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  „Képzeljék el a következő esetet! Valakinek hirtelenül leég a háza, s benne pusztul mindene, amit egy életen 
át szerzett és gyűjtött, minden értéke és emléke, de odavesznek kedvesei is, akiket szeretett, talán apja és 
anyja is, asszonya is, gyermekei is.” (Kosztolányi Dezső: Látjátok, feleim) 

Korábbi ismereteid alapján gondold végig, milyen irodalomtörténeti korszakokról tanultál! Milyen jelleg-
zetességek alapján nevezhetünk „korszaknak” egy időszakot? Szerinted mennyire köthető konkrét idő-
ponthoz egy korszak kezdete és vége? Gondold tovább az idézetet a szabadságharc bukását tekintve! 
Vajon milyen kérdések fogják foglalkoztatni az írókat?

Megszakítottság és folytonosság
A szabadságharc eltiprása (1849) korfordulónak tekint-
hető a magyar történelemben, kérdéses azonban, hogy az 
irodalomra is igaz-e ez az állítás. A vereség és a megtor-
lás a kortársakban felidézte Herder nemzethaláljóslatát. 
Az apokaliptikus összeomlás okozta kiábrándulás és 
elkeseredettség egy újfajta irodalmat hívott életre: 
meghatározóvá vált a politikai allegorézispolitikai allegorézispolitikai allegorézispolitikai allegorézis  költői té-
mája és az illúzióvesztés világtapasztalata. Az előző 
korszak legmeghatározóbb költőalakja, Petőfi  Sándor 
halála szimbolikusan sugallta, hogy a magyar romanti-
ka érett korszakának vége szakadt. 

A jelentősebb irodalmi alkotók azonban már a sza-
badságharc előtt is az irodalmi élet élvonalához tartoz-
tak. Legelőször is Arany János, aki kénytelen-kelletlen 
magára vállalta Petőfi  után a mandátumos költőmandátumos költőmandátumos költőmandátumos költő  ne-
héz szerepét; Jókai Mór, a kor legtöbbet olvasott próza-
írója, aki regényeiben a kortársak számára hitelesen 
dolgozta fel a reformkor, a szabadságharc és az azt kö-
vető évek tapasztalatait; a lírikus Vajda János és a drá-
maíró Madách Imre, a nagy szintetizáló mű, Az ember 
tragédiája szerzője. Alkotott még, ha nem is sokáig, az 
1830-as, 1840-es évek költőfejedelme, Vörösmarty Mi-

hály is. Mindannyian túlélték a nemzeti kataklizmát, 
így személyük folytonosságot képvisel a szabadságharc 
előtti korszakkal. 

A szabadságharc utáni magyar irodalom az átmeneti-
ség jegyeit viselte magán, melyre egy-egy kiemelkedő al-
kotói munkásságon kívül (az említetteken túl Mikszáth 
Kálmán prózája) inkább az útkeresés, az új költői-írói 
hangok próbálgatása a jellemző (Reviczky Gyula, Kom-
játhy Jenő és Kiss József lírája, valamint Bródy Sándor 
és Molnár Ferenc kisepikája). Az érett romantika nagy 
nemzedéke (Petőfi , Arany, Jókai) után hosszú ideig kell 
várni, amíg új irodalmi virágkor köszönt be Magyaror-
szágon. Ezt A Hét című folyóirat előkészítő munkája után 
a legendás Nyugat folyóirat első nemzedéke hozza el, 
az 1870–1880-as években született, az 1900-as években 
színre lépő generáció: Ady Endre, Babits Mihály, Koszto-
lányi Dezső, Móricz Zsigmond és kortársaik.

A kiegyezés
A szabadságharcot követő megtorlás, Haynau rémural-
ma (1849–1850) után a Habsburg-kormányzat nyílt ön-
kényuralomra rendezkedett be, amely gazdasági mo-
dernizációt hozott ugyan, de erős központosítást és a 
nemzeti érdekek semmibevételét is jelentette. A nemze-
ti érzelmű közvélemény Deák Ferenc példáját követve a 
passzív rezisztenciapasszív rezisztenciapasszív rezisztenciapasszív rezisztencia  eszközéhez folyamodott – en-
nek idealizált képét festi meg Jókai Az új földesúr című 
regényében. Szembeállítható ezzel Gyulai Pál (1826–
1909) regénye, az Egy régi udvarház utolsó gazdája 
(1857), amely illúziómentesen mutatja be a valós társa-
dalmi folyamatot: a lehetőségeitől megfosztott, tönkre-
ment köznemesség lecsúszását. A reformkori nemesség 
megújulni képtelen tagjaiból lassan kialakult a dzsent-

  Szkicsák-Klinovszky István: 
Világosi fegyverletétel 1849. augusztus 13-án, 1850. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest

A szabadságharctól az első 
világháborúig

Olvasd el! 
Szgy. 9. oldal
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Magyar irodalom a 19. század második felében

Irány a szöveg!
1.   Olvasd el Jókai Mór Az új földesúr című regényének első fe-

jezetét (megtalálod a Magyar Elektronikus Könyvtár hon-
lapján is: mek.oszk.hu)! Milyen példákkal szemlélteti a szö-
veg a korszak jellemző Habsburg-ellenes viselkedésmódját, 
a passzív ellenállást? Milyen elbeszélésmódot társít ehhez?

2.   Jellemezd Garamvölgyi Ádám figuráját a szöveg alapján! 
Mennyiben komikus, hősies vagy épp jelentéktelen a karak-
tere? Hogyan értelmezed a fejezetcímet: Régi ember, új idő?

3.   Milyen eredetű idegen szavak és szövegrészek találhatók a 
regényrészletben? Csoportosítsd őket betöltött szerepük és 
jelentésük alapján! Mivel indokolja az elbeszélő a latin mon-
dások gyakoriságát?

  Végezz kutatómunkát Róth Miksa, a jelentős szecessziós 
üvegműves munkásságáról! Készíts prezentációt legfonto-
sabb alkotásairól, vagy mutasd be a marosvásárhelyi kultúr-
palota erdélyi népballadákat ábrázoló üvegablakait!

KITEKINTŐ

Fogalmak
politikai allegorézis: olyan költői és értelmezői eljá-

rás, amely a szöveget a szó szerinti jelentésen 
túli, másodlagos politikai jelentéssel ruházza fel 

mandátumos költő: a nemzet jelképes megbízá-
sából költészetével a közösséget szolgáló, 
problémafeltáró és iránymutató költőszerep

passzív rezisztencia: az 1848–49-et követő ellen-
álló magatartás; a magyar nemesség túlnyo-
mó része úgy fejezte ki a Habsburg-uralom-
mal való szembenállását, hogy elzárkózott a 
közügyektől, hivatalt nem vállalt, és ameny-
nyire lehetett, bojkottálta az államgépe-
zetet, igyekezett elkerülni az adózást; nem 
jelentett egységes viselkedésformát: sokan 
megmaradtak az alsó- és középfokú közigaz-
gatásban, s a hivatalviselők száma az ötve-
nes évek közepétől jelentősen gyarapodott

ri, a csak címeiben és attitűdjeiben előkelő, elszegénye-
dett nemes. 

Az 1860-as években a birodalom külső nehézségei le-
hetővé tették  a kiegyezést. A bécsi politika számára ekkor 
vált egyértelművé, hogy Magyarország bevonása nélkül 
nem lehet a Habsburg Monarchiát stabilizálni. A magyar 
politikai elit is hajlott a megegyezésre, és megelégedett a 
nemzeti önrendelkezés részleges, a Monarchia keretén 
belül kialakítható változatával. Létrejött a dualizmus 
rendszere (1867), megszületett az Osztrák–Magyar 
Monarchia, amely fél évszázadon át biztosított keretet 
a gazdasági fejlődésnek és a polgári átalakulásnak.

Gazdasági fellendülés, 
társadalmi modernizálódás
A kiegyezés látványos gazdasági fellendülést és gyors 
– ezért felemás – társadalmi modernizálódást eredmé-
nyezett. Létrejött a polgári állam intézményrendszere, 
megépült az ország út-, vasút- és gáthálózata. Lendüle-

tesen fejlődött az oktatás, visszaszorult az analfabetiz-
mus – az olvasás kultúrájának virágzását mutatta a lap- 
és könyvkiadás fellendülése. 1873-ban Pest, Buda és 
Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, és hamarosan 
európai léptékű nagyvárossá vált. A magyar társadalom 
önreprezentációja a Millenniumi Országos Kiállítás-
ban öltött testet (1896): a hatalmas sikert arató, ötmil-
lió látogatót vonzó látványosság a magyar nemzet dicső 
múltját és az elmúlt évtizedek vívmányait mutatta be. 

A tetszetős felszín alatt a társadalmi fejlődés felemás 
képet mutatott. A gyors polgárosodás nyomán „torló-
dott társadalom” jött létre, melyben a rendi-feudális be-
rendezkedés öröksége (nagybirtokrendszer, dzsentrik) 
együtt élt az új társadalmi csoportokkal (nagypolgár-
ság, értelmiség, munkásság). A magyar nemzet kultu-
rális-politikai hegemóniája elfedte a jelentékeny számú 
nemzeti kisebbség elégedetlenségét. A 20. század első 
évtizedének politikai válságsorozata azonban már elő-
revetítette a társadalmi-etnikai robbanást.

sabb alkotásairól, vagy mutasd be a marosvásárhelyi kultúr-
palota erdélyi népballadákat ábrázoló üvegablakait!

KITEKINTŐ

nes évek közepétől jelentősen gyarapodott

A nemzeti identitás és a nemzeti stílus a 19. században az építészek számára is meghatározó 

probléma. A tervezők és elméletírók a történelmi stílusok között kutatnak, azt vizsgálva, me-

lyik az közülük, amely az adott országban született vagy ott vált jelentőssé. De szóba jöhet az a 

stílus is, amely az állam történelmének valamely fontos korszakát jellemezte. Így érzik a gótikát 

magukhoz közel állónak a franciák, a németek és a magyarok is. A másik lehetőség az önálló 

stílus megalkotása. Fontos kutatási terület a népművészet, mivel úgy gondolják, abban tisztáb-

ban őrződtek meg az adott nép ősi díszítményei, szerkezetei. Az építész Feszl Frigyes rajzai azt 

mutatják, hogy többek közt vitézkötéses díszítéssel, lófejes oszlopfőkkel, parasztlegényeket áb-

rázoló atlaszfi gurákkal tette volna magyarossá romantikus stílusú épületeit. A népművészet a 

század végén a történelmi stílusok helyett új formákat kereső szecesszió építészeit is megihlette. 

  Tájékozódj a Wikipédia „Szecessziós építészet Magyarországon” szócikke alapján, kiket és 

milyen módon inspirált a népművészet!

Feszl Frigyes: Parasztfejes oszlopfő rajza, 1870 körül. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest
11
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  „És, kérem, itt ez nem jellemhiba: 
Ő csak bolond volt – de nem ostoba.”
 (Arany János: Bolond Istók, 2. ének)

„A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten 
kacag önmaga és a világ felett.” – írja Arany. Egyetértesz vele? Nézz utána, hogy mi a különbség humor, 
komikum, irónia és romantikus irónia között!

Arany János pályaképe
Arany János 1817-ben született a par-
tiumi Nagyszalontán (ma Románi-
ához tartozik) elszegényedett neme-
si családban, és 1882-ben halt meg 
Budapesten. Aranyék tízen voltak 
testvérek, de csak az első és az utol-
só gyermek, a legidősebb nővére és 
ő érték meg a felnőttkort. Gyermek-
korától kezdve rengeteget olvasott. 
Tizennégy éves korában segédtanítói 
állást vállalt. 1833-tól a Debreceni 
Református Kollégiumban tanult, 
de tanulmányait nem fejezte be, ha-
nem zárkózott, félénk alkatához ké-
pest meglepő módon színésznek állt. 
Előbb a debreceni társulathoz szegődött, majd miután 
az feloszlott, vándorszínészekhez csatlakozott. 

Karrierjének egy álom vetett véget: halott édesanyja 
képe jelent meg előtte, ezért úgy döntött, azonnal haza-
megy Szalontára. Otthon valóban szörnyű állapotokat 
talált: apja megvakult, s érkezése után néhány nappal 
édesanyja csakugyan meghalt. (A balsikerű színészka-
land és az azt követő családi tragédia Arany egész ké-
sőbbi életét meghatározta. Irodalmi feldolgozása a Bo-
lond Istók című elbeszélő költemény 1873-as második 
éneke.) Hazaköltözött hát a szülőfalujába, és hivatali 
állást vállalt. Példás gonddal végzett munkája mellett 
folyamatosan képezte magát, hatalmas műveltségre tett 
szert. „Zseni a nyárspolgár álarcában” – írta róla 1910-
ben Babits Mihály.

Arany 1846-ban Az elveszett alkotmány című sza-
tirikus eposzával megnyerte a Kisfaludy Társaság pá-
lyázatát. A következő pályázatra érkezett művét, a Tol-
dit a Társaság megemelt pályadíjjal ismerte el, Aranyt 
pedig a tagjai közé választotta. A Toldi megjelenését 
követően kezdődött Arany és Petőfi levelezése, illetve 
barátsága is. A szabadságharc bukása után bujkálnia 
és nélkülöznie kellett, állását elvesztette. 1851-ben a 

nagykőrösi református gimnázium-
ban kapott tanári állást. Maga által 
írt tankönyve, a Széptani jegyzetek  
és tanulmánya, A magyar nemzeti 
versidomról, a magyar irodalomtudo-
mány kiemelkedő alkotásai. 

Miután a Kisfaludy Társaság 1860-
ban igazgatónak választotta, Arany 
nagy irodalmi tervekkel érkezett 
meg Pestre. A Szépirodalmi Figyelő 
és a Koszorú című folyóiratok szer-
kesztője, 1865-től az Akadémia tit-
kára, majd főtitkára volt. 1877-ben 
megromlott egészségi állapota miatt 
lemondott akadémiai tisztségéről. 
1882-ben Petőfi szobrának avatásán 

meghűlt, a betegséget már nem tudta leküzdeni.

Arany fontosabb elbeszélő művei
Az elveszett alkotmány témája a megyei közélet parlagi-
assága, a választási korteskedés alantas, egyszerre szé-
gyenkezésre és nevetésre okot adó kisszerűsége. A libe-
rális Hamarfyt éppoly ellenszenvesnek találja az olvasó, 
mint a konzervatív Rák Bendét: beszélő nevük önmagá-
ban is kifejezi a kapkodó nyughatatlanság és az inkább 
hátra, mint előre haladó maradiság attitűdjét. 

A nagyidai cigányok (1851) című elbeszélő költemé-
nye a forradalom és a szabadságharc ironikus és gúnyos 
értékelését adja. A mű parabolaként is olvasható: a fő-
szereplő, Csóri vajda, a „nagy álmodó” Kossuth alak-
másának tekinthető, s ebben az értelmezésben a mű 
mondanivalója nem más, mint hogy a szabadságharc 
kirobbantása felelőtlen hebehurgyaság volt. (Ez a né-
zet az 1850-es években kétségtelenül jelen volt a magyar 
köztudatban, ezt az ítéletet mondja ki például Kemény 
Zsigmond Forradalom után [1850] című röpirata is.) 

Az 1850-ben megkezdett, de végleg csak 1878-ban 
elkészült, önéletrajzi ihletésű verses regénye, a Bolond 
Istók önmagát gúnyolja ki. A mű második énekének ele-

Arany János pályája

  Barabás Miklós: Arany János portréja, 
1884. Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest
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Magyar irodalom a 19. század második felében
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Irány a szöveg!
1.   Olvasd el Arany János Bolond Istók című verses regényének második énekéből a 30–38. strófát (megtalálod a 

mek.oszk.hu-n is)! Milyen diák lehetett valójában Istók? Készíts listát, miket olvashatott a szöveg alapján! Mi-
lyen műveltségről árulkodik ez?

2.   Miként szegődik színésznek Bolond Istók a második ének 56–75. strófája alapján! Vedd sorra, milyen szerepeket 
kap! Mennyiben hős vagy épp antihős a színházban és saját történetében?

3.   Miért hagyja ott a színészi életet a szöveg 101–122. versszaka szerint? Mihez kezd ezután? Milyen párhuzamok 
vonhatók Bolond Istók története és Arany János életútja között? 

4.   A főhős az utolsó sorra elégeti korábbi írásait – tudjuk meg a második ének utolsó strófáiból. Milyen irodalmi 
műfajok, stílusok, témák szerepelnek a felsorolásban? Egyetlen mű megírását tervezi még, mi ez? Milyen kap-
csolatban áll a tervezett szöveg az általad olvasott Bolond Istók című szöveggel?

5.   Bolond-e valójában Bolond Istók? Kívülálló, különc, a társadalommal harcoló vagy beilleszkedő hőstípus? 
Gyűjtsd össze a fenti szövegrészekben a bolond fogalmának megjelenéseit, és figyeld meg, milyen értelemben 
használja ezt a szót a szöveg! 

6.   Ki írt még hasonló című művet a magyar irodalomban? Hol és hogyan jelenik meg eddigi olvasmányaidban a 
bolondot játszó, bolondnak tartott figura?

Cs
op

or
tm

un
ka

Fogalmak
nemzeti költészet: egy adott népcsoportra egyedi módon 

jellemző közösségi költészet; Arany János szerint a 
nemzeti hagyományokat hűen őrző népköltészetből 
kell kifejlődnie

jén visszatér A nagyidai cigányok értékeléséhez: „S oly 
küzdelemre, mely világcsoda, / Kétségb’esett kacaj lőn 
Nagy-Ida”.

Arany úgy gondolta, hogy az a nemzeti kultúra, 
amelynek nincs hőskölteménye, csak csonka lehet. Kri-
tikai munkásságában igyekezett tisztázni a nemzeti 
költészetköltészetköltészetköltészet  megerősítésének, a nemzeti műeposz 
megteremtésének lehetőségeit (például a Zrínyi és Tas-
so című akadémiai székfoglaló beszédében). A hunok 
történetét bemutató eposztervének, a Csaba-trilógiának 
azonban csak első darabja – a Buda halála (1863) – ké-
szült el. Arany utóbb ezt sem volt hajlandó eposznak 
nevezni, csupán „hun regének” mondta művét.

Csoportban dolgozva készítsetek egy Wikipédiára 
szánt oldalt Arany János koráról! Csomagolópapírra 
dolgozzatok! A feladat elkészítéséhez bármilyen for-
rást használhattok, de minden esetben pontosan ne-
vezzétek meg azokat!

Az alábbi résztémákat dolgozzátok ki:
–  fontosabb kulturális események Arany korában,  

négy-öt esemény kiemelése, rövid ismertetése;
–  Arany kortársainak bemutatása röviden, négy kevés-

bé közismert művésztárs, politikus tevékenysége öt-
tíz mondatban összefoglalva;

–  nyolc-tíz elemből álló képanyag feliratozással, ma-
gyarázatokkal Arany életrajzához, életének fő ese-
ményeihez;

–  Arany költői, írói pályájának vázlatos áttekinté-
se korszakonként egy-egy mű kiemelésével, öt-tíz 
mondat az adott pályaszakaszról, ugyanennyi a pél-
daként idézett műről!

Az elkészült oldalterveket ismertessétek osztálytársai-
tokkal!

KITEKINTŐKITEKINTŐA 19. század közepi emlékműszobrászatban jellemző a többszintes forma. A főalak magas 

talapzaton helyezkedik el, melyet alacsonyabbak vesznek körül. Ezeken klasszikus nyu-

galmú, allegorikus mellékalakok foglalnak helyet, amelyek jelképes értelmükkel fejezik ki 

a főalak kiválóságát. A század vége felé közeledve a mellékalakok egyre élénkebbé válnak, 

az allegóriákat mind gyakrabban váltják fel valós személyek vagy hétköznapi emberek 

ábrázolásai. Az emlékmű nem különálló szobrok együttese többé, hanem jelenetszerű 

csoport. A mellékalakok lehetnek a főalak kortársai, akik köréje gyűlnek és beszélgetést 

folytatnak vele. Népszerű az a forma is, ahol a mellékalakok a hálás nemzet fi gurái, akik 

felkeresik az ábrázolt szobrát. Stróbl Alajos budapesti Arany-emlékműve köztes fázist 

képvisel. A mellékalakok már nem nyugodt allegóriák, de még nem is egy nagyszabású 

jelenet civil szereplői: a szobrász Arany két hősét, Toldit és Piroskát jelenítette meg. 

  Keresd meg a kozterkep.hu-n a budapesti Széchenyi téren álló Széchenyi- és 

Deák-emlékművet! Hol helyezkednek el a vázolt folyamatban?

Stróbl Alajos: Toldi Miklós. Az Arany János-emlékmű részlete, 1893. Budapest, Múzeumkert

13
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  „Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár – 
Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; 
Változik a világ: gyengül, ami erős, 
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.”

(Arany János: Toldi estéje, 6. ének)

A lovagi, vitézi és hősi élet eszménye meghatározó jelentőséggel bír az európai kultúrában. Mely alkotá-
sokban találkoztál hősi értékekkel? Kutass az interneten vagy a könyvtárban: honnan ered és mit jelent a 
donquijotizmus kifejezés! Hogyan kapcsolható ez a Toldi estéjéhez?

A Toldi-trilógia
1846-ban a Kisfaludy Társaság olyan mű megírására írt 
ki pályázatot, melynek hőse „valamely, a nép ajkán élő 
személy”. Arany e pályázatra nyújtotta be a Toldit. Az 
elbeszélő költeményt hamarosan a Toldi estéje (1848), 
majd jóval később a Toldi szerelme (1879) követte. Így 
vált teljessé Arany Toldi-trilógiája. 

A Toldi estéje a Toldi cselekményének számos motí-
vumát megismétli. Azonosak a két történet helyszínei 
(Nagyfalu és Buda), mindkét műben megjelenik a kül-
földi bajnok legyőzése, a nemzeti becsület megmentése 
és a hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság. Azon-
ban lényeges különbségek is mutatkoznak. Míg példá-
ul a trilógia első darabját a népies stílus és a meseszerű 
elemek sokasága jellemzi, addig a Toldi estéje sokkal sze-
mélyesebb, szinte elégikus hangon szól. A Toldi főhőse, 
az életerős, becsvágyó vitéz, a Toldi estéjében megfáradt 
öregemberként jelenik meg előttünk. Ezt jelképezi már 
a két mű nyitánya is: a Toldi nyarával ellentétben a Tol-
di estéje egy szépen megrajzolt őszi képpel kezdődik.  
A cselekmény kezdetekor Toldi már három éve elhagyta 
az udvart, anyja és az öreg Bence is halottak. Az idős, 
elfeledett Toldi a halálra készülve saját sírját ássa, és köz-
ben csalódottan beszél Bencének (a néhai Bence fiának) 
önmaga fölöslegességének megtapasztalásáról. 

A trilógia harmadik darabja, a jóval később befejezett 
Toldi szerelme, amely Toldi életútjának középső részét be-
széli el, alapvetően különbözik a trilógia két korábban 
keletkezett darabjától. Cselekménye olyan szerteágazó, 
hogy a másik két szöveg egyenes vonalú történetével szin-
te össze sem hasonlíthatjuk. A cselekmény összetettsége 
– és az annak megfelelő terjedelem –, valamint a törté-
netmondást megtörő személyes, Arany saját életére utaló 
megjegyzések szétfeszítik az elbeszélő költemény kereteit, 
inkább a verses regény műfajával rokoníthatók.

Megbomló harmónia,  
összetett elbeszélői hang
A bűn és bűnhődés kérdésköre nem újdonsága a Toldi 
estéjének, hiszen szinte megismétlődik a Toldiból is-
mert eseménysor. Ám fontos különbségek mutatkoznak 
a fogalompár megjelenítésében, hisz ott jogos indulat 
ragadja el Toldit a malomkő elhajításakor, míg a Toldi 
estéje cselekményében ostoba hirtelenség. Ott gyilkos-
ságát a párbaj nemes gesztusával hozza helyre, amelyet 
csak a cseh orvtámadása változtat újabb gyilkossággá. 
A Toldi estéjében viszont meg sem várja az esetleges 
királyi kegyelmet, hanem tüstént, sietve öl. Ráadásul 
ezúttal a párbaj megelőzi a véres tettet. De jóvá lehet-
e előre tenni a későbbi bűnt? Lehetséges az újabb meg-
bocsátás? Maga a haldokló hős is bizonytalan, s immár 
csak a túlvilági kegyelemben bízik. A Toldi körülötti 
világ már nem tűnik olyan rendezettnek, a király 
olyan mindenhatónak, az igazság olyan kikezdhetet-
lennek, mint a trilógia első részében. 

A szöveg műfajisága is leképezi a Toldi estéjének 
megbomló harmóniáját. A Toldi tisztán epikus jellegé-
vel, a történet folyamatos kibomlásával szemben a Toldi 
estéjének elbeszélője néhány állókép aprólékos bemuta-

Arany János: Toldi estéje

Benczúr Gyula: Mátyás és Holubár (vázlat), 1902 körül.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest   
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Cs
op

or
tm

un
kaFogalmak

groteszk: a komikum egyik fajtája, amely szélsőségesen 
össze nem illő elemek bizarr társítására épül, ne-
vetséges és borzongató hatást kelt egyszerre

tásán keresztül mondja el a történteket. Így ír erről a mű 
egyik tudós elemzője, Veres András: „A párviadal előtt 
is, az udvari jelenet utáni részben is kísért az állapotsze-
rűség, a befejezésben pedig a történet állóképpé mereved-
ve emelkedik a jelkép szintjére.” Ezek az állóképek az 
idős Toldi groteszkgroteszkgroteszkgroteszkgroteszkgroteszk  helyzetének kimerevített képei.

„Eseménysor helyett – folytatja a mű elemzője – inkább 
csak néhány jelenetről beszélhetünk, s ezek is gondolati vi-
tának rendelődnek alá. Lajos király és az öreg Toldi párbe-
széde voltaképpen ugyanúgy kivetített belső vita”. A tör-

ténet tehát valójában a korszak nagy dilemmájához szól 
hozzá: haza és haladás kérdéséhez. E kettő Kölcseynél 
még páros csillagzat volt, Aranynál viszont megbomlani 
látszik az egység. A modernizáció és a nemzeti identitás 
erősítése egyaránt szükséges. De milyen viszonyban áll 
ez a két törekvés? Ha átvesszük a Nyugat modern megol-
dásait, nem veszítjük-e el nemzeti jellegünket? S ha meg 
emezt őrizgetjük, nem leszünk-e zárvánnyá, elmaradott, 
elszigetelt rezervátummá? A két utat, két lehetőséget, 
két perspektívát Lajos király és Toldi képviseli.

Csoportban dolgozva készítsetek plakátot a Toldi estéjé-
nek képzeletbeli � lmes adaptációjához! Milyen képpel il-
lusztrálnátok a művet? A plakáton jelenjenek meg a cím és 
a történet kiemelhető, fő motívumai! Ajánlhattok konkrét 
színművészeket is az egyes szerepekre. Válasszatok egy 
idézetet is a műből! Mikor, milyen alkalomhoz kötődően 
javasolnátok a � lm díszbemutatójának megtartását?

KITEKINTŐKITEKINTŐA budai vár Nagy Lajos korában vált tényleges királyi székhellyé. Az ekkor épült palota lakó-

tornyának alapjai a mai palotaegyüttes legkorábbi fennmaradt részei. A későbbi pusztítások 

következtében tárgyi emlékeket csak elvétve ismerünk a korszakból. Ezért is rendkívüli az a 

leletanyag, amelyet az 1990-es években a királyi palota zónáján kívül, az egykori Teleki-palota 

területén tártak fel. Az ásatások során a palota mélypincéjében középkori kutat találtak. A bete-

metett kutak légmentessége és állandó vízutánpótlása lassítja a bomlást, így ezekben gyakran a 

szerves anyagból készült tárgyak is megőrződnek. 1999-ben egy iszappal borított sárcsomóban 

egy közel két és fél méter széles, hímzett selyemkárpit töredékeit találták meg. A kárpiton rom-

buszmintában az Árpádok vágásos (sávos) és az Anjouk liliomos címere váltakozik. A címeres 

textíliák királyi esküvőkön, lovagi tornákon vagy temetések alkalmával kaptak szerepet. A fel-

tárt lelet valószínűleg a 14. század első felében készült Budán, de az is lehetséges, hogy Károly 

Róbert még Nápolyból hozta magával.

  A kárpiton szereplő heraldikai elemek közül melyek részei a jelenlegi magyar címernek is?

Címeres selyemkárpit (részlet), 14. század első fele. Budapesti Történeti Múzeum

15

Irány a szöveg!
1.   A Toldi estéjének első énekében minden az elmúlást idézi. Gyűjts minél több példát erre! Figyeld meg a termé-

szeti képeket, Toldi környezetét és a cselekményt is! 
2.   Hogyan és hányszor jelenik meg a Toldi estéjében a sír, sírhely motívuma valóságosan és képletesen is?
3.   A sírból felugró Toldi jelenete emlékeztet-e a trilógia első részében olvasottra? Gyűjts hasonló jeleneteket a 

Toldiban és a Toldi estéjében! A cselekmény hasonlóságai mutatnak-e hangulati, világnézeti különbségeket?
4.   Érvelj amellett, hogy a Szent Lászlóról szóló legenda fontos része Arany művének, és nem hagyható el! Mikor és 

kitől hangzik el? Hogyan kapcsolódik a mű cselekményéhez? 
5.   Hogyan változott meg Toldi és Lajos király alakja a Toldi estéjében a trilógia első részéhez képest? Milyen körül-

mények indokolhatják a különbséget?
6.   Arany művének műfaját műeposzként is szokás megjelölni. Él-e a Toldi estéje az ismert eposzi kellékekkel? 

Ha igen, melyekkel és pontosan hol?
7.   Olvasd el a hatodik énekben Toldi és a király utolsó párbeszédét! Mit kér a királytól Toldi? Milyen főbb állításo-

kat tesz saját politikájáról a király?
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A naiv műeposz létjogosultsága
Már jóval Arany János költői fellépése előtt vita bontako-
zott ki az irodalmi életben arról, hogy lehetséges-e a hi-
ányzó magyar nemzeti eposz megteremtése utólag. Egyfe-
lől a műfaj alapkövetelményei az újkori irodalom számára 
korszerűtlennek, hiteltelennek tűntek; úgymint a zárt 
szerkezet, a heroikus-csodálatos elemek, az eszményített 
allegorikus alakok és az erősen retorikus előadásmód. 
Másfelől sokan úgy gondolták, hogy a hősök és hőstettek 
kora sosem lehet az eposzé, ezért időszerű egy nemzeti 
hősköltemény írása a 19. század derekán. Az eposz meg-
újíthatóságát illetően Arany is sokféle kétséggel viasko-
dott. Világosan látta, hogy nem az antikvitástól örökölt 
eposzi világot kell érintetlenül átemelni elavult kelléke-
ivel, világszemléletével, hanem az új időknek megfelelő 
új formát kialakítani. Nemcsak a szerző és a közönség 
viszonya változott meg, hanem a világrend is, a modern 
keresztény hitvilág nem kívánja a csodás elemek gyakori 
előfordulását. Lehetséges megoldásnak tűnt a magyar köl-
tészet öntudatlan, természetes és naiv frissességéhez visz-
szanyúlni a modern költő tudatosságával. Ez valósult meg 
a Toldiban (1846) majd a Toldi estéjében (1848). 
• Milyen dilemmák fogalmazódtak meg az újkori eposz-

szal szemben? Hogyan lép túl ezeken Arany megközelí-
tése az eposz korszerűsítésével kapcsolatban?   

Toldi, az eposzi hős
A Toldi-trilógia első két darabja azonos mondai alap-
anyag feldolgozása. A cselekményben és motívumok-
ban egymásra építkező, de ábrázolásmódjában és hang-
vételében fontos különbségeket mutató két műeposzt az 
eposzi hős, Toldi Miklós alakja kapcsolja össze. Az epo-
szi hős Arany János szerint állhatatos, lelkileg állandó, 
változatlan jellemű, például a drámai hőssel szemben. 
Az eposzban az események uralkodnak a személyek fe-
lett. Az eposzi hős beteljesíti a világrendet; nem a fo-
lyam ellen küzd, hanem önmaga a folyam. 

Az első énekekben Toldi Miklóst az idealizálatlanul 
nyers testi erő megjelenítőjeként ismerjük meg, jelle-
mében kirajzolódik az édesanyja iránti szeretet, a segí-
tőkészség, a hősi ambíciók, a hirtelen indulat és a nyers 
igazságérzet is. A szöveg finoman vezeti át a külső meg-
jelenés ábrázolásából az ábránd és vágy megmutatásá-
val a történés tárgyát és színhelyét a lélekbe, így a fő-
hőst az erő és lélek egységeként látjuk. Habár a Toldi a 

hős ifjúkorát, a Toldi szerelme a férfikorát és a Toldi esté-
je Miklós öregkorát tárja elénk, bizonyos jellemvonásait 
mindvégig megtartja. Ilyen történetformáló jellemvo-
nása hirtelen haragja és igazságérzete, amely többször 
is gyilkosságba sodorja őt. Toldi Miklós a szövegekben 
megjelenő két állat alakjához hasonlítható leginkább, 
a farkashoz és a bikához: a farkas makacssága és kitar-
tása, a bika elfojtott dühkitörése jellemzi. 
• Gyűjts öt olyan kulcsfogalmat, amelyekkel leginkább 

leírható Toldi Miklós jelleme! Mennyiben felel meg az 
eposzi hős általános jellemzőinek? 

Küzdelem az ábrándokkal, küzdelem a 
kiábrándultsággal
A Toldiban és a Toldi estéjében szembeállított két élet-
helyzet, az ifjúkor és öregkor, nagyon erős hangulati, 
világnézeti, értékrendbeli különbségeket eredményez. 
Meglepő, hogy a két mű megjelenése között mindösz-
sze két év telt el. De számos elem összeköti a két cselek-
ményt. Toldi pályakezdése és pályavége nagyon hason-
ló, hiszen az első részben véletlenül, nem szándékosan 
elkövetett gyilkossággal kihívja maga ellen a sorsot, és 
ezt a „nehéz kő” tettet ismétli meg, amikor a Toldi es-
téjében – immár vénemberként – ráront Lajos király 
apródaira. A két mű másfelől bemutat két igen hasonló 
hőstettet is, a cseh vitéz és az olasz vitéz legyőzését.

A cselekménybeli hasonlóságok ellenére a két mű 
alapkonfliktusa eltérő. A Toldi jellemének ábrázolá-
sa során már említett állatmetaforák a küzdelmek és 
párharcok elbeszélésekor fontos többletjelentést hor-
doznak. Láttuk, hogy a bujdosó Toldit az elbeszélő egy 
farkashoz hasonlítja. De meg is küzd a farkasokkal a buj-
dosó Toldi. Sőt bátyja, György is farkasként jelenik meg 
(„gondolkozott az ő farkasáról, / Őt elnyelni vágyó rossz 
szivű bátyjáról” Toldi” Ötödik ének). A bikapárhuzam 
is ugyanezt mutatja: a testi adottságai miatt a bikához 
hasonlított Toldi szembeszáll egy elszabadult bikával. 
Mindkét esemény azt mutatja, hogy Toldi minden harcá-
ban valójában önmagával is megküzd. Erre utal továbbá 
az is, hogy a mű tetőpontját jelentő hősi viadalban ellen-
felét Mikolának hívják, a cseh vitéz magyar neve tehát 
megegyezik Miklóséval. 

Mindezt úgy értelmezhetjük, hogy a fiatal Toldi 
minden tette saját sorsának megváltoztatását céloz-
za. Győzelmeivel nemcsak másokat ment meg, hanem 

Arany János Toldi és a Toldi estéje című 
műveinek összehasonlító elemzése

irodalom11_2018.indd   16 2017. 11. 09.   12:03



Magyar irodalom a 19. század második felében

17

saját határain is képes túllépni, önmagát szabadítja fel. 
Az állatmotívumok a Toldi estéjében is megvilágító 
erejűek. Az idősödő Toldi legfontosabb metaforája, a 
vén sas képe olasz ellenfelénél is visszaköszön. De a sas 
nemcsak Toldi és az olasz metaforája, hanem egy má-
sik fontos azonosításban is megjelenik: „Az idő, e vén 
sas, szörnyen megrugdosta” – olvassuk. Az öreg Toldi 
a múló idővel, az unalommal száll szembe. („De ad-
hat kegyelmet, adja bár halmazzal: / Ha eddig nem adta: 
most nem élek azzal! / Nyakamon penészlik az unalom 
örve, / Testem meg van törve, lelkem meg van ölve!”)  
Az egykori bajnok, aki szembe mert nézni tettével, és 
nem a bujdosást választotta, sodródó hőssé válik, této-
va, szerencsétlen, sőt tragikus elszenvedője lesz az ese-
ményeknek, vagyis cselekvő hősből áldozat lesz a tri-
lógia végére. Persze nem csak az öregedés élethelyzete 
alakítja át a fiatal lelkesedést kiábrándultsággá: megvál-
tozik az udvari világ értékrendje, a királyi tekintély és 
tisztánlátás, és Toldi önmagát túlélten, valószínűtlenül 
jelenik meg ebben a világban.
• Mire utalnak a fiatal Toldihoz kapcsolódó állatmotí-

vumok?
• Hogyan válik a cselekvő hős áldozattá a Toldi-történet-

ben? Miben áll a legfőbb különbség a cseh vitéz és az 
olasz vitéz legyőzésében?

Stílus, ritmus, nyelv 
Habár a két mű szerkezete egységes képet mutat, a két 
eltérő élethelyzet egy lényeges formai különbséget hív 
elő. A Toldi és a Toldi estéjének strófaszáma pontosan 
megegyezik, mindkettőben 211 versszakot találunk, 
ha az utóbbiban nem számoljuk a betétdarabokat. Az 
úgynevezett Toldi-strófák pedig teljesen azonos szerke-
zetet követnek: 6//6 aabbccdd, tehát páros rímű felező 
tizenkettesekből állnak. Az alapritmus aszerint ad ki 
variációkat, hogy történetmondó elbeszélés, dialógus, 
lírai betét vagy belső monológ megformálására szol-
gál, így a verses epika egységes megjelenésében mégis 
hordoz egyfajta regényekre jellemző többszólamúságot.  
A fontos különbség a nagyobb tagolási egységeknél mu-
tatkozik meg: míg a Toldi tizenkét énekből áll, addig a 
Toldi estéje hatból, ami azt jelenti, hogy mivel az énekek 
száma megfeleződik, az egyes énekek hossza nagyjából 
a kétszeresére nő. Ez a szerzői döntés alapvetően meg-
változtatja a Toldi estéje elbeszélői lehetőségeit. 

Már a Toldi pergő, izgalmas cselekménye is enge-
dett teret a belső lelki történések ábrázolásának, kibon-
tott egy-egy lírai részletet (az első ének tájleírása vagy 
a negyedik énekben olvasható híres pillangóallegória). 
A Toldi estéjében a hősi küzdelmek mellett nagyobb 

hangsúlyt kap az elkeseredés, csalódás ábrázolása, 
több lehetőség van az elmélyült, részletes leírásokra.

A népdalok világának otthonosságát az ismétlések 
és népballadaszerű szerkezetek, valamint a népi alko-
tásokkal rokon képzelettartomány forrása biztosítja a 
trilógia mindkét részében. Ám a Toldi estéjének do-
mináns eljárása, vagyis a cselekmény lelassítása na-
gyobb teret enged annak, hogy Arany az apró részletek 
éles megfigyelésén keresztül fessen meg egy-egy képet a 
nagy ecsetvonások helyett. Így válhat a népies elbeszé-
lés mesterien kidolgozott modern alkotássá. 
• A Toldi és a Toldi estéje közötti formai/szerkezeti kü-

lönbség hogyan tud különböző ábrázolásmódokat tá-
mogatni?

• Írj három olyan különbséget a két rész között, amely 
indokolttá teszi a Toldi estéjének ’lelassítását’!

Humor és paródia?
Vannak olyan elbeszélő költeményei Arany Jánosnak 
(Bolond Istók, A nagyidai cigányok), amelyekhez azon-
nal kapcsolhatók az alcímben említett humor és pa-
ródia fogalmai. A Toldi nem tartozik ezek közé. Pedig 
maga Arany azt nyilatkozta róla, hogy egyik jellemzője 
a „humor, mely a darabon növekvő arányban átszövő-
dik”, hiszen a „hanyatlás, pusztulás már önmagában 
humoros jellegű”. Hogyan jelenhet meg a komikum a 
műben? Amíg Toldi az első részben parasztból aranyos 
vitézzé lesz, addig az öreg Toldi a sírból lép ki, és a sír-
ba tér vissza; az újjászületés kísértetjárássá válik. A vi-
lág megváltozásából fakadó reménytelenség egy olyan 
kérdést hív elő, ami az első részben fel sem merülhetett 
volna: van-e értelme a személyes hőstettnek? Toldi-
ban egyfelől az lehet humoros, hogy hiányzik belőle az 
öregkori gyengeség, határozott, kemény vitéz marad, 
eközben pontosan ezzel kérdőjelezi meg saját létjogo-
sultságát. A Toldi estéjének egyik fő témájává maga 
a Toldi válik, a Toldi cselekménye már mint anyag, 
mint téma jelenik meg, mégpedig úgy, hogy a későbbi 
mű a korábbi paródiáját adja. A világirodalomból jól 
ismert előképhez, Don Quijotéhoz hasonlítható így az 
öreg Toldi Miklós alakja: egy régebbi kor szülötte, aki 
nem vette észre, hogy eljárt felette az idő. Ez az értel-
mezési lehetőség pedig megbontja az eposzi világ zárt 
szerkezetét, kifordítja az eposzi hős emberfeletti, hősies 
jellemét. A Toldi estéje így valóban képes arra, hogy ne 
az antikvitástól örökölt eposzi kelléktárat másolja, ha-
nem modern irodalmi alakká váljék.
• Miben látta Arany János a Toldi estéje humorának le-

hetséges forrását?
• Hogyan olvasható paródiaként a Toldi estéje?
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Olvasd el! 
Szgy. 10–14. oldal

  „Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!”

 (Arany János: Letészem a lantot)

Arany János nagykőrösi lírájában meghatározó az idősíkok és az értékek szembesítése. Keress korábban 
megismert alkotásokat, amelyekben fontos szerepe van az idő- és értékszembesítésnek! Idézd fel, milyen 
történelmi, magánéleti tapasztalat ihlette e műveket! Milyen műfajt választott az alkotó az élmény köz-
vetítéséhez? Szerinted hogyan járul hozzá a jelentéshez a műfajválasztás? 

Az elégiko-óda. Letészem a lantot; Ősszel
Korábban láttuk, hogy Arany János irodalmi pályája 
epikus művekkel indult. A költő a szabadságharc bu-
kása után fordult a líra műneme felé. Arany ötvenes 
évekbeli, Nagykőrösön íródott verseinek egyik jellem-
ző műfaja az elégia, valamint az elégiko-ódaelégiko-ódaelégiko-ódaelégiko-óda . 
(A nagykőrösi évek másik jelentős műfajáról, a balladá-
ról később tanulunk.) E költemények alapérzelme a 
nemzet ügyének kudarca miatti csalódottság, amely 
különféle személyes veszteségek (családi gondok, Petőfi  
elvesztése) okozta keserűséggel is párosult. 

Az elégiko-óda műfaj jellegzetes példája az 1850-es Le-
tészem a lantot című költemény, amelynek meghatározó 
vonása az alkotói válságtapasztalat. A költemény 
időszembesítőidőszembesítőidőszembesítőidőszembesítő  szerkezetre épül: a versbeli beszélő a je-
len fásultságát a múlt frissességével, lelkesedésével állítja 
szembe. A másodiktól az ötödik versszakig terjedő rész a 
múlt emlékeit idézi fel. Az alkotáshoz szükséges ösztönző 
környezet egy természeti kép pozitív képzeteiben jelenik 
meg. A jelenleg megélt elkedvetlenítő magánnyal szem-
ben a költőtárssal való közös munka jelentett ihlető köze-
get. A „baráti szem” fordulat minden bizonnyal Petőfi  
Sándorra utal. Az ő emlékét idézi fel a következő szakasz 
hazafi as ars poeticája, valamint a fi zetségül kapott hírnév 
és megbecsülés motívuma is. A hatodik szakasz a vers je-

lenéhez tér vissza: a költészetet értelmetlen, haszontalan 
tevékenységnek mutatja („Szó, mely kiált a pusztaságba”). 
Ezt a kilátástalanságot a záró versszak híres képe, a lesza-
kított, tehát az őt éltető gyökerétől elválasztott, és ezzel 
halálra ítélt virág metaforája teszi szemléletessé.

Ugyancsak idő- és értékszembesítőértékszembesítőértékszembesítőértékszembesítő  költemény az 
Ősszel (1850) című vers is, amely a homéroszi költészet 
„nyarát” az ossziáni költészet „borongós őszével” ál-
lítja szembe. A versbeli beszélő – a refrénként visszaté-
rő „Jer Osszián, / Ködös, homályos énekeddel” felszólí-
tással is nyomatékosítva – az ossziáni hangulattal 
azonosul. Osszián egy elképzelt 3. századi kelta bárd, 
akinek állítólagos haténekes eposzát 1762-ben adta ki 
James Macpherson skót kutató. A mű Európa-szerte 
óriási népszerűségre tett szert, magyarra Kazinczy for-
dította le 1815-ben. Később kiderült, hogy a kelta dal-
nok fi gurája és eposzának szövege lényegében Mac-
pherson kitalációja, merő hamisítvány.

Visszatekintés
A Visszatekintés (1852) – ahogyan már a cím is sejte-
ti – létösszegző költemény. Az „egynehány tized évet” 
számba vevő beszélő kudarcok sorozataként tekint 
vissza addigi életére. Az elégia műfajú vers pozitív és 
negatív képzeteket jelölő motívumok szembeállítására 
épül. Az élet kínálta örömök az emlékezésben részleges-
nek, tökéletlennek mutatkoznak („Sohase birám teljébe’ 
/ Örömeim poharát”), és így a lírai énben a megelége-
dés helyett a hiány és elhibázottság érzetét keltik. 
A nevetéshez például az azt megelőző sírás emléke tár-
sul, az „ifj úság szép kertje” az attól elválasztó vaskor-
látot is felidézi, a leszakított rózsa a megkésettségre, a 
függetlenség vágya a viselt rabláncokra, a régi álmok 
pedig a későbbi kudarcokra emlékeztetnek.

Arany lírája az ötvenes években

 Nagykőrös látképe a 19. században. Forrás: Pallas Nagy Lexikona
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Irány a szöveg!
1.   Olvasd el a szöveggyűjteményben a Letészem a lantot című verset! Mely versszakok vonatkoznak a múltra, 

melyek a jelenre és melyek a jövőre? Hogyan értelmezhető a vers címe és első két sora? Hol fordul még 
elő a versben a „dal” szó?

2.   Nézz utána, hogy az ókori görögöknél milyen költeményeket kísértek lanton! Arany és Petőfi is írt koráb-
ban dalt, melyek ezek? Mire utal a versben a „lant” és a „dal”: a költészet egészét vagy a költészet egyik 
típusát jelölik? 

3.   Vizsgáld meg alaposabban a vers formáját; a sorhosszúságot, a rímképletet! Inkább a kötött vagy egy sza-
badabb forma jellemzőit véled felfedezni? Miért ezt a versformát választotta szerinted a költő?

4.   Olvasd el a szöveggyűjteményben az Ősszel című verset is! Miben mutat hasonlóságot a Letészem a lantot 
című előbb olvasott verssel? Hogyan osztanád két részre a szöveget?

5.   Milyen verstípusban dolgozza fel Arany az „örök zsidó” legendáját? A versforma milyen elemei reflektál-
nak a témául választott nyughatatlan, bolygó lélek figurájára? A szöveg alapján mi az „örök zsidó” sorsának 
tragikuma?

  „Nem az vagyok, ki voltam egykor…” – írja Arany János Letészem a lantot című versében. Kortársunk, Pe-
tőcz András hasonló élményt jelenít meg Az idegen arc születése című művében. Olvasd el versét a szö-
veggyűjteményben! Keresd meg a költeménybe rejtett Pilinszky-idézetet, és keress olyan kifejezéseket, 
amelyek más nyelvi közegben mást jelentenek!

Cs
op

or
tm

un
ka

Fogalmak
elégiko-óda: az elégia (értékszembesítés, rezignált-

ság és beletörődés) és az óda műfaji jegyeit 
(emelkedett, ünnepélyes hangvétel, megszólí-
tás) ötvöző verstípus

időszembesítő vers: a jelen, a múlt vagy a jövő érték-
világát egymással szembeállító verstípus, amely-
nek megfogalmazására a költőt rendszerint egy 
súlyos értékvesztés vagy a számvetés vágya 
készteti

értékszembesítő vers: egy értéktelített és egy ér-
tékvesztett állapotot egymással szembeállító 
vers; gyakran kapcsolódik össze a múlt, a jelen 
vagy a jövő ellentétes állapotvilágát ütköztető 
időszembesítéssel

Csoportban dolgozva halmazábrával mutassátok be két 
választott Arany-vers hasonlóságait és különbségeit!
A csoport minden tagja legalább két-két szempontot 
fogalmazzon meg az összehasonlításhoz, amely alapján 
kitöltitek a halmazokat! A halmazokba írhattok egy-
egy idézetet is, de egy-egy kulcsszóval is összefoglal-
hatjátok álláspontotokat. Ha elkészültetek, beszéljétek 
meg, hogyan foglalnátok mondatokba a kiemelt kulcs-
szavakat! Mutassátok meg az ábrátokat a többi csoport-
nak is, minden csoportból egy diák vállalja a szöveges 
bemutatást! Vessétek össze a megoldásokat! Ha van 
olyan szempont, amelyet ti nem használtatok fel, írjá-
tok be a halmazábrába eltérő színnel!

KITEKINTŐ

amelyek más nyelvi közegben mást jelentenek!

KITEKINTŐ

19

A 18. századi skót költő, James Macpherson által megkonstruált ősi kelta dalnok, Osszián és 

költeményei a romantikusok kedvenc olvasmányai közé tartoztak. Napóleon 1812-ben bízta 

meg a klasszicizmus jeles mesterét, a francia Ingres-t, hogy készítsen festményt Ossziánról 

a császár római lakosztályának hálószobájába.

Sziklás tengerparti tájban, lantjára dőlve alszik a bárd, felette felhőkön lebegve – kép-

zelőerejének fényétől megvilágítva – hősei, az északi „Olümposz” fi gurái jelennek meg. 

A romantikus festők látomásos képeivel összehasonlítva jól érzékelhető, hogy Ingres-nek 

alkatától és stílusától idegen feladatot kellett megoldania. A szimmetrikus kompozíciójú, 

kiegyensúlyozott, hűvös eleganciájú festménynek talán csak a sajátos fényviszonyok adnak 

romantikus karaktert. Ingres a homéroszi világban sokkal otthonosabban mozgott. 

  Keresd meg Homérosz apoteózisa című festményének angol nyelvű Wikipédia-olda-

lát! Milyen európai művészek dicsőítik a festményen az ókori költőt, és vajon miért 

épp ők?

Jean Dominique Ingres: Osszián álma 2, 1813. 
Musée Ingres, Montauban 
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Olvasd el! 
Szgy. 15–20. oldal

  „Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.”
(Arany János: Ágnes asszony)

A versszöveg rendszeresen ismétlődő sorait, félsorait refrénnek nevezzük. Gyűjts korábban tanult irodal-
mi művekből példákat a refrénre! Kultúránk mely területén gyakori ez az alakzat? Szerinted milyen hatást 
vált ki? Hallgasd meg Arany versét Sinkovits Imre előadásában az interneten! Milyen eltérő jelentéseket 
társít a színész a refrénhez?

Ágnes asszony
Arany János a balladaballadaballadaballadaballadaballada  műfajának legnagyobb ma-
gyar mestere. Pályája két szakaszán alkotott ebben a 
műfajban: az 1850-es években (nagykőrösi balladák) és 
az 1877-es Őszikék-ciklus megírásakor (kései balladák).
Az 1853-ban keletkezett Ágnes asszony az Arany-balla-
dák egyik legjellegzetesebb témáját dolgozza fel: közép-
pontjában a bűn és bűnhődés kérdése áll. Magát a bűn-
esetet azonban a ballada nem jeleníti meg, a gyilkosság a 
mű cselekménye előtt történik, s körülményei a szagga-
tott előadásmódnak, a fi noman adagolt utalásoknak kö-
szönhetően csak fokozatosan tárulnak fel az olvasó előtt.

Az Ágnes asszony ebből következően nem is magára 
a tettre, hanem annak következményeire fókuszál, kör-
körös szerkezete a címszereplő megtébolyodásának 
stációira épül. Mindez az első versszaknak a kompozí-
ció pilléreit alkotó variációiban (a 20. és az utolsó stró-
fában) érhető leginkább tetten. A motívumok módosu-
lásai ugyanis a cselekvés mind kényszeresebbé, mind 
esztelenebbé válására, s ezáltal az asszony megbomló 
elméjére irányítják a fi gyelmet.

Az asszony a tettével való szembenézést elutasítva az 
okot az okozattal, a bűnt a bűnjellel cseréli fel, a kettő 
közti elszakíthatatlan kapcsolat azonban végül az ösz-
szeomlásához vezet. A lelkiismeret ugyanakkor – ahogy 
Arany egyéb balladáiban – itt sem pusztán lélektani ka-
tegória, hanem felsőbb erő, amely végül a megrendült 
értékrend helyreállításához járul hozzá. Ágnes asszony 
ugyanis, noha a törvény nem sújt le rá, kétségtelenül 
elnyeri büntetését. Az örök visszatérés toposzát a ter-
mészet körforgása által megidéző zárlatban a mítoszok 
bűnhődéstörténeteire ismerünk.

A ballada mindazonáltal a szenvedő ember iránti 
részvétnek is teret enged. Hősét szánalommal ábrázolja, 
narrátora nem marad közömbös: a cselekményt megjele-
nítő magyaros-ütemhangsúlyos soroktól mind tartalmá-
ban, mind időmértékes lüktetésében élesen elütő refrén 
(„Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.”) az elbeszélő és a tárgy 
viszonyának megnyilvánulásaként is értelmezhető.

A szöveg metaforikája is az ártatlanság, a (bűnhő-
dés által visszanyerhető) tisztaság jelentéstartalmait 
kapcsolja az asszonyhoz. Ennek eszköze a lelki meg-
tisztulást is jelképező fehér szín hangsúlyos jelenléte 
a zárlatban, a keresztény szimbolikában Szűz Máriát, 
a tisztaságot és az isteni kegyelmet egyaránt jelképező 
liliom („liliomról pergő harmat”), valamint Ágnes neve, 
melyet a hagyomány (tévesen) évszázadokon át a latin 
bárány (agnus) szóhoz társított, s melynek jelentése: 
tiszta, szűzies.

Szondi két apródja
A nagykőrösi balladák között számos történeti tárgyút
találunk, amelyek jellemzően a politikai allegorézis 
jegyében születtek. Ezek közé tartozik a drégelyi vár 
1552-es török ostromának emléket állító Szondi két 
apródja. A ballada értelmezésének döntő lépése a pár-
huzamos szólamok elkülönítése. Az elbeszélő meg-
szólalása majd Ali szavai után a 4. versszaktól kezdve 
felváltva halljuk a török küldönc és a két elkeseredett 
apród mondatait. 

A két szólam elbeszél egymás mellett, mégis találunk 
kapcsolódási pontokat, látszólag véletlen összecsengé-
seket közöttük. Az apródok szólama a csata és a hős 

A nagykőrösi balladákból

  Zichy Mihály: Ágnes asszony-illusztráció, 1893. Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest
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Magyar irodalom a 19. század második felében

Irány a szöveg!
1.   Az Ágnes asszony keretes szerkezetű ballada. Miután elolvastad, vizsgáld meg az első és a huszadik versszakát! 

Hogyan utalnak ezek a variációk az asszony fokozódó őrületére?
2.   Gyűjtsd össze azokat a szövegrészeket, amelyek Ágnes asszony megőrülésére utalnak! Hogyan tudnád csopor-

tosítani ezeket az idézeteket?
3.   Nézz utána, honnan kölcsönzi a ballada a refrénként megjelenő könyörgést! Változhat-e kissé a refrén jelentése 

annak ellenére, hogy formája minden versszak végén azonos? Ki a megszólaló? Írd az egyes versszakok mellé!

4.   A szöveggyűjteményben megtalálod Arany Szondi két apródja című balladáját. Gyűjts ellentétpárokat a vers 
elején található elbeszélői szólamból, és próbálj meg mindegyikhez értékkülönbségeket kapcsolni!

5.   Vizsgáld meg a török követnek az apródokhoz intézett szavait! Milyen eszközöket, retorikai fogásokat alkalmaz 
Ali embere, hogy meggyőzze az ifjakat? Tapasztalsz-e hangnemváltásokat a beszéde során?

6.   Hogyan reagálnak az apródok a rábeszélésre? Mi fejezi ki leginkább az ellenállásukat, ha a szólamuk egészét 
nézzük, és milyen példák mutatják a szókapcsolatok, kifejezések szintjén?

  Ágnes asszonyhoz hasonlóan az Észvesztő című film tizenhét éves főszereplője is a tagadásba menekül. Maga 
sem tudja, hogy őrült-e, vagy csak megzavarodott, de a pszichiáter határeseti személyiségzavart állapít meg, 
és beutalja a Claymoore kórház zártosztályára. Nézd meg a film részletét, majd írj kisesszét ezzel a címmel: 
„Meddig tart a furcsaság, és hol kezdődik a téboly?”
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Fogalmak
ballada: „ősi népköltészeti műfaj, amely a romantika 

korától vált kedveltté az európai költészetben, a 
három műnem határán áll, Greguss Ágost frap-
páns megfogalmazásában: „tragédia dalban elbe-
szélve”; jellemző rá a tragikus végkifejlet, a kiha-
gyásos elbeszélésmód és a párbeszédes jelleg 

Szondi emlékét idézi, míg a küldönc Alit magasztalja, és 
hívogató, csábítónak szánt szavakat mond a lenti vigas-
ságról. A legyőzött apródok erkölcsi fölényben vannak 
(ezt a versnek a hegy-völgy motívumára épülő térszer-
kezete is megerősíti), így a küldöncnek kell engednie, 
és reagálnia az apródok szólamára („Aztán no hisz úgy 
volt!”). Később a küldönc is elismeri Szondi vitézségét 
(„Rusztem maga volt ő”). A két szólam közötti összefüg-
gés a vers végén is megmarad: egyszerre jut mindkét fél 
arra a pontra, hogy összecsapjanak egymással – a tö-

rök megfenyegeti az apródokat, azok viszont örök átkot 
mondanak voltaképpeni új gazdájukra, Alira. 

Arany nagy gonddal alakította ki a két szólam stí-
lusát, hangnemét. Az apródok emlékidézése tárgyila-
gos krónikának indul, ám a vers második felében mind 
szenvedélyesebbé válik. A török küldönc beszéde is 
egyénített: Arany még arra is ügyel, hogy amikor me-
taforát ad a szájába, annak képi elemét a török kultú-
ra közegéből válassza („immár födi vállát bíborszínű 
kaft án”).

Csoportban dolgozva vizsgáljátok meg a Szondi két ap-
ródja című balladát az alábbi szempontok szerint! 
a) Hogyan váltakoznak a helyszínek?
b)  Hogyan váltják egymást a megszólalók?
c)  Miért nevezi szerinted a verset Gyulai Pál a „hűség 

és a hősiesség” balladájának?
d) Hogyan váltakoznak az idősíkok?

KITEKINTŐ

„Meddig tart a furcsaság, és hol kezdődik a téboly?”

KITEKINTŐA romantika képzeletvilága az őrültségre kivételes, drámaian kiélezett élethelyzet-

ként tekint. Számára az elmebetegség és az őrület az irracionális életerők szélsőséges 

megnyilvánulása, a kétségbeesett emberi lény szubjektív lázadása. Az őrült a roman-

tikusok szerint mélyebb és gazdagabb ember, akinek önmegvalósítását a társadalom 

erővel akarja meggátolni. A romantika bírálói viszont a világtól elmenekülő, saját ön-

zésébe visszahúzódó, a tényleges életről tudomást nem vevő cselekvőt látják benne.

Ophelia története különösen népszerű a shakespeare-i témákat amúgy is szívesen 

feldolgozó 19. századi festők körében. Egyik legismertebb, mára ikonikussá vált áb-

rázolása az angol John Everett Millais festménye 1851–1852-ből. 

  Keresd meg a festmény önálló Wikipédia-oldalán, hogy a művész a dráma mely 

epizódját ábrázolja! Milyen kompozíciós megoldásokkal és szimbólumokkal 

utal a történet tragikumára?

John Everett Millais: Ophelia (részlet), 1852. Tate Gallery, London

21
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Olvasd el! 
Szgy. 21–28. oldal

  „– Dalos Eszti szép leány volt, de árva.
Fiatal még a mezei munkára”

(Arany János: Tengeri-hántás)

Az összetett elbeszélői helyzettel Boccaccio Federigo Alberighiről és Monna Giovannáról szóló novellá-
jában vagy Voltaire Candide-jában már találkoztál. Szerinted mi a szerepe ennek a történet értelmezése 
szempontjából? A Tengeri-hántás című Arany-balladában is hasonló megoldással találkozunk. Próbáld 
meg szétválasztani és értelmezni az egyes elbeszélői szólamokat!

Tengeri-hántás
A Tengeri-hántás című ballada (1877) tragikus törté-
netet beszél el: Dalos Eszti és Tuba Ferkó szerelmét és 
halálát. A mű szövegét szándékos kihagyások teszik 
rendkívül töredékessé – az Arany kései balladáira jel-
lemző, minden korábbinál sűrűbb balladai homály 
a végletekig tömörített elbeszélést hoz létre (jellegzetes 
példája ennek, hogy Dalos Eszti teherbe eséséről nem 
ejt szót a szöveg, ezért arra csak következtethetünk, 
mégpedig egy személyrag alapján: „Itt nyugosznak, fa-
gyos földbe.”). Ez a tömörség fokozott fi gyelmet követel 
az olvasótól, aki állandóan kérdezni kényszerül, s ön-
kéntelenül is konnotációkkal ruházza fel a ballada min-
den apró részletét.

A szöveg narratív szerkezete kivételesen komplexkomplexkomplexkomplexkomplexkomplex : 
elsődleges elbeszélője valóban a tengeri-hántást, vagyis 
voltaképpen egy költői mű, egy Dalos Eszti és Tuba Fer-
kó történetét elbeszélő ballada születését adja elő (tehát 
mintegy az elbeszélés elbeszéléseként értelmezhető), 
maga a tragikus történet csak a másodlagos elbeszélő 
által kel életre. Az ő történetmondását ráadásul min-
degyre megszakítják a jelenlévők, akiknek megszóla-
lásai kettős funkciót töltenek be: egyrészt a konkrét 
helyzetre reagálnak, másrészt az elbeszélt események-
kel lépnek metaforikus kapcsolatba, azokat magya-
rázzák. (Így utal például a „Teli a hold, most buvik fel” a 
konkrét látvány mellett Eszti kiteljesedő nőiségére, az 
„Aha! rókát hajt a Bodré” Ferkó szerelmi ostromára.)

A ballada végére aztán az elbeszélés két síkja vég-
képp összefonódik: az utolsó előtti versszakban a ha-
rangszó épp abból az adonyi toronyból hallatszik a 
tengerihántókhoz, amelyről annak idején Ferkó lezu-
hant (vagy leugrott). S szinte úgy érezzük, épp azt a 
tengerit hántják most, amelyet annak idején betakarí-
tottak („törik is már a tengerit Adonyban”). A történet 
és a történetmondás, a mese és a valóság, a múlt és a 
jelen egymásba ér.

Híd-avatás 
A Híd-avatás (1877) egyszerre örököse a középkori 
műveknek és előfutára a századfordulós modern iroda-
lomnak. A középkorra emlékeztet benne, hogy volta-
képpen ez is egyfajta haláltánchaláltánchaláltánchaláltánc  , bár itt nem a Kaszás, 
hanem a Duna viszi „táncba” a társadalom legkülönbö-
zőbb nyomorultjait, s itt nem a kényszerű, hanem az 
önként választott halálról van szó. Ugyanakkor rendkí-
vül modernné teszi ezt az – Arany szavával – „városi 
balladát” a nagyvárosi tematika: egy nálunk teljesen 
újszerű társadalmi közeg irodalmi megjelenítése. (Ha-
sonló kettősséget tapasztalunk abban is, ahogy Arany a 
fejlődő nagyváros élménykörét – ebben a konkrét eset-
ben a Margit híd átadását – az öngyilkos által felavatott 
híd és az élőkkel éjfélkor kapcsolatba lépő holtak ősi 
hiedelmeivel társítja.)

A hídról leugró, sorsukat néhány szóban összefoglaló 
embereknek semmi közük egymáshoz. A metropolisz 
atomizálódott, egyedeire széthulló, megnyomoro-
dott embertömegét nem fűzi egybe semmiféle össze-
tartozás-tudat; nincs köztük közös pont, kapcsolat – e 
tragédiasorozat sokkhatása elől nincs milyen tűz köré 
gyűlni, mint a Tengeri-hántásban, s nincs kikkel össze-
bújni, mint tették ott a leányok. Sötétebb, nyomasztóbb 
világ ez: maga az élet vesztette értelmét ennek a társada-
lomnak a szemében, amint azt a halálokként megjelölt, 
sokszor teljesen jelentéktelen frusztrációk is bizonyítják. 
Talán a legsötétebb balladája ez Aranynak, bár kétség-
telen, hogy – a Tengeri-hántással együtt – szervesen il-
leszkedik a költő kései balladisztikájába, amelynek da-
rabjaira többnyire otthontalan, kaotikus világélmény, az 
értékek helyreállíthatatlan megbomlása jellemző.

A Híd-avatás ugyanakkor nem mentes a haláltáncok 
groteszk komikumától sem. Tetten érhető ez egyrészt 
a kísértetjárás meglepő képeiben (a vízbe hulló holta-
kat az elbeszélő röpke halakhoz, föl-fölröppenő mada-
rakhoz, „órjás szemekben” hulló záporhoz hasonlítja), 

Arany kései balladáiból
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Fogalmak
komplex narratív szerkezet: az elsődleges narrátor által 

elbeszélt alaptörténet további, másodlagos, esetleg 
harmadlagos narrátorokat vonultat fel, akik a törté-
netmondás újabb szintjeit nyitják meg

haláltánc: középkori eredetű műfaj, amely a halálra várók 
végső búcsúját mutatja be (pl.: életének rövid összeg-
zésével); azt szemlélteti, hogy a halálban minden ember 
egyenlő

másrészt a hátborzongató karnevál szereplőinek ábrá-
zolásában. Az öngyilkosok – nem mellesleg a városi 
élet szinte teljes tablóját felvonultató zsáneralakok – 
megjelenítése a részvétteli humortól („»Jerünk! ki kezd-
je?… a galamb-pár!« Fehérben ifj u és leány / Ölelkezik s 
a hídon van már: / »Egymásé a halál után!« / S buknak 
– mint egy kori igazán.”) a maró gúnyig a komikum esz-
közeinek széles skálájával él („Unalmas arc, félig kifestve 
- / Egy úri nő lomhán kikel: / »Ah, kínos élet: reggel, estve 
/ Öltözni és vetkezni kell!« / Ezt is hullámok nyelik el.”).

Csoportban dolgozva alkossatok állóképet a Tengeri-
hántás című balladából! Minden csoport mutassa be a 
„szobrot” a többieknek, akik igyekezzenek kitalálni, a 
ballada mely részletét láthatják! A bemutatott szobor 
tagjai fogalmazzanak meg magukban egy-egy érzést, 
gondolatot, ami az ő szerepükre, helyzetükre leginkább 
jellemző lehet! Ha az osztálytársak kitalálták, mit ábrá-
zol a szobor, egymás után szólaljanak meg a szereplők! 

KITEKINTŐKITEKINTŐ

A Margit híd egyik pillére. Klösz György felvétele, 1876 után. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény
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Budapest első állandó hídja, a Lánchíd megépülte után húsz évvel a fővárosnak újabb közúti át-

kelőre volt szüksége. Komoly jogi akadályt jelentett azonban a Lánchíd Részvénytársaság még ér-

vényben levő szerződése, amely szerint 1936-ig nem lehetett volna az átkelőtől északra vagy délre 

1-1 magyar mérföld (körülbelül 8 km) távolságban új hidat építeni. Ebben az esetben ugyanis a 

Társaság elesett volna bevétele – a Lánchídon való átkelésért szedett vám – egy részétől. Végül 

1870-ben a magyar állam kivásárolta a társaságot, így már nem volt akadálya az építkezésnek. 

1871-ben tervpályázatot írtak ki, amelyre több mint negyven pályamű érkezett. A nyertes a fran-

cia Ernest Goüin lett. A híd vasszerkezetét is Franciaországból importálták. Az elkészült Margit 

hidat 1876. április 30-án adták át a forgalomnak. A Margit-szigetre vezető szárnyhíd viszont csak 

1899 és 1900 között épült meg. A hídpillérekre mitológiai-allegorikus alakok monumentális kő-

szobrai kerültek. Alkotójuk a francia Martial Adolphe Th abard volt.

  Nézz utána, kiket ábrázolnak a szoboralakok! Hogyan kapcsolódnak a híd funkciójához?

Irány a szöveg!
1.   Olvasd el a szöveggyűjteményben Arany Tetemre hívás című balladáját! Mi Kund Abigél bűne valójában? 

Hogyan bűnhődik? Arányosnak találod a büntetését?
2.   Olvasd el a Vörös Rébék című balladát! Gyűjtsd össze a ballada természetfeletti, démonikus elemeit! Hányféle-

képpen értelmezhető, olvasható a rövid refrén: „Hess, madár”?
3.   A Tengeri-hántást különösen markáns színvilág jellemzi. Vizsgáld meg a ballada színeit, készíts színképet! 

Milyen hangulati tartalmakat, jelképes jelentéseket hordoznak a mű domináns színei?
4.   Milyen nyelvi eszközökkel teremti meg Arany a Tengeri-hántás paraszti környezetének hitelességét?
5.   Vajon valódi kísértetjárás szemtanúja a Híd-avatás főhőse, vagy mindez csak felzaklatott képzeletében játszó-

dik le? Álláspontodat támaszd alá a szövegből vett érvekkel!
6.   A kései versek és balladák sajátos helyet foglalnak el Arany életművében: az irodalomtörténet a modern ma-

gyar költészet nyitányát értékeli bennük. Vedd számba a Híd-avatás romantikus jegyeit és a romantikát megha-
ladó jellemzőit! Készíts halmazábrát!

  A Tengeri-hántás című Arany-ballada hősnőjét a faluközösség megvetése sújtja, szerelemből fakadó teherbe esé-
séért. Ma az ilyesmit már nem ítéli el a társadalom, azokat viszont, akik kénytelenek szerelmi szolgáltatásokkal 
keresni a kenyerüket, ma is közmegvetés övezi. Olvasd el a szöveggyűjteményben Lackfi János Útszéli ballada 
című versét, majd írj kisesszét A tárgyak megjelenítő ereje Lackfi János versében címmel!
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Olvasd el! 
Szgy. 29–33. oldal

   „Az öreg úr így, dalai közt élve,
Emlékszik időre, helyre, személyre:
Kitől, mikor és hol tanulta, dalolta
Ezt is, amazt is, gyermekkora olta.”

(Arany János: Tamburás öreg úr)

Keress példát általad ismert, korábban tanult művekben az ősz megjelenésére! Milyen szimbolikus jelentései 
kerültek elő? Kutass az interneten: mit jelent az „őszike” kifejezés? Tekintsd meg az Országos Széchényi Könyv-
tár virtuális kiállítását az Őszikékről (mek.oszk.hu)!

Magánjellegű költészet
Arany János 1877-ben végleg vissza-
vonult akadémiai hivatalától. Az ek-
kortól számított termékeny időszak-
ban keletkezett kései verseit nevezzük 
Őszikéknek. Az Arany által eddig 
képviselt költőszerepekkel (a nép köl-
tője, illetve később a nemzet költője) 
szemben az Őszikék lírája hangsúlyo-
zottan magánjellegű költészet. A ver-
seket Arany nem is szánta megjele-
nésre, a kapcsos könyvbe  jegyezte 
le őket, s a hozzá legközelebb álló ba-
rátoknak is csupán néhányat mutatott 
meg közülük. Az ő közbenjárásuknak 
köszönhetően tizenöt „őszikét” a köl-
tő még életében publikált, a teljes cik-
lus viszont csak Arany halála után 
vált ismertté. A korszak verseit töb-
bek között a személyes hangvétel, a számvető és önértel-
mező igény, illetve az önirónia jellemzi.

Az Őszikék egyik ars poeticaként is olvasható költe-
ménye a Naturam furcâ expellas. A cím Horatiustól vett 
idézet: „Naturam furcâ expellas tamen usque recurret”, 
azaz „A természet, ámbár időre, órára / Elkergettethetik, 
megtér nemsokára” (Kis János 1833-as fordítása). A rö-
vid vers egy gyerekkori emléket, a tökharang kongatását 
értelmezi át, és alkalmazza a közönség nélküli, pusztán 
önmagáért végzett költői tevékenység ironikus jelképéül: 
„Így kongatom most untalan / E verseket – bár hangtalan”.

Szintén a gyerekkor és a jelen párhuzamából indul ki 
A tölgyek alatt című vers. A gyerekkori madarászás, majd 
az ifj úkori ábrándozás emléke a margitszigeti tölgyek 
alatt is az otthonosság és a nyugalom érzésével tölti el a 
beszélőt, aki a közelgő halálra gondolva az itt megtapasz-
talt békére vágyakozik: „A tölgyek alatt / Vágynám lenyu-
godni, / Ha csontjaimat / Meg kelletik adni”.

Az idős, már csak önmagának verse-
lő költő alakját viszi színre a Tamburás 
öreg úr című költemény is. A szövegben 
megjelenő zenész már csak saját kedv-
telésből veszi elő tamburáját (lantszerű 
pengetős hangszerét), közönsége már 
nincsen („Nem fi gyel arra deli hallga-
tóság”; „Maga számára és lopva zenél 
csak”). Ahogyan a hangszer is „roz-
zant, kopogó” és ódivatú, úgy a szöveg 
a tamburás által játszott dalokat – a 
költő által írt verseket – is réginek, ide-
jétmúltnak mutatja: „Ami dalt elnyűtt 
ez az emberöltő”; „Neki új nem kell”; 
„Mind régi dalok”; „feledett régi dala”. 
A költemény ismét a privátköltészet 
ars poeticáját fogalmazza meg, amikor 
a dal szerepéről, a zenélés céljáról szól. 
Az öregúr személyes okokból veszi kéz-

be a hangszerét: a dal vigaszt nyújt és segít emlékezni.

Epilogus
Arany János nagy, létösszegző verse az Epilogus (1877). 
A számvető, összegző jelleget már az utószó, befejező rész 
jelentésű cím is jelzi. A költemény nyitó mondata az élet-
út ősi toposzát idézi fel: a befejezéséhez közeledő életről 
mint bejárt útról beszél. A következő soroknak a járásra 
vonatkozó kifejezései („gyalog”, „omnibuszon”) egyfelől 
megújítják az élet és az út köznapivá vált, elhalványult me-
taforikus kapcsolatát, másfelől – mivel az életről tovább-
ra is az utazás szókincsével beszélnek – ki is tágítják azt. 
A versben leírt utazás így a végigélt élet allegóriájává válik.

A költeményt az első sor (egy alkalommal variált) 
visszatérése három egységre tagolja. Az első egység 
(1–5. versszak) a kevélység, a hetykeség és a jómódra 
való törekvés magatartásformájával szemben a sze-
rénységet, az önmérsékletet és az apró örömök megélé-

Az Őszikék lírája

  Arany János arcképe a Melyik talál? 
című verse kéziratával, 1880 körül. 
Metszet Ellinger Ede fotója nyomán.
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