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/1817-1860/
Irodalomtörténeti.sorozat: 23
Készült: az 1954.évben~
Arany János életének és pályájánakszemléltetéséhez
két filmet
készitettünk ..Ez az els6 képs oroaat- l860-ig jut el, .e a költő
nagykórösitanárkodásával
z~rul ..A következő rész'vetitését helyesnek látszik 8-10 6rával későbbre elóirányozni, amikor Arany
válságos éveinek tárgyalásához érünk. /Jelenlegi tankönyvünkben
a 257. lapon: "Az elszigeteltségból az.1860-as politikai fellendülés idején_pr6bálkiszabadulni."/
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1 ..Arany János arcképe
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/Barabás F.~ik16srajza l856-b61./

Arany János a legnagyobb elbeszélő köl tőnk,-Petőfi barátja és iro=
dalmi küzdótársa. A forradalmi népies költ5i iránynak kimagas16
kénviselője, a magyar költői nyelv avatott müvésze. Ifjukorában
szegénység, s élete nagy részeben sok megpr6báltatás volt osztályrészeo Ő azonban helytállott 8 végül is diadalmaskodott ..Kora ifjuságát61 fogva az eur6pai irodalom remekmüvein csiszolta
elméjét és izlését ezekhez mérte saját alkotásait. Fényes tehetségének ezzel az ái land6 tudatos müvelésével emelkedett egyre • .
magasabbra~ a világirodaÍom ·legnagyobbjai közé. Életét és-müvész~
kibontakozását tanulmányozni felemelő és tanulságos minden haladnivágy6 embernek.
2.:Arany J~~s

Ebben a szerénÍ'hajlékban látta meg a napvilágot Arany János.l~17.
március 2-án Osei szalontai szabad hajduk voltak,' szülei pedig ,'-:"
szegény.földmüv:esek.. .
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3. Szalontalátképe

"

':
!

szülőháza a Bihar megyei~agyszalontán.

a Csonkatoronnyal.

.

A köítő méltán volt büszke szü16földjére,mert Szaionta nevezetes
Szere-pet vitt a magya,r,függetlenségi harcokban. Lelkesedéssel irja
r6la"Az 6 torony,!!c. versében:
.'
,
.. :,
.
Nagyszalonta nevezetes
Mégsem olyan' nevezetes
Mint midőn volt szabad
Benne lakván háromszáz

város,
már most, ' .
hajdu-fészek,
vitézek.

4" A szalon tat iskola ~
Arany János Szalontán végezte az elemi iskolát és a gimnázium als6 osztályait '/1823-1833 között/o Már ekkor is buzgón verselgetet~o
Egyébként olyan lelkiismeretes és kivá16 diák volt, hogy tizennégyéves korát6l fogva már segédtanit6ként müködött az elemi, osztályokban. Fáradságosa~ szerzett csekély jövedelmével öreg szüleit támo55I1l20/94
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gatta. /Képünket 'Rozvány György rajzolta, Arany János földije és
gyermekkori pajtása./
5. A debreceni református kollégiumo
1833 6szén Arany tetemes anyagi áldozatok árán beiratkozik a hires
debreceni kollégiumba, itt akarja befejezni középiskolai tanulmányait.
6. Csokonai mellszobra. !Ferenczylstván

alkotása.!

A fiatal Arany olvasással töltötte csaknem minden szabad idejét"
Kedves költője Csokonai, akit már szalontai diák korában megszeretett, s kinek Ferenczy István mintázta márványszobra a református főiskola könyvtárában. bizonyára álland6an élesztgette költói
becsvágyát.
•

-

7. Homérosz, Horatius és Vergilius arcképe.
Hamarosan megkedvelte a r6mai és görög remekir6kat iso Magára kell
értenünk,ami t :t.6s6rólir -dBolond Ist6k" cimü, önéletrajzi elemek"kel átszőtt verses elb.eszélésébeng
-

Klasszikusokhoz épen szive vonta:
Kedvence volt Homér~ Virgil, Horác.
Arany János egész életében hü maradt kedves klasszikusaihozo
8. Schiller arckép@e

Sz~~énysége miatt néhány h6nap multán félbeszakad Arany diákélete,
kénytelen elmenni Kisujszállásra segédtanit6nako Itt is müvelódik.
Török Pál igazgat6~tanit6 j6voltábÓl többek közt Schillermüveit
olvassa. ~ nagy német romantikusnak minden szépért és j6ért lelkesülé egyénisége, szenvedélyes igazságszerete és rajong6 8za~adságvágya mély nyomokat hagyott "Arany lelkében. Erre vall, 'hogy
késóbbSchiller
egyik versé~ek /Das Lied von der Glocke/ forditá,sával ajándékozza meg menyasszonyát
Cf-

~. Sárvári Pál, Arany János kedves tanára"
"

Aranynak egyévi munkájával sikerűl összekuporgatnia annyit, ho~y
1835 tavaszán visszatérhet a debreceni kollégiumba. - Debrecen~
tanárai közül különQsen Sárvári Pált kedvelte Arany. Egy ottani
diák feljegyzése szerint lélegzetvisszafojtva leste szavait az
ifjuság. Arany önéletrajzi levelében és Bolond Ist6k-jában is
,megemliti nagy távlatokat nyit6 csillagászati előadásait,.•Shakespeare-t is Sárvári ajánlotta tanitványa figyelmébe.
100 A debreceni Nagyerdé~
A könyveken kivül Aranyt leginkább a természe"t vonact ta , Kedves
tart6zkodási helyéről, a debreceni Nagyerdéról a Bolond Ist6k II.
énekének 47f' szakaszában emlékezett meg:
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"Szerette Ist6k a természetet
~Éhomra is, -ha egy szünnapra szert tőn,
Ebédre vackort és kökényt szedett
S egész nap elcsatangolt a Nagy-erdőn;
Olvasni fübe ha telepedett,
Nem olvasott, -csak egy mohlepte cser tőn
A mikrokosmost, sürge hangyabolyt
Órákig nézte, amint .föl- slefolyt •.
"
/Vackor: vadkörte; Mikrokosmos görög sz6, a.m. kisvilág ..
/
ll. A Nánássy-házDebrecenben~
Nemcsak a természet és a költészet vonzotta Aranyt, hanem a müvészetek többi ága is~ Majd fest6, majd szobrász, olykor pedig zenész akart lenni, anélkül~ hogy tudta volna, mint kezdjen hozzáQ
l835-ben állandó szinház létesül Debrecenben /a képünkön látható
Nánássy=·házban/, ekkor egyszeriben a szinpad felé fordul a müvészi hajlamu ifju figyelme •.Annyir,a elragadja a .lelkesedés, hogy
kitünő tanuló létére fel akar csapni színésznek. Tanárai nem
tartják vissza, mert a hazafiak nemzeti ügynek tekintik a magyar
'szinmüvészet felvirágoztatásáte
120 Máramarossziget

főtere a XIX •.században.

Csakhamar feloszlik a debreceni társulat. Ekkor vándorszinésznek
áll be Arany, i~y jut el Máramarosszigetre. Itt kiábrándul a szinészetb61 és haz:a'térSzalontára •
,
l3~ A szalontai városháza.

"

1

Szülővárosában el6bb tanit6i állást vállal, 'majd 1839. tavaszán
városi irnok lesz • .Hivatala a gimnázium tőszomszédságában van.,A
következő évben 'kinevezik másodjegyz6vé. Ezután rövidesem megházasodik~ Fáj6 szivvel mond bucsut irodalmi és,müvészi álmainak,
beletörődik abba, hogy hivatalnok lesz belőle. "Föltettem _magamban, nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak, családomnak,
lenni közönséges ember, mint,más" -irja önéletrajzi levelében
/Gyulai Pálnak, 18540/. Lelkiismeretes munkájával általános tiszteletet viv ki magának: a szalontaiak nagyra tartják, fölöttesei
példaadásul köröztetik-ügyiratait vármegye-szerte.
140 Szilágyi István, a szalontai gimnázium rektora.
Arany életébe jelent6s változást hoz volt diáktársa, Szilágyi István! aki akkortájt ./1842/ ke/rül Szalontára igazgató.nak. Szilágyi
élénken rész-':yeszaz irodalmi életben,' már pályadijat is nyert a
Kisfaludy"=Társaságban és az Akadémián. Aranyék mindennapos vendége~ Szilágyi minden könyvet, ami csak a kezéügyébe kerül, elvisz
bar6.tjához~ Igy esik bele Arany ujra "az olvasás ragályába" -mint
condjuc. Debrecenben kivált népies ir6kat olvasott: Csokonait,
Dugonicsot, Gvadányitj most megismerkedik a kortársir6kkal; sót
Szilág3~i jóvoltáb61 világirodalmi müveltségét is gyarapithatja.
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150 Shakespeare ..
Shakespeare-t már'Debrecenben figyelmébe ajánlotta tantra, Sárvári
Az6ta német fordításban olvasgatta •.Most angol nyelvtant kap ba_O
rátját6l s fordítani kezdi Shakespeare több drámáját. Le is forditja a Szentivánéji álmot, ez az ifjukori szövege azonban nem maradt ránk()

o

160 Homérosz.
Homéroszt szintén diákkora 6ta ismerte. Most ujra előveszi, birk6zik a görög szöveggel. A homéroszi naiveposzokat
különösen közel _
érezhette géniuszáhozo Nem apr6 részleteket vagy fogásokat les el
nagy mintáját61, hanem behato tanulmány árán teljesen áthasonitja
és magábaolvasztja müvészetét
eJ

.

170 Sophokles.
A· klasszikus 'tragédia is vonzotta Aranyt. Lefnrditotta

Sophokles
Philoktetes-ét, ez a müve azonban nem maradt ránk. Az eddigiekb61
nyilvanva13.r hogy Arany irodalmi föllépését igen komoly tanulmányok elózték mego
180 "Az elveszett alkotmány" kéziratának eredeti cimlap~.

Arany elsó ol,yan irodalmi teljes itménye , amelyről a nyilvánosság
is tudomást szere?: "Az elveszett alkotmány" c.szatirikus eposza.
Az 1845. évi botrányos Bihar megyei tisztujitás hatása alatt irta~ amikor a császári adminisztrátor katonasággal és zsandárokkal
azálta meg a megyeház udvarát s a szavaz6helyiséget, és szavazás
nélkül hirdetett eredményt a katonaság védelme alatt. Arany metsző gunnyal.birálja a k9nzervativ ésa liberális ~e~esség hibáit
e~yaránt. Eposzát még 1845-ben benyujtottá a Kisfaludy-Társaság
pályázatára. Képünk a szerző sajátkezüleg irt pályamüvének később
törölt~ eredeti cimlapját mutatja be. Igen érdekes, mert a régi
~histériás
énekek cikornyás cimeire emlékeztető terjengősséggel
, az előneveivel hivalkod6 n~mességetguriyolja:
"Az ~lveszett alkotmány,
~~. azaz
maradvári és tagad6falvi Tagadi
Rák Bendeguznak
földön, vizen s föld alatt véghezvitt
álmélkodásra méltó vitézi tselekedetei stb.n
19~ Vörösmarty arcképéCJ
Arany megnyeri ugyan a pályázatotp de fülébe cseng Vörösmarty biráló szava~ "Nyelv és verselés olyan; mintha irodalmunk vaskorát
éln6k,," IA-r6mai irodalom történetében a hanyatlás id6szakát nevezték.vaskornak./ Arany most tsak azért is meg akarja mutatni,
mit tud~ s a Kisfaludy-Társaság.legkozelebbi
pályázatára megirja a "Toldl."-to
.
.'
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20 .•Toldi Mik16s. IStr6bl Alajos szobr~..:I
Arany eposzának h6se: a magyar er6 és elszán.tság megtestesüléseo
Szalonta vidékén évszázadok 6ta szájr61-szájra szált a hire a vitézi tetteinekQ Arany már kisgyermek korában álmélkodva haUgatta Toldi csodálatos történetét.
,21" Ilosvai Toldi~jao IArany ~éldánya.1
Kés6bb megszerezte llQsvai hist6riás énekének egy példányát o Az
irottforrást és a szalontai néphagyományt megrostál ta, egybehangolta, kiegészitette és ritka szerkeszt6tehetséggel formált~"remekrnüvé.
.
22,.A "Toldi" kéziratának _e1l!ő la~ja"
A "Toldi"-nak két kézirata maradt ránk" Az egyik Arany János kezeirása .•Ezt a költ6 fia, Arany Lász16, a Nemzeti Muzeumra hagyta.
Innen va16 képünk .•/Érdekessége, hogy változtatás is olvashat6 a
szövegben.
""
,
( i

230 Mark6 Károly: Alföldi táj9

lA

Szépmüvészeti Muzeum tulajdonai

-

Arany ~ldijának nemcsak a hősei magyarok,. hanem a cselekmény
szintere, az eposz leveg6je, hangulata,egesz világa is. Képünk egy
Arany korabeli müvész, Marko Károly alkotása, a·"Toldi" világát
idézi..
~
24. Toldi a farkasokkal. IFadrusz János szobra. Szépmüvészeti Kuzeuml
.

-

Fadrusz János hirneves müvészünJt~ek /1858-1903/ ez a mestermüve a.
Toldi egyik legizgalmasabb jelenetét-elveniti meg. Érdemes megfigyel:~li,me,nnyi életer6t és mozgalmasságot tudott belevinni a müvesz az anyagba.
250 Toldi legy6zi a cseh bajnokot.
.

Toldi Mikl6snak ezt a másikvitézi·tettét
Jaschik Álmos fest6müvészünk ~lenitette meg a To1di-tri16gia bibliofil kiadásának cimlapján@
-26.- Petőfi Sándor, Arany János barátja és' irodalmi küzdótársa.
.

i

A Toldi kézirata 1846. novemberében érkezett Pestre a Kisfaludy
Társaság igazgatójához. Miután "Toldi" elnyerte a pályadijat,
Pet6fi elkérte a ké3iratot, a-egyre növekv5 elragadtatással 01vast~ a ..
s~a1?ntai jegyz6 re~ek~t.~ Azon nyomb~ tol~at ragadott,
s gyonyoru kolt6i levellel udvozo1te a nTo1d~" ir6Ját.
27. Petőfi e1s6 levele· Arany Jánoshozo
/Hagyjunk időt az olvasásra/
.~

L .

')

Aranyt mélyem meghatotta Pet6fi kirobban6 lelkesedése. Boldogan
fogadta el Pet6fi baráti jobbját, s ezentul együtt fáradoztak a
népiesnemzeti
irodalom felvirágoztatásán.
5511120/94
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280 Arany "Toldi"-jának

1847

<)

évi elsó kiadásaa

Arany Toldi-ja 1847-ben jelent meg a.Kisfaludy-Társaság
1yamüvéve1 és rendkivüli tetszést aratott co.

többi pá-

29a Petőfi Aranynak dedikált versesköteteo
Petőfi 18470 junlus l-én meglátogatta Aranyékat Nagyszalontáno
Ekkor lepte meg barátját Osszes költeményei-nek dediká1t példányával. E képünk va16ságos irodalmi ritkaságg első lapján a 190
század három legnagyobb magyar keltője ad egymásnak ta1á1koz6tco
Az előzék~lapon ugyanis ezt olva3suk: Arany Jánosnak Petőfi Sána címlap utáni lapon pedig Petófi.nyomtatott.ajánlása.olvasa
Vörösmarty Mihálynako /A becses kötetet a Magyar Tudományos
Akadémia kézirattáraban.orzik .•
j

fOt3

30~ Arany János arckép~o/Petófi rajza~/
Petőfi tiz napot töltött Aranyéknálo Részletesen megvitatták terveiket s kifejtették egymásnak irodalmi elveiket. E látogatás egyik kedves emléke Petőfi rajza Arany Jánosr610
3lp A "Nép Barátja" 1848

0

-

évi julius 2.-i száma. /Cimlap.!

..

A negyvennyoluas forradalmi átalakulás idején Arany János sem maradt tétlen. Petófi 'biztatására elvállalata a "Nép Barátja" cimü
szépirodalmi és politikai hetilap társszerkesztöségét~ KépUnkön
Arany János verse olvashat6: nEgy életünk, egy halálunk ..••fI• E
vers hiven-fejezi ki a szabadságért fegyvert ragad6 magyar-nép
forradalmi elszántságát.
32. Az "Egy életünk, egy halálunk.
.

c. vers ut 01s6 szakasza

0<>"

o

.

330 Nemzetőr. /Borsos J6zsef festménye. SzépmUv. Muzeumco/
Arany nemcsak tollával küzdött hazájáért, hanem fegyvert is fogott
érteo 1848 novemberében mintegy két Bzázadnyi szalontai nemzetórrel együtt - a képünkön 1áthat6 nemzetőrt egyenruhában- katonai
felszereléssel Aradra vonult és~édték a várost a belső várból
kitö.rő Berger császári tiszt al.Len, Támadásra ugyan nem futotta
D. szalontaiak erejéből
de heteken át keményen állták a császá- .
ri~k ág;y-utüz~tés oltalmazták a polgári lakosságot mindaddig,amig
az őket felváltó nemzetórök meg nem érkezteko Erről irjá késObb a
költő; ftTen.."1i
kevés - de halni volt esély"_ /BolQnd 1st6k 1104./
34" Arany János aláirása

··nemzetór koráb6l.

Arany nemzetőri szolgálultának eGyik érdekes emléke Petófihez·irt
levelének aláirása: ftAoJ"köz nestjetőr, mint leendő százados-kapit6.riy mpr" /manupropria-sajátkezUle6/~
35. Remetelak Gesztenn LMészC:J.;y
Géza festménye

oL

A sz~badságharc után mostoha viszonyok közt élt a költó. l851-ben
kénytelen volt elvállalni Tisza Lajos /Bihar megyei/ geszti földbirtokos kU1tői hajlamu fiának, Domokosnak irodalmi,nevelését. Félévig idózött itt Arany 9 hetenként egyszer térhetett haza osaládjához. Legszívesebben nem a kastélyban tart6zkodott, hanem visszavonult dolgozni ebbe a csendes remetelakba!
.
5511120/94·
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k6rösöno

360
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:

Szél Farkas

Aran

tanitván á-

l85l.ószén a költ2 7.lfogadja a na~ykórösi református gimn~z~um
megh~vásátolttmukodik
l860-ig m~t .a magyar, latin és gorog .
nyelv és irodalom tanára. Hunkáját ezuttal is példaad6 lelkiismeretességgel, apr6lékos gonddal végzio - Imeu"a költó nagyk6rösi lak6háza; a mellette látsz6emeletes
épület a gimnázium.

i
I

•

.

.

370 Arany János osztályfónöki

I

müködésének

egy érdekes emléke.

Galg6czi János VI. gimnazista diáknak az 1853-54~ tanévben Na~ykórösön Arany János volt az osztályfónökeo Képünk az 6 bizony~tványának a hasonmása. Abizonyitvány
második oldalár6l ide fényképeztük -át az aláirásokatj az utols6 aláirás: J.oannes Arany prof.
1ite Bung a et praefectus c:.Lassis./Arany Jáno s,-a magyar. irodalom tanára, osztályf6nök. -- A tanu16 magyar nyelvi osztályzata:
praeclara-jelesj a többitárgyé:
eminens-kitünó./
_
38. Arany Jánosné Brcsey Julianna.

,

Arany életének nagyrészében kemény küzdelmet vivott kis családja
megélhetéséért. Gondjait hüségesen megosztotta vele hitvese,
Ercsey Julianna .•Finomlelkü, müvelt nó volt, gondos háziasszony
és hüséges feleség. Barátságos, meleg otthont teremtett a költónek, aki verseiben férfias gyengédséggel sz6l hitveséhez /Itthon,
Oh ne nézz rám •••/.
,"

-

'90 Byron. Arany kedves költój~.

;

Arany lelkiállapotának a 'szabadságharc utáni években éppen megfelel t a nagy angol romantikus nyugtál:álisága. Byron /Bájrn/ kedves
versformáját ; a stanzát is ó ülteti át Legezebben. köl tészetünkbe .
Bolond Ist6kjában. .
_
.'

,
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400 Tompa Mihály,' Aran.y János "arátj!.!.

.Tompa lIIihállyaÍ'
Petófi biztatására kezdett levelezni Ar!30nyJános.
Petófi e két barátjával·népies irodalmi. triumvirátust tervezett.
Az 50-es évekbensirig
tartó meleg barátság szövódik Arany és
Tompa· között" Nemcsak közös meggy5z6désük kapcsolja 6ket össze,
hanem érzékeny természetük és er6s önérzetük is rokono A Bachkorszakban az ó költészetUktáplálja
leginkább a magyar népnek
jobb jövójébe vetett reményét és a nemzeti ellenállást.
410 Arapi "Kisebb költemériyei"-nek cimlapja. /1856/
Az 50-es években Aranynak nincs meg a nyugalmA hosszabb müvek meglakotásárao Most kivált lirai költeményeket és balladákat ir. 1856ban jelenik meg "Kisebb költeményei"-nek els6 gyűjteménye.
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420 A "Szondi két .apr6dja" kézirata •
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Ebben az évben irja Arany méltán hires balladáját, a "Szondi két
apr6dja"=t Arany .gyöngybetüi a felületes szemlélónek is elárulják
a költó páratlan mügondját.
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Zrinyi Mik16s» Arany kedves költ6je •.

Tanári munkája közben verselméleti és-irodalomtörténeti kérdések
felé fordul a költ6' figyelme. "Zrinyi és Tasso" oimmel összehasonlit6 irodalomtörténeti tanulmányt ir~ Ezt olvassa fel székfogla16ul1859-ben
a Magyar Tudományos Akadémián.
44~ Pest-Buda 1860-ban.
l859=ben as osztrák seregek vereséget saénvedüek az egyesült·
francia-szárd hadakt6l Solferinonál. Ennek következtében csökkent
a Magyarországra nehezed6politikai nyomás; az irodalmi élet is
ujjáéTed .•Aranyt most tmszolják barátaiz. hogy kapcsolódjék be a '
f6városi irodalmi életbe. 1860 julius l,-én megVálasztják 6t a
Kisfaludy~Társaság igazgat6jává. Most már lemondhat nagyk6rösi
állásáról és felköltözhet a f6városba. Ezzel uj, termékeny szakasza kezd6dik Arany János életének~
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