-
molót a megtalált műről!

6.  Foglaljuk táblázatba Arany János főbb alkotói korszakait (idő, helyszín, jellemző műfajok, művek)! 
7.  Állítsunk össze 4-6 elemből álló, Arany János munkásságával foglalkozó linkajánlót! 
8.  Szerkesszünk 13+1 elemből álló „irodalmi totót” az életút adataiból!
9.  Nézzünk utána az Arany János-szakirodalomnak! Érdemes innen kiindulni: Alkotói portrék a magyar iro-

dalomból (http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet).

FELADATOK

Nagyszalonta jelképe a várból meg-
maradt Csonka-torony. Itt találjuk 
az Arany János Emlékmúzeumot.

Arany János: 
Rege a csodaszarvasról. 
László Gyula rajza. 
Móra, Budapest, 1991 
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Toldi

A Tol di (1846 – 12 ének) rend kí vü li vissz hang ja 
mél tó volt a mû esz té ti kai ér té ke i hez: na gyobb 
si kert a ma gyar iro da lom alig ért meg. Mû fa ja 
el be szé lő köl te mény, mely ben már nem lé-
tez nek föl dön túli szel le mek.Ê
 Egy sé ges vi lág ké pû mû a Tol di. Arany – sza-
vai sze rint – Mik lós ban azt a „pór su han cot” áb-
rá zol ja, aki a vi szo nyok jár mát le ráz va föl fe lé 
tör. Ros szin du la tú ár mány ko dá son, kü lön bö ző 
aka dá lyo kon át elé ri cél ját. A pa rasz ti-job bá gyi 
sor ból érté kes tu laj don sá gai ré vén fel küz di ma gát a ki rá lyi vi té zek közé. 
Tol di Mik lós nem csak esz mé nyi népi hős, a nem ze ti jel lem pél dá ja (rend kí-
vü li tes ti erő, be csü le tes ség, ér zel mi me leg ség, ön tu dat és er köl csi tisz ta ság 
a főbb vo ná sai), ha nem a nem ze ti egy ség meg tes te sí tő je is. Ne mes is, 
job bágy is, olyan föld bir to kos arisz tok ra ta, aki a ki rá lyi ud var ban leb zse lő 
báty ja el nyo má sa kö vet kez té ben pa raszt ként él és dol go zik. Ez a le né zett, 
kis em mi zett fi ú ké pes csak meg men te ni az or szág be csü le tét, ő tud ja csak 
le győz ni a ma gyart gya lá zó cseh baj no kot.
 A köl te mény elő hang ja lá to más sze rû en idéz meg egy olyan vi lá got, 
mely egy kor volt, s amely nek len nie kel le ne.Ë Egy olyan vi lá got, amely ben 
az erény el nye ri a maga ju tal mát, a fon dor ko dó ros szin du lat, a go nosz ság 
pe dig meg kap ja bün te té sét. A Tol di ban (is) a „for ra da lom előt ti” op ti miz-
mus van je len. Arany Já nos nak az az áb ránd ja, hite szó lal meg ben ne, hogy 
a „nép” – a maga ki vá ló tu laj don sá ga i nak kö szön he tő en – egyen ran gú le het 
a ne mes ség gel, meg va ló sul hat a re form ko ri ér de ke gye sí tés-nem ze te gye sí tés 
prog ram ja.Ì
 A cse lek mény szö vés lo gi ká já ban még föl lel he tők nép me sék be illő mo-
tí vu mok (pl. a kis ebb fi ú győ zel me; a go nosz test vér fon dor la ta; a jó ki rály, 
akit nem le het fél re vezet ni; vá rat lan for du la tok; le győz he tet len nek tûnő 
aka dá lyok), a fő hős sokol da lú áb rá zo lá sa, ár nyalt lé lek raj za már a re a lis ta 

Ê  Né meth G. Béla ta lá ló an eposz for má jú idill nek ne-
ve zi a művet.

Ë  Ugya nez a vi lág kép je lent ke zett a Já nos vi téz ben is.

Ì  A Tol di re mény ke dő op ti miz mu sa nem le he tett kizá-
rólagos. A rab gó lya (1847) című al le go ri kus-jel ké pes 
kis epi kai műve a vá gyak de rék ba tö ré sét, a cé lok 
lehe tet len sé gét, a ki szol gál ta tott ság re mény te len-
sé gét su gall ja.

A Toldi első énekének 
első versszaka. Kézirat

 ARANY JÁNOS 19

Arany az elbeszélő köl-
tészet útjára Az elveszett 
alkotmány című, hexame-
teres vígeposszal lépett 
(1845). Megnyerte ugyan 
a pályadíjat, de Vörösmarty 
véleménye („Nyelv, verselés 
olyan, mintha irodalmunk 
vaskorát élnők.”) egy időre 
elvette kedvét az alkotástól.
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re gé nyek jel lem zé si mód sze ré re em lé kez tet. Tol di rend-
kí vül ös sze tett jel lem, nem egyol da lúan be mu ta tott 
nép me sei fi gu ra. A ne me si büsz ke ség („Hát ki vol na úr 
más szé les e ha tá ron?”) sa já tosan keve re dik ben ne a job bá-
gyi lét meg alá zott sá gá val. Rop pant ere jé vel is kér ke dő, 
dol gos em ber, nem olyan, mint a töb bi bé res. Fel lob ba nó 
in du la tá ban em bert öl – aka rat la nul ugyan, nem szán dé-
ko san –, de ha tal mas lel ki e rő vel le tud ja győz ni test vér-
gyil kos ha rag ját. Meg ha tó és gyön géd sze re tet tel ra gasz-
ko dik éde sany já hoz. Van ben ne lel ki nagy ság: meg bo csát 
az őt el vesz te ni kész test vér nek.

 A mû nyel ve úgy „né pi es”, hogy ké pes fel kel te ni a köz vet len ség, az 
egy sze rû ter mé sze tes ség ízét, szí nét, il lú zi ó ját. Stí lu sa egyéb ként több fé le 
elem ből szőtt „al ko tott” stí lus, mely ben a régi iro da lom, a ko ra be li ro man-
ti ka és a pa rasz ti be széd nyel vi ele mei öt vö ződ nek.

Toldi estéje

A ha té ne kes Tol di es té jét (1847–1848) alig pár hó nap vá laszt ja el a Tol di tól, 
han gu la ta, élet szem lé le te mé gis egé szen más. Ha azt „eposz for má jú idill-
nek” ne vez het tük, en nek mû fa ja „eposz for má jú elé gia” (Né meth G. 
Béla). Az első Tol di ban egy fi  a tal, di a dal mas hős áll a kö zép pont ban, itt az 
öreg, kegy vesz tett, tra gi kus vi téz játs sza a fő sze re pet. Az első mû vet hit, 
bi za lom, derû jel lem zi, a má so dik ra az ag go dal mak, a két sé gek, a meg old-
ha tat lan (vagy an nak lát szó) di lem mák nyom ják rá a bé lye get. A 46-os köl-
te mény év sza ka a nap fé nyes nyár a maga csil lag fé nyes éj sza ká i val, a 47-esé 
a ko mor, kö dös, le han go ló ősz s a kora tél. Az el ső ben in kább a po li ti kai 
cél za tos ság a hang sú lyo zott, a má so dik ban fő leg er köl csi, mû ve lő dé si prob-
lé mák me rül nek fel, az a kér dés: mi le gyen a helyes nem ze ti ma ga tar tás az 
új, mo dern kul tú rá val, a ha ladás sal szem ben?
 A két el be szé lő köl te mény cse lek ményé nek fő vo na la csak nem azo nos. 
Mind két műben Tol di Mik lós Nagy fa lu ból in dul va há rom nap alatt Bu dá-
ra ér, le győ zi az or szág cí me rét bi tor ló ide gen baj no kot, s ez zel meg men ti 
nem ze te be csü le tét, a maga szá má ra pe dig ke gyel met nyer a ki rály tól. En-
nek el le né re az egyik di a dal lal, a má sik tra gé di á val zá rul.
 A Tol di es té je konfl  ik tu sok so ro za ta. A mû tra gi kus-elé gi kus han gu-
la tát ké szí ti elő az in dí tó stró fák őszi ké pé nek ha lál ba hí vo ga tó su gal la ta. 
Ebbe a hát tér be jól be le il lik az öreg Tol di alak ja, aki né mán ássa el va dult 
nagy fa lu si kert jé ben a sa ját sír ját. Nem a kor, nem az évek szá ma hajt ja a 
ha lál ba, ha nem a csa ló dott ság, a kegy vesz tett ség és az el fe le dett ség. Tol di, 
aki fi  a ta lon an nyi ra sze re tett vol na be jut ni a ki rály vi té zei közé, Nagy La-
jos ud va rá ban nem ta lál ta meg a vá gyott vi lá got. Meg ma radt ide gen nek, 
meg ma radt pa raszt nak a ne me sek kö zött, s fo ko zó dó gya nak vás sal szem-
lél te a fé lig ma gyar, fé lig olasz ki rály kör nye ze té nek re ne szánsz kul tú rá ját. 

A Toldi első kiadásának 
belső címoldalai 

Fadrusz János (1858–1903): 
Farkasokkal viaskodó Toldi. 
1902, Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest

A szobor a Budai 
Tornaegylet megbí-
zásából sportván-
dordíjnak készült. 
Értelmezzük ebből 
a szempontból az 
alkotást!

FELADAT
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Az új mû velt ség től, az ide gen ha tá sok tól fél-
tet te a nem ze ti ér té ke ket, a nem ze ti ka rak tert, 
a ma gyar ság ra jel lem ző sa já tos sá go kat. Mo gor-
va, gán csos ko dó, avult né ze te i hez ra gasz ko dó 
em ber ré vált, és sér tő döt ten hagy ta el a ki rá lyi 
ud vart.Ê
 A IV. ének ben – már a győ ze lem után – csak 
úgy árad a szó fu kar hős ből a pa nasz. A tes ti-
lel ki el kor cso so dást, az er köl csök meg rom lá sát 
lát ja csu pán a mo dern szel lem ben, az új kul tú-
rá ban:

n  Mit vé tet tem az zal, hogy ki kel tem bát ran
 És korcs ud va rá ért a ki rályt dor gál tam –
 Mely ben már alig van egy jó ma gyar baj nok,
 Csak hol mi lyány ké pü, ug rán do zó maj mok?
  Fájt, hogy a ma gyar ból olasz bá bot csi nál,
 És sze mé be mond tam: ez nem sza bad, ki rály!
 Ha meg rom lik a nép régi jó er köl cse:
 Mit ér a vi lág nak csil lo gó ke nő cse?

 Iro ni ku san tra gi kus sá te szi Tol di alak ját, hogy bár tud juk, nincs iga za 
(leg aláb bis nem min den ben), az ese mé nyek még is az ő vas ka la pos né ze te it 
iga zol ják. Bu dán lo va gi tor na já ték van – nem élet re-ha lál ra menő vi a dal! –, 
s va ló ban nincs egyet len iga zi ma gyar baj nok, aki le tud ná győz ni a kér ke dő 
olaszt.Ë
 Az öreg Tol di nem be teg, s meg őriz te régi ere jét is. „Ki ug rik” maga 
ásta sír já ból, mi helyt meg tud ja, hogy erős kar já ra szük ség van még. Ha-
bo zás nél kül elin dul Bu dá ra, de előbb még asz tal alá is sza a hír ho zó 
Pó sa fal vi Já nost és Ben cét. „Mint ha ifjú vol na”, le győ zi az ed dig le győz-
he tet lent, s vé gül el nye ri újra a ki rály ke gyel mét. Tra gi ku san gro teszk 
el lent mon dás fe szül ab ban, hogy a né ze te it már-már mó do sí ta ni kész, az 
új kul tú rá hoz iga zod ni haj lan dó öreg vi téz („Hisz ta lán még raj tam is fog 
a pi pe re, / Be lő lem is vá lik pa lo ta em be re”) ke rül a leg vég le te sebb el len tét be 
az ud var ral. Ép pen most kell meg győ ződ nie a si kam lós té má kat ked ve-
lő, gúny da lo kat ének lő ap ró dok er kölcs te len sé ge lát tán, hogy mé gis csak 
neki volt iga za. A fi  zi kai gyön ge sé get mi sem bi zo nyít ja job ban, mint 
hogy Tol di men te uj já nak egy „ka nya ro dá sá ra” hár man ször nyet hal nak. 
Tol di nem akart gyil kol ni, csak „meg fed de ni” az „apró köly ke ket”: fe-
léjük le gyin tett csu pán.
 A hal dok ló Tol di és La jos ki rály di a ló gu sa ki ve tí tett bel ső vita: az író 
ké te lyei szó lal nak meg ben ne. Pár be szé dük tö mö ren fog lal ja ös sze a régi 
és az új vi lág el len té tét, amely Tol di tra gi ku má nak alap ja. A „vén sas” 
utol só sza vai hûen tük rö zik meg győ ző dé sét:

Toldi Miklós. Kéméndy Jenő 
(1860–1925) jelmezterve, 
1904

Ê   „Szál ka volt sze mé ben a sok dísz pa lo ta,
 Szün te len csak zsém belt: »nem való ő oda«,
 Míg, sza ván ma raszt va, el kül dé a ki rály:
 Ha za me ne hal ni, és most holt hire jár.” 
 (I. ének)

Ë  Nem  csak ar ról van szó, hogy a ki rá lyi pa lo ta ké nyel-
mé ben el pu hult, a nem ze ti ha gyo má nyo kat meg-
ve tő, csak a szó ra ko zás nak élő lo va gok (ap ró dok) 
kö zött nem akad sen ki, aki ered mé nye sen szem be-
száll na az ide gen nel az ország be csü le té ért. Ha nem 
még az olyan ki tű nő, be csü le tes – Tol di kí vá nal ma i-
nak meg fe le lő – baj no kok is te he tet le nek, mint ami-
lye nek a Gyu la fi -test vé rek (Ló ránt és Ber ta lan). Pe dig 
ők nem csu pán lo va gi erőp ró bá ra áll nak ki, ha nem 
„élet re s ha lál ra”:

 Nem való já ték ra az eff  é le do log,
 Mely ben egy or szág nak be csü le ti fo rog:
 Gya lá za tos élet a bu kás ju tal ma:
 De di cső a baj nok, a ha zá ért hal va.

 (II. ének)

 ARANY JÁNOS 21
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n „Sze resd a ma gyart, de ne fa ragd le” – szó la,
 „Ere jét, for má ját, dur va kér gét róla:
 Mert mi hasz na sí mább, ha jól meg fa rag ják?
 Ne he zebb el tör ni a fa ra gat lan fát.”

 A ki rály val lo mást tesz ar ról, men nyi re sze ret te min dig a ma gyar né pet. 
De ép pen ez a sze re tet kö ve te li, hogy mél tó he lyet sze rez zen neki a mû velt 
né pek kö zött, és be csü le tet vall jon vele és ne szé gyent. La jos ki rály oko san 
ér vel: az idő ha lad, vál to zik a vi lág, áta la kul az ér ték rend. A mo dern csa-
ták ban már nem a tes ti erő dönt, ha nem a pus ka por:

n „Hajt az idő, nem vár: el ha lunk mi, vé nek,
 Csak híre ma rad fenn ka runk ere jé nek:
 Más öl tő be li nép, más iva dék nő fel,
 Aki és szel hó dít, nem tes ti erő vel.
 Íme az ész nem rég is egy sze rû port ta lált,
 Mely egész ha dak ra ké pes szór ni ha lált;
 Tol di vagy nem Tol di… hull előt te sor ban:
 Az ész ere je győz ab ban a kis por ban!”
 (VI. ének)

 El té rő né ze te i ket nem tud ják kö zös ne ve ző re hoz ni. A ki rály nak nincs 
már le he tő sé ge meg győz ni Tol dit, mert köz ben az öreg vi téz meg hal. Mint 
ba rá tok ki bé kül nek ugyan, ál lás pont ja ik tá vol sá ga im már vég le ges sé vált.
 A köl tő nem áll po le mi zál va egyik hős ol da lá ra sem: nem tud iga zat adni 
egyik fél nek sem. Nem azo no sul Tol di val – bár ro kon szen vét nem ta gad ja 
meg tőle –, sőt kis sé iro ni ku san kí vül ről szem lé li. Eb ből a tá vol ság tar tás ból 
fa kad a mû né hány ko mi kus vo ná sa is, bár ezek in kább kör nye ze te (Ben-
ce, a ka pus) köré cso por to sul nak. Meg mo so lyog ta tó a dur va szőr csu hás 
Tol di alak ja is, de az „iszo nyú ba rát” mö gött po rosz ká ló, óri á si paj zsot ci pe lő 
Ben ce lát tán már fel hang zik a har sány ka ca gás. Gú nyos sza vak zá po ra után 
kő do bá sok csat tan nak a paj zson. Ben ce pró bál ja da li ás ra egyen get ni ma-
gát – si ker te le nül, s a ba rát nak (Tol di nak) kell vis sza for dul nia fe nye ge tő en, 
hogy meg ment se a tö meg zak la tá sá tól (pl. lo vát far ká nál fog va vis sza tart-
ják).Ì
 A köl tő nek fenn tar tá sai van nak La jos ki rály ér ve i vel szem ben is. Nem 
ta gad ja – ter mé sze te sen –, hogy a vi lág az új mû velt ség, az ud var ban lá tot-
tak felé ha lad, de két li, hogy ez az új vi lág min den ben ér té ke sebb lesz a ré-
gi nél, nem pusz tít el vis sza hoz ha tat la nul alap ve tő nem ze ti ér té ke ket. Ezek 
a gyöt rő kér dé sek kü lö nö sen idő sze rû ek vol tak 1854-ben, a mû meg je le né-
se ide jén, hi szen a Bach-rend szer épp azt hir det te, hogy „ci vi li zál ni” akar ja 
a „bar bár”, kul tu rá lat lan ma gyar sá got.Í
 A Tol di es té jé nek me sé jét, szer ke ze tét bo nyo lul tab bá te szik a nagy kont-
rasz tok, ér zel mi hul lám zá sok: a ke se rû csa ló dá sok és új ra é le dő re mé nyek. 

Ì Arany „nagy művé-
szet tel osz tot ta két fe lé 
az öreg ség ben oly 
sok szor együtt járó 
tra gi kus és ko mikus 
ele me ket két együ vé 
tartozó, de kü lön bö ző 
sze mély re”. 
• Be ne dek Mar cell
Í Min de ne set re a mo-
dern vi lá got nem értő, 
a kül föl di vel szem ben 
bi zal mat la nul vi sel ke-
dő, az ön ma ga sír ját 
ásó Tol dit fi  gyel mez te-
tés nek is szán ta Arany.

A Képes Krónika 
illusztrációja a trónon 
ülő I. (Nagy) Lajost 
ábrázolja; jobbján nyugati 
öltözetű páncélosok, balján 
keleti szövetségesei. 1360 
körül, Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest
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A jel lemáb rá zo lás is ár nyal tabb, mint az első Tol di ban. A fő hő sök már 
nem ide a li zált ala kok. Tol di nem kö ve ten dő ide ál. La jos ki rály is hir te len 
ha ra gú, meg fon to lat lan, de ha rag ján úrrá len ni tudó öre gem ber, nem a nép-
me sék bölcs ki rá lya. A szó fu kar fő hős sel szem ben a szó szá tyár, de Tol di 
né ma sá ga mi att a tár sal gás tól vis sza ri a dó, azt mé gis el-el kez dő (oly kor egy 
kö hin tés sel) Ben ce alak ja a jel le máb rá zo lás re mek lé se.
 Nyel ve tö mö rebb, me ta fo ri kus ké pek ben gaz da gabb (pl. az év- és nap-
sza kok le í rá sa), ke ve sebb ben ne a nyelv já rá si szín, a pa rasz ti elem.
 Sor fa ja mind két mû nek azo nos: ütem hang sú lyos né gy üte mû, pá ros 
rímû 12-esek ből áll nak a nyol cso ros stró fák.

1.  Jellemezzük a halálra készülő öreg Toldi lélekállapotát!
2.  Hogyan „társalog” a nagyfalui kertben Toldi és a „fi atalabb” Bence? 
3.  Állítsuk szembe a halni készülő vitéz és a királyi udvar értékrendjét! 
4.  Milyen szerepe van Pósafalvi János üzenetének a kétféle értékrend szempontjából?
5.  Milyen érzelmi hullámzásokon megy át Toldi Miklós? Példákkal illusztrálva mutassuk ki ezeket az érzelmi 

változásokat!
6.  A hatodik ének alapján foglaljuk össze a király és Toldi utolsó vitáját! Foglaljunk állást: melyikük érvei 

a meggyőzőbbek?
7.  Őszi naplementék keretezik a történet kezdetét és lezárását. Milyen szimbolikus jelentés kapcsolható 

hozzájuk? Miben különböznek egymástól? Foglaljuk össze!
8.  Gyűjtsünk hasonló és eltérő motívumokat, cselekményelemeket a két Toldiból! Gyűjtésünk eredményét 

táblázatba rendezve tegyük szemléletessé!

FELADATOK

kom po zí ció hi á nya jel lem zi. Kü lön fé le mű fa jok vál-
to gat ják egy mást a szí nes tör té net ben. A klas szi kus 
epo szok, a lo vag re gé nyek (ka land re gé nyek), a lé lek-
ta ni tör té ne ti re gé nyek s a nép me sék ele mei ke ve-
red nek ben ne.

TOLDI SZERELME

Még 1848-ban kez dett fog lal koz ni a Tol di-tri ló gia 
har ma dik ré szé vel. Pe tő fi  is biz tat ta: ha már meg-
csi nál ta a fe jét és a lá bát, csi nál ja meg a de re kát 
is. A vá lasz tott cím, Da li ás idők, azt mu tat ja, hogy 
el ső sor ban olyan tör té nel mi kor ké pet kí vánt adni, 
amely ben már nem szánt ve ze tő sze re pet Tol di nak. 
El ké szült ek kor több mint hat ének, az tán ab ba-
hagy ta. Ké sőbb újra meg újra dol goz ga tott raj ta. 
Az első ének ki vé te lé vel elöl ről kezd te meg int, de 
nem nagy meg győ ző dés sel. Úgy érez te, ezt a részt 
csak „reá dis pu tál ták”, s ezért nem bír bol do gul ni 
vele. 
 1874-ben is mé tel ten elő vet te tö re dé ke it, s 
1879-ben fe jez te be – most már Tol di sze rel me 
cím mel. A har min cé ves „von szo lás” nem tett jót a 
tri ló gia har ma dik ré szé nek: a szi go rú, egy sé ges 

A Toldi-trilógia 
díszkiadása.
Budapest, 1882
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NAGYKŐRÖSI BALLADÁK

A ballada műfaja

A mû bal la da Eu ró pá ban a ro man ti ka ko rá ban 
lett nép sze rû, mi kor meg nőtt az ér dek lő dés 
a népi köl té szet iránt. A bal la da ugya nis ere de ti-
leg ősi nép köl té sze ti mû faj. Né met nyelv te rü le-
ten fő leg a dán és a skót nép bal la dák szol gál tak 
min tá ul.

A ma gyar mû bal la dát Arany Já nos emel te 
vi lá gi ro dal mi szint re; a skót és a szé kely nép-
bal la dá kat te kin tet te min ta ként. 1853-tól kezd te 
írni őket Nagy kő rö sön. Mi kor nagy epi kus ter-
vei „fél be-szer be” ma rad tak, a köl tő – át me ne-
ti leg – eb ben a kis epi kai mû faj ban ta lál ta meg 
leg in kább a ma gá hoz illő sze re pet. A bal la dák 
leg job ban szer kesz tett köl te mé nyei.

A nem zet ügyét kí ván ta szol gál ni ve lük: 
a nem ze ti ön tu da tot, a nem zet er köl csi ere jét, 
a jö vő be ve tett hi tet sze ret te vol na éb ren tar-
ta ni és fo koz ni, a nem ze ti egy sé get erő sí te ni. 
Tör té nel mi bal la dái ugya nis nagy részt al le go-
ri kus je len té sû ek. Bár tár gyu kat rend sze rint 
a nem ze ti múlt ne héz kor sza ka i ból me rí tik 

(az An jo uk, a Hu nya di ak ko rá ból, a tö rök hó dolt ság ide jé ből), rej tett je len-
té sük kel a je len hez szól nak. – Rit káb ban né pé le ti té mát is vá laszt ma gá nak 
(pl. Ág nes asszony).
 Arany bal la dá i ban egye di-egyé ni jel le me ket, sor so kat áb rá zol, s kü lö nös 
gon dot for dít a lé lek ta ni in do kolt ság ra. Több ver sé ben a bûn és bûn-
hő dés prob le ma ti ká ját ál lít ja kö zép pont ba. Ezek a bal la dák ar ról szól nak, 
ho gyan vi szi hő sü ket őrü let be a bûn tu dat, mi kép pen rop pan nak ös sze a lel-
ki is me ret sú lya alatt, s hogy ez a bün te tés ke gyet le nebb a föl di bí rás ko dás 
min den íté le té nél.

Ágnes asszony

Lé lek ta ni bal la da az Ág nes as szony (1853) is. Az el ső négy stró fá ban – 
a „bal la dai ho mály nak” meg fe le lő en – még csak sejt he tő va la mi fé le bûn, 
de csu pán szór vá nyos uta lá sok tör tén nek erre (a vé res le pe dő, a haj dú meg-
je le né se). Pon to san az sem igen de rül ki, hogy a kí ván csis ko dó kér dé sek re 
adott vá la szok meg té vesz tő fél re ve ze té sek-e, vagy pe dig a be te ges rö gesz-
me elő je lei (va ló szí nû leg az előb bi ről van szó a 2–3., az utób bi ról a 4. vers-
szak ban).

A ro man ti kus bal la da epi kus műfaj (s nem műfor ma, 
mint a kö zép ko ri), de a há rom műnem ha tá rán he lyez-
ke dik el. Cse lek mé nye sűrí tett, a tör té net el be szé lés-
mód ja szag ga tott, s az ese mé nyek nagy ré sze drá mai 
pár be szé dek ből vagy lí rai mo no ló gok ból áll össze. 
Rend sze rint tra gi kus té mát dol goz fel, de lé tez nek víg 
bal la dák is (pl. Páz mán lo vag; 1856) és olya nok, ame-
lyek meg ol dá sa nem tra gi kus ki me ne te lű (pl. Má tyás 
any ja, 1854; Szi bi nyá ni Jank, 1855). Gre guss Ágost 
(1825–1882) meg ha tá ro zá sa sze rint „a bal la da tra gé dia 
dal ban el be szél ve”.

A költő dolgozószobája
Nagyszalonta, Arany János 
Múzeum
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