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JÁNOS
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, I~odalomtörténeti
sorozatt
'Készül t: az 1~55. évben
'"

1$ Pest-Buda

--

I

16

aGe-ll~rthegyrQl.
'IAcélmetszet
186o-b61[.
,
- ~--Mint, ttldjtlk. -AraIly~JánQs1860 nyarán elnyerte a Kisf'alud;r
Társaság igazgat6i
tisztségét.
Ez ~zállás
szerény, debiztosnak
látfllz6 megélhetést jelentett
,a költőnek.;Lemond0tt
nagykőrösi ál- ,lásár6l
és szeptemberben f'elkiiSltözött a fővárosba. Iti iá l.á.kott
hal ál ~1g•
'
_"
'

2$ -A Koszoru cimlapja

_
,
'
" - Aranyt -arra-biztattákbarátai,
inditson szépiroda-lmi lapot
az. irodalmi kÖziz,lés nevelésére.
Arany hosszas töprengés után '
szánta ri magát 'a kookázatos vállalkozasra.
'1860 novemberében
.
megindi totta a Szépirodalmi Figyelőt.
Ké-t' év multán-, az elo!izEi!tók esekélyszám.a-miatt
t -meg-kellett
·.szüntetni"e lapját.
A.,kq~
-vetke ző évben Kosz~ru eí.mme
L uj lapot inditott,
e zuttalsaj
át '
kiadásában,' hegy függetieni thesse' magát a .k adé szempont'jai tél,
A Koszorl1 szélesebbk~rü kÖzönségnek -szóLt, a nóiolvs's6k
táborát
is, figyelembe vette.
1865 közepéig maradt fenn.,
í

-

"

\'

,

3. Madách Imre arcképe
_
,ArsIly Pestre kCiltözéseKor már a legnagyobb irodalmi tekin",:,'
t~lyek egyike.,1861.
tavaszán fölkeresi
ót Madá~h Imre ésátnyujtja megbirálás'végétt,
Az ember tragédiája
kéziratát:kiany i téle:
"t.~tÓlteszi'függővét
kiaG.ja~e,vagy.megsemmisitse
müvét.
4.• Arany sajátkézü jegyzetei.Az
ember tragédiájához
,
,
, " .Arany ~egyre -növekv0 -érdeklód~ssel
olvassa Madách njüvét 1
felismeri
benne a remekművet.' ~o~Ol. ..•.
sorra haladv&,aprolékos
',mügonddal tanulmányozza akéziratot,
s a szerzókérésére
megjegyzéseket is, -füz hozzá. IArany jegyzeteit
a Magyár Tudományos Aka~
démia kézirattárában
-0'rzik./ Arany itt látb,stá jegyz.etei a 3.szin
kéziratának
~lábbi ~oraihoz kapcso16dnak:
Éva:Én

'Lucifer:
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meg lugost.csinálok,
épen ollyat
Minónk egykor volt s igy közénk va.rázsl_om'
A vesztett
édent.
Vajh, mi nagy'szavat
M,ondottatok ki. Á, család s tulaj don
Lesz a világnak kettes mozgatója;
Melyből minden'kéj s kin születni
fog. '
És e két esz-me nó majd szüntelen,
Amig ipar lesz, és haza belőle.

j::~!;~:;
I

tulnyom6részt elfogadta Arany János java.slatai-t.
Arany 1861 okt6berében bemutat na a' Kisfaludy~Társaságban
az els6
,négy 'szint tsa
mü nagy sikert aratott.
.
•

i

M$dách

, 5~ 'Az' .lkádémia k<5nyvtára
, - - --Arany, s okat .buvárkodott 'az Akadémia könyvtárában.
Kü:lönös~n a~un":,,,magyar mondakör to~r4sa.nyagátkutatta,
de Sh$KeSpeare'forditásainakfi1916giai
megalapozására is jó hasznát látta a
,kenyvtár
gazdag anyagána~~
-.
.
.'

."

6. A mes'teremberek' eiőadásaa

Szentlvánájiálomb61
lefordi totta $hak,espeare
ez a hasonmása, a mesteremberek szinieJ,.6részlete
Ir., felv. It szin/.

'·,Az .1860-8.8 ' években-Arany János

több mf1vét.'K~ziratának
adásának egy mulatságos

"7-8. Székely Bertalan 'fre'ské-"fázlatai

Hunor és Magyar vadászatárdl- ..- ..-,"- - - - - .... - -'- ... ,"- ' '"- ,'- -Szerkesztői
és mtlfordi t6i tevékenysége mellett önál16 alkotásra is ,talál időt a költő. Egy évtizede érleli
már hun tri-'
lógiáját,-s
l863 ••ban végleges formába önti ennek első részét,
a Buda halál.á,t~ A hun eposz egyik gyöngyszeme a csodaszarvas regéje lVI. ,énekl. amit Arany egy hun énekes ajkára ad;. Székely
Ber~alanl hirneves törtjneti
featink egészfresk4~soroz~tot
tervezett~Vajdahunyad.várának.lovagtermébe
Hunor és MagYa? törté~
netéről.
~ajnQs, korai halála miatt csak vázlataik~szfiltek
el.
Ezek, miat látjuk, ősi magyar hangulatot árasztanak.

',.

Kór5sfól-Kriesch
Aladár: B~lényvadászat
- --~z-a.-képünk·aB~da,halála-egyik·izg~lmas
jelentét
'arökiti
meg: 'e.gy hatalmasbGlény-fQldre'
dönti Budát l()~a$~ult de Etel~
megmenti bátyja életét.
/KórBsf5i~Krieseh Al$dár fresk6ja
a
parl~entbe~
láthat6.1
,

flo'. ',.Arany Julisk,.!. ,
~
'~.:', --Arany-JánQs ,müvészi pályáját
derékbatöri
egy tragikus
ese' ..mény&,gt5ngéd'iGl szeretett
egyetlen leánya~ Juliska,
alig két évi
'boldog házasélet
utá~ meghal tUdógyulla'dásban llS~5/. ! sz~rnyü
csapa~ elnémi tj a a köl tót. ~izenkét, ,esztendőn átalig
ir verse~.
11. Arany János, mint az Akadémi'a titkára.
,,'cAranynak-ez-a-fényképe
·töobmint ,egy évvel leánya halála
ut'án készült.
A barázdált
homl()k, a keserü vonások, a kimondhatatlanul
fájdalmas,
révedező tekintet
beszédes tanujelei
Arany
. nem ~zt\nófájd·almának •
.12. A Magyar Tudományos Akadémia heti ülésterme
, <Buda' hal'álának szerz0j et az Akadémia 1865-ben _~ titkári,
tisztséggel-rt.tlaázta
-fel. Ezt a terhea~ivatal
t több minte'gy évtizeden át' visel te a, köl tő. Képünk Arany akadémiai titkári
mük5désének egyik nevezetes szinhelyét,
az Akadémia heti üléstérmét
mlltatjabe ._
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13. Arany lemondó levele

,
,-

'/

i
\

i

a MaSyar Tudo~ányos Akadémiához
.
--- -haBy1;-megvisel1;e-a-lélekGlé-hivatalB~ki-manka.
Titkári mükijdése folyamán kb. 7000, ügyirat'ot az er-ke s zt et a Ileg az ftadémián,
ez a prózai foglalato8s~g
erősen ~ltáTolitotta,költói
hivatásától.
Lá'tásának nagymértéktl l,eromlására hivatkozva - de 'bizon.y'ára m~g
inkább, alkotóerejének
megbénulását6l tartva - elóbb lS7f5 ciszén" '
majd a köve'tkező év tavaszán ujra benyu.jtotta lemondását. Az' Akadémia végül 1s meghaj'olt Aranyelhatáro.zása
előtt t de a fóti tkári
,cím, fizetá~ és l.akás 'élvezetében
meghagyta.' / ~".ny l.a6?-t8lhaláláíglakott
az ~adémián.1
'
14 ~ Arany J,ános kedves töÍgyei
"
,
, -,-, ' , -Akadémiai hivataliterl1eitó~
megaaabadu.Lvén. ,1877 nya~án
naponta kijárt
a Margitszigetre.
Szivesen szem14~ódött szige~i 'ma~,
gányában. /! járóke15k tiszteletb,ól
elkerülték,
hogy ne zavt;Lrják./
Valóságg'al köl tói másadvirágz~~t élt ~tt meg; egész ktstetre' v~16
ve~set_ trl ezen anyáfon.

1,

.0'1

"A t~lgy~k alatt
'3zeretek p1J,lenni"
Havá el nem hat
Városzaj~
semmi" ~

, I

,

irja fJJ.. tölgyek
kort~Utirts.

alatt"

Gimti ,versében., Bal1$dá'inak j6rész~;t, ls ek-

A ballad.air6Arany

,1
/

I

, I
,

~
I

,
nevével Il'iSkre 'összefont
Zichy Mihálx fe.st~:mÜTésznevét Zichy ~
század végán a~orosz cári-U:<hra:rban élt'és,több'esztendón
kel'esztül foglalkozott
remekir6inlt ill,usztrálásival.
Ta5bb mint leo
k~PQ" készi lett a v;U.ághirU müvész Arany balladaiho~'.
Kijvetkez6
képeink agyöny~rU !rany-Z1ehl albumQkbd~ valók.'

,is.
i
I

I
, I

I
I

l'

I

i,

T~r5~ Bál{ntet bilineB~e~erik
,
,,~éptmk-a-'-'!lih~Gk-:B~lint~e. -balladához készült,
:1 k€5'ltilmé,:t7
Buda f'endorlatos,' elfegl:a14sán~k történetét
és ,,.5rl1-k. BA:J.1n'tta~'5I.l...,
ejtését
mondja el •. ~zulilcDánszul tán láin~ akarja pártt()goltjá:;;;
~ kis lánQs ZBiglZl()ndotj,;Jzabel),a királyná h\i"emberére, ~örak Báiintra
bizza-kisff~t;
aszultán
a gyermeket hazakü).di.atBroxveri 116st pedig .~e;J.6bb cs~k kiséróként,
majd rabként .••~agával vi ...
IIJz1aHétteronyba.
Ziehy~zt
a' pillana,tot
öröki tet'te meg,' amikor
a tört5kpribékek
fl,sZ111tán parancsára megr~haIlj~k 8 rettegett
magyarda11't~
,

, 16.;" Itozgenyiné

.>. ~-'~iúne-a-ter5k •...
magyap hare.k

egy másik mozzanata,Rosg~myi ~aatáb~ ~radul a dé:ti'hat~et.in~at
feny~getó török ellen.Hü8ége~
hitv,ese B,Gzgonyi eEú~i;::liaélve-halva ura kezelében 'akar maradnicJ
~lk1séri'fér'jét;a
hadjáratlul.l\épilnk
az 5. Ter~szaklaoz kés2:iát:
',nC~ual.iatj$ ~semegével
.ti~,!
po.ripáj át;
~e.ke
szel~ó lebegteii
~

i'
I

i
I

Tengerzöld ruháját,
Széles uton. ~~ros uton
F~11eget ver a 14;
Csill6,mlllta',••-.'villánilik,'a
-~ényes acélpatk~~"

17-21. Szondl két apr6dja '

"
" ,,'E'F~mek -aalladában- a .InüfJég
é6 h.aze.tiságf·én'yes,'di4\dalt
ül
a hitv4ny haszQnleséseri. Ziohy ~~h41y Ar~nlhoz ~él~'remek16e-'
sel 4brázolja a ballada t,ő ·llozzaDat8i~.'4 személyek arcjátéa:a ~"',
takélet.?sen Tisszatükröz1 érz~lmeik és indulataik hullámzását.
A wales'i bárdek lakomajelenete
.
, . ,Edwars. -király f miután -bejárta Wa-les tartományt, -ellátogat
MontgoÍPery várába. A kastélyban fényes lakoma ,várja, de ez nem
22.

elég neki, lantosokat parancsol ,e~5~ hogy e~zengjék tetteit.
Hárem bárd ál,l elé.Szavaikb~l Panasz és átok tör a király felé.
Képiln~~ribalQIdalta dul t arcu bárdokat látj uk, .özéptllt lehor-,
gasztott fővel áll a házigazda, je1:?bqldaltpedig ~ bősz király.
23., Jt.Edward

király; angol király vágtat fako lován"';
". ,--~-zsarn$k -Edwara -hazafelevágtat ·MQn~gQmery ,váráb61. Mágl.yahalálra i tél t 5QC:) éneke'$l,mert nem d:tc36itették- li"
népük
elnyoméjá'. Most (elébred benne az ~pvád s rémk,p~kgyöt~ik.
Figyelemremélt6~ hogyan ábrázoJja Ziohy Mih.ály a király sz~rnyü
látomá~át\1 ~gyil.k~sukat megá:tkozé'wal~§li bá:rdokat.,
ft

2;4. Ágnes asszony á börtönben

,
.
,-,.,-'~-balla~a -tárgya,egy -vére.sbüntett. ,4gnee asszony iE ggyilkeltatta férjét szeretójével. EtinUk kitudédott,s m~st számot
kell adnia érett~.Ágnes asszony a.bört5nben várja itéletét. J..
sötét cellában nem tud szabaduln~ marcangolp ()nvádjá~ol.
-

,

2 • Á nes asszon

a birósá el6tt '
.,4. birGság·elnÖke- gnes fejére olvassa a gyilkos.,ágot• .Az
asszony, .ak a bünt et t öt a e'gyremaga előtt látja urának véres'
lepedéj s , a sulyos vád hallatára, döbbenetébenhQm,"ekáho'z kap
és maga elé mered. A birák a:r;-cár61
sz~na~Qm olvashatd ),e. Az
aSSZ~!ly mögött, a vádlClttak padján mélyen. magába roskad a bilincsbevert büntársa.
í,

é

.

,

~

,"

26. HidaTata.a
.:Zi~hy-Mihál1 dijbbenéteslátomást Örökit meg ezen a képen.
Az ·él~t haj ótör~t'tjei ó:r;-ültelszánással.
vetik magukat a hidról
a habskba , majd ismét 'lihegy~.nedves";;lucskesan.a fellob~an6 élet- '
ös~töntgl hajtva. kusznak, kapaszkodnak fel,a hid pill~:réré.-A
megrázó hatásu rajz hatalmas er6vel ábrázolja Arany látomását:
az egyensulyát vesztett nagyváros. halál táncát. "
'27.J.otz Károly: Mátyás anyja
"

28. 10tz -Káröiy~ -Az~égri

iány

,~

- . A:r~.any- BalladáiD:ak-illasztrálását
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,

legnagyobb müvészeink is'
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•

megtiszteló
feladatnak
1o~z Károly. öreiki tette

érezték.
Mátyás anyját és Az Egri l~ány~t
.meg jegy li~7, -év~ -Arany~kQte'tbelíl/ • - . : ' .•- '

29. Pázmán 1ova.g
._
'
--Zárjak-egy vidám képpel a ballada-illusztrációkat
.• l:amét
Zichy. Jlihály müvészetében -gyönyörklSdt1nk.Azt a pillanatot
l:ir(skiti meg, ~mikor Pázm4n lovag lebl1k1k lováról és' a földre huppan.' .
lsmét érdemes m~gfigyelrii .~ remek arcjátékot.
.
.E kiskezjáték
·után ~érj{in~ vissza,·Arany életéhez!
'.

--..

'.

..

.

'.

-.

"

..

."-.

",

.

... )0, A nifoldi

szerelme" végeorá1, /Kéziratt
.. .
. ' ... --Kij1tQi-alJt~t'erejének-yjjáéledésekor
ismét e.16v~tte Arany- ~ Toldi s~er~lme kéziratát.
Tudjuk, több-mint 30 esztend6n át
de1gQzott-a-To1di triológián:
To1dija elkészült
1846 végére •
.Toldi est~jét j)edig már 1648 t avaaaár-a befejezte,
.eLlenb en ~
Toldi szerelmével'nehezen
haladt előre, Leginkább eo mondai 8l!1yag
szegényessége -késlel tette a költőt,
aki sokat adótt az. ·"epikai
hiteltt~re.
Végre 1879 tavaszán befejezte
élete f5mUvét, G'y(lrme~i
örömmel kanyari tottaaz
t ol s versszak alá.: Vége. ·1879, május .15 •.én.
é

.

.'

.

.

.

31. Az 6szikék költóje./Fényképl
- - - - - -~'- kGl ~5- tltGlsG -arcképe -188o-ból,.

jellemz~

a csen~esen évődőAranyrs..

J. ·kép alá

ir"tkét

dis'bichon

-

32. A költ5 uriokája: Szél P{~oska

. ...
. .
. - -Arany-Ján0s-és felesége nevelte föl Juli$ka árváját,
Szél
Piroskát.
A bájos gyermek virulÓ haj~donná.serdült •. Az-ó gyengédsége és n6ies gondoskodása aranyozta be a kH1t6 élet~nek a1kon~ t.

33. Arany'János

karosszéke
.
--Ebbena azebában , ebben a karosszékben
1882. okt. 22-én.

huriytel

Arany qános

·24.

Arany síremléke
- -:Halála-gyáazba
.a Kerepesi-temetőbe

boritotta

az egész országot. Uto1s6 utjára
hatalmas tömeg :kisérte .'- ..

3Q~40. 00$ főnyi

-.

'5. Arany Lász16

arcképe
/
- - _. -Arariy-János-irGdalm"- hagyatékát fia, LllszlcS'rendezte· s~jt~
alá. I Arany .~ászló maga is j e1ee kH1tó volt, ve;rsee regénye _,
.
A dé11bábok h6se maradand6-értékfl alkotás.!

26.

A szalentaiArany-muzeum
.
.
Nagyszalonta f5 nevezetességét,·
a költő megénekelte esonka.tornyot.188'9 ••ben!ran7
~reklye-muzeummá alakltották.
lA e!a~nkatornyot, mint _képtinköp. látható,
időközben te~6vel látták -el; ~.
már nem szolgál r~ a Revére./

39. Arany Jánosazobra~·
-Csonkatorony kapuja felett -. . -Negyedszázaddal.a..~k5~ tó -halála után· emlékszob~át is fe-l .•..
·'·
á1litották
a.Csonkatorort~kapuja
felett.
lAz e'JJlléloaiíSze(5zák Fe'-
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/

.

.:
·L-,.-!

.rene alkotása. ••A szobtr' tal.apzatánál • Toldi ,szerelme •.~oJ.s~e16tti versUlzakának két sora olvashat':
.

"Zárt sisakan s pajzsen kt§zlle'k;lvont
kari.
tlagyfalus1.ruy, .szal!ntai h~jciu~

,a.

Diák-illu~ztráéi6k' el '1Blida
'haiáiáÚ~h()Zi,
··4-JJlagyar ..i:fjyság-k$pzeletét.is,foglalkoztatja A~ny'világ;a.
It;, látható dr.Kubik ~slván orvos, egye". adjl1nktus két Ilál.eri
testménye, ~elyek Isten kardja megtal'láss.n(Akm.ozzanatait

I,.~~

, ki iik mes_

"/1. E'ele é~ tan~csadói.
"2. ~CAillag esik"föld

,:;~cA,
~~
-.

-

....

ént

,

ih(Dl,

reng, jittéve

csudáknak!
~n ,'~tll.yje világnak!" I
.

j', .lranI"J4Pos .«ve1nek k~itikal kiadása

"
.-•.'~gyát-Nép.lztár~ás'g· ét1ékéli halad.t$"
ha'gl0Ul.ányainkat.
N~Q4g1b8n.119531 készült el .lranyJ~nos müv$inek minden eddigi.

'.'

.

t

íi~í~l:n~~!:

t:~atetii3i~kége~~~t:s~~tt;~3~y'~~~~t~f~~'~;~
1"1, _eSt a jegyzetek a sZiSvegváltoza'ljokr61is tájékoztatnak, s
tzzel bep~llantásl eng~dnek Ar~7 ir'l m~helyéDe. E hatalmas
aunkátJ."inQ-v1,.cla
G4Z$ végezte el'a
J.I~gyarTUdo.ányos Akadémia
m49gbiz'sáb61. Kiadása hatékony segitsége" nyujt Arany Jánosmé-..
lyebb megismeréséhez.
,,'
'

40. Iodály ••Gplait Arany J~nos !lépd.l gyüjteménxe
.. ,'. ;. ~~nl·Ján~s '9"e,SéillEik
'megka.p,zenéisE§gét'j 6részt alaa

...

gyarázza. hogy egész éle'lében foglalkozott zenével. J,fjtlko:r4t41 kezdTe kés' eregségéig muzsikfllt - ha;lrIJ1$niumon,
majd haros
hangszeren játsz0tt, - szeretett dal~lni" sót maga. is szerzett
dal~kat. I~ondor~sicsá~da mellelt; ~ade Lászl4: "A sz'ép"'t"nyes
ka~onának gy8ngy arany-életen kezdeiü tobo~z'j~.z igen dallamos,
'pattog6 utemU zenét szerzett.1 Élete alkonyán Bartalus' Istvám
zenesz •• z8térés4re összeirta4e le~ottázta az 'Itala ismept'
dallam.6kai.
E'zt az 4rdekes gyüj teményt adta ki K~dál.7 ZeI tb és Gyulai
!gost.

, ft.

41.4!.

A budapesti Arany János szobor8soport
~.nemzet-kegyelete Budapestela"s,·Nemzeti Muzewra e16tt állitott eml'kmüvet Arany Jánesnak. /5tr"bl .l~j.s em14laativén'akéntó
111' alakját4l- jebbra és balra hatalmas tri16g14j.I!ak k4tfóe,1,kj'a:
RGzgenyiPiroska
és Toldi Iliilós'láthát6.1 .,

I ',' ','

"

"

,

~5.Ja. debrecelli református kollégiWllEml.éktábláj~. INagy S4mdQr
-~bGs-miive, ·1933/,- " . ",-:
... - -'.,'.,
Talán a legmegkapóbb eml,élaafivel a deo1"eae:mikolléginm 411itett'a nagy fiának.' A ~ollégium falába helyezett mUvészi 4ombE>lI'';
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mUgyönyörü AranyJános-~dézettel
dicsőségét:

hirdeti

.

a kBI tő nem ha Lványu l
.

Nőtt5n_n5 tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik."
n •••

. / Arany. Szééhenyi emlékezete/
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Készült a. Fels'óoktatási
Jegyzetelláté
Vállala'tnál ,Budapes~
.
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