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Arany János (1817-1882).  

Pályaszakaszok, alkotások 

 

PÁLYASZAKASZ ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY LÍRA BALLADA 

I. a pályakezdés évei 

(1845–1849) 

Az elveszett alkotmány 

Toldi 

Toldi estéje 

Válasz Petőfinek 

Nemzetőr-dal 

Rásüt az esthajnal… 

Varró leányok 

Rákócziné 

II. a nagykőrösi évek 

(1851–1860) 

Bolond Istók (első ének) 

A nagyidai cigányok 

A rab gólya 

Évek, ti még jövendő évek 

Letészem a lantot 

Ősszel 

Kertben 

A világ 

Visszatekintés 

A lejtőn 

Az örök zsidó 

V. László 

Ágnes asszony 

Szondi két apródja 

A walesi bárdok 

III. az irodalomszervezés 

időszaka (1860–1876) 

Buda halála 

Bolond Istók (második ének) 

Vojtina Ars poétikája  

IV. az Őszikék korszaka 

(1877–1882) 

Toldi szerelme Őszikék 

A lepke 

Epilogus 

Naturam furca expellas… 

Tamburás öreg úr 

Mindvégig 

Sejtelem 

Tengeri-hántás 

Híd-avatás 

Vörös Rébék 

Tetemre hívás 

 

Életműve két pólus erőterében mutatkozik meg: 

 a modernitás küszöbe előtti válságtapasztalat eszmény és valóság összeegyeztethetetlenségéről, annak 

elégikus, ironikus tudata (entrópia föl) 

 ugyanakkor erős törekvés a személyiség és a külvilág összefogására (entrópia le) 

 

I. Pályakezdés 

o nagyobb terjedelmű epikus alkotások 

o barátsága Petőfivel 

o mozgósító szándékú népies helyzetdalok 

II. A nagykőrösi korszak 

o előtérbe kerül a líra műneme, illetve 

o a ballada, mely műfajt általában kisepikaiként tartják nyilván; 

o műveit a liberális romantika haladásképzetének megrendülése, az ön- és nemzeti azonosságvesztés 

élménye nyomán rezignált, lemondó szemlélet uralja 

III. Az irodalomszervező 

o a Kisfaludy Társaság igazgatója, Pestre költözik 

o lírája szinte teljesen elapad 

o az eposz műfaját igyekszik korszerűsíteni: Buda halála (tervezett nemzeti eposzunk, a Csaba-

trilógia első része) 

o szerkeszti a Szépirodalmi Figyelőt és a Koszorút 

o az Akadémia főtitkára (Zrínyi és Tasso, akadémiai székfoglalója) 

o műfordítások (Arisztophanész összes; Shakespeare, pl. Hamlet, Szentivánéji álom) 

IV. Az Őszikék korszaka 

o felvirágzik lírai és 

o balladaköltészete 

o az öregség és a halál közelsége újfajta rezignált hangot hoz: a lemondást belenyugvással, megbé-

kélő öniróniával; az élet hétköznapi, apró örömeiérti hálát csendes derűvel kifejezőt  
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TOLDI ESTÉJE 

1. Alább a Toldi és a Toldi estéje kezdőszakaszait találod. A táblázat alapján hasonlítsd össze azokat. 

TOLDI  

1 

Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, 

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 

Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, 

Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. 

   Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga 

Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; 

Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, 

Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan. 

2 

Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel: 

Óriás szunyognak képzelné valaki, 

Mely az öreg földnek vérit most szíja ki. 

   Válunál az ökrök szomjasan delelnek, 

Bőgölyök hadával háborúra kelnek: 

De felült Lackó a béresek nyakára,[2] 

Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára. 

3 

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, 

Meddig a szem ellát puszta földön, égen; 

Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, 

Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán. 

   Széles országútra messze, messze bámul, 

Mintha más mezőkre vágyna e határrul; 

Azt hinné az ember: élő tilalomfa, 

Ütve ,általútnál' egy csekély halomba. 

4 

Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? 

Ládd, a többi horkol boglya hűvösében; 

Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, 

A világért sincs most egerészni kedve: 

   Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, 

Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, 

És az útat nyalja sebesen haladva, 

Mintha füstokádó nagy kémény szaladna? 

5 

Nem is, nem is azt a forgószelet nézi, 

Mely a hamvas útat véges-végig méri: 

Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél, 

Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél. 

   És amint sereg kél szürke por ködéből, 

Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből; 

Aztán csak néz, csak néz előre hajolva, 

Mintha szive-lelke a szemében volna. 

6 

"Szép magyar leventék, aranyos vitézek! 

Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. 

Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? 

Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? 

   Mentek-é tatárra? mentek-é törökre, 

Nekik jóéjszakát mondani örökre? 

Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, 

Szép magyar vitézek, aranyos leventék!" 

 

TOLDI ESTÉJE 

1 

Őszbe csavarodott a természet feje, 

Dérré vált a harmat, hull a fák levele, 

Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, 

És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. 

   Megpihen legszélén az égi határnak 

S int az öregeknek: "benneteket várlak!" 

Megrezdűl a feje sok öregnek erre: 

Egymásután mégis mennek a nyughelyre. 

2 

Így pihent akkor is; így tekinte vissza; 

Síma volt a mező, a menny pedig tiszta; 

Milliom kis naptól ragyogott a mező: 

Akárhova nézett, csak azt látta: ez ő! 

   Itt egy tócsa tükrén, s felvetődő halán, 

Ott egy kis bogáron, s a gyep pókfonalán, 

Mindenütt, mindenütt, meddig szeme kilát, 

Láthatá a vén nap önnön ia-fiát. 

3 

Sokfelé tekinte, módja is volt ebben, 

De most Nagyfalura nézdegélt legszebben, 

Nagyfalu helységben a Toldi kertjére: 

Tán az őszi fáknak hulló levelére? 

   Tán az árnyékokra, hogy mind arcra esnek, 

S leborulva hosszan, tőle búcsut vesznek? 

Tán a kurta pejre, mely, ahol csak leli, 

A felmagzott burjánt nagybúsan legeli? 

4 

Tán erre, tán arra... tán a kőkeresztre, 

Mely egy kis domb alján földbe volt eresztve? 

Sem erre, sem arra: Toldit, az öreget 

Nézte, hogyan térdel a sír dombja megett. 

   Nincsen már hajának egy fekete szála, 

Öveig lenyúlik szép ezüst szakálla, 

Szép fehér szakálla, melyet, amig térdel, 

Kebelére kulcsol összefont kezével. 

5 

Imádkozik ottan csendesen és mélán, 

Néha egy könny csillog szeme alsó héján, 

Néha, de csak ritkán, megmoccan az ajka, 

Ám egy hang, mi nem sok, annyi sincsen rajta. 

   Feje felett átment a zimankós élet, 

Tele most hideg, de csendes tiszta tél lett, 

Három éve már, hogy nem az udvart lesi, 

Hanem a megígért jobb hazát keresi. 

http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/toldi01.htm#r02
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 Toldi Toldi estéje 

Az évszakra jellemző képek   

A nap állása   

Toldi testtartása   

Toldi külseje   

A Toldit jellemző szavak   

Merre néz Toldi?   

Mit csinál Toldi?   

Miről gondolkodik Toldi?   

További – saját – megfigyelések   

ARANY JÁNOSHOZ 

TOLDI írójához elküldöm lelkemet 
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!... 

Olvastam, költőtárs, olvastam művedet, 

S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége. 

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni: 

Nem tehetek róla... te gyújtottad úgy fel! 
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi 

Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel? 

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt 

Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki. 

Más csak levelenként kapja a borostyánt, 
S neked rögtön egész koszorút kell adni. 

Ki volt tanítód? hol jártál iskolába? 
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted. 

Az iskolákban nem tanulni, hiába, 

Ilyet... a természet tanított tégedet. 

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű, 

De oly tiszta is, mint a puszták harangja, 
Melynek csengése a rónákon keresztűl 

Vándorol, s a világ zaja nem zavarja. 

S ez az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja keblének mennyei mannáját. 

A szegény nép! olyan felhős láthatára, 
S felhők közt kék eget csak néhanapján lát. 

Nagy fáradalmait ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára, 

Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, 

Egy édes álom a kemény nyoszolyára! -- 

Ezen gondolatok elmém környékezték, 

Midőn a költői szent hegyre jövék fel; 
Mit én nem egészen dicstelenűl kezdék, 

Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel! 

 
VÁLASZ PETŐFINEK 

 

Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom; 

 
Örűl a szívem és mégis sajog belé, 

Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom? 

 
Petőfit barátul mégsem érdemelé. 

  

Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve... 

 
Szerencse, isteni jó szerencse nékem! 

Máskép szerény művem vetém vala tűzbe, 

 
Mert hogyan lett volna nyerni reménységem? 

  
És mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér 

 
Majd elhomályosít, midőn felém ragyog: 

De hát a ráadás!... Lelkem lelkéig ér. 

 
Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok. 

  

S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék, 

 
Ki törzsömnek élek, érette, általa; 

Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, 

 
Otthon leli magát ajakimon dala. 

  

Akartam köréből el-kivándorolni: 

 
Jött a sors kereke és útfélre vágott, 

S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi 

 
Tüske közől szedtem egynehány virágot. 

  
Jöttek a búgondok úti cimborának, 

 
Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen; 

Én koszorút fűztem, ők hamiskodának, 

 
Eltépték füzérem félelkészültében. 

  

Végre kincset leltem: házi boldogságot, 

 
Mely annál becsesb, mert nem szükség őrzeni, 

És az Iza partján ama hű barátot... 

 
Nem is mertem volna többet reményleni. 

  

Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba, 

 
Éget és világít lelkemben leveled: 

Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, 

 
Mily igen szeretlek Téged s őt is veled. 

  
(1847. febr. 11) 
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NEMZETŐR-DAL 

Süvegemen nemzetiszín rózsa,  

Ajakamon édes babám csókja;  

Ne félj, babám, nem megyek világra:  

Nemzetemnek vagyok katonája.  

  

Nem kerestek engemet kötéllel;  

Zászló alá magam csaptam én fel:  

Szülőanyám, te szép Magyarország,  

Hogyne lennék holtig igaz hozzád!  

  

Nem is adtam a lelkemet bérbe;  

Négy garajcár úgyse sokat érne;  

Van nekem még öt-hat garajcárom...  

Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.  

  

Fölnyergelem szürke paripámat;  

Fegyveremre senki se tart számot,  

Senkié sem, igaz keresményem:  

Azt vegye hát el valaki tőlem!  

  

Olyan marsra lábam se billentem,  

Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:  

De a szabadságért, ha egy íznyi,  

Talpon állok mindhalálig víni.  

 

(1848 ápr.) 

 

RÁSÜT AZ ESTHAJNAL 

Rásüt az esthajnal  

Vásárhelyi tóra,  

Ott legel a ménes:  

Hol a számadója?  

Hol a számadó, vagy  

Legalább bojtárja,  

A szegény honvédet  

Hogy meg sem kinálja?  

 

Itt van, itt tanyázgat  

Számadó, bojtár is. -  

Megkerűl estenden  

Bújdosó betyár is:  

Gyere bé, barátom,  

Van minálunk, gyere,  

Szökött katonának  

Egy karéj kenyere.  

  

Az vagyok, elszöktem,  

Dicsekszem is véle:  

Nyolcszázharmincegyben  

Fogtak volt kötéllel, -  

És azóta mindig  

A császárt szolgáltam,  

Fogadom, egy sem volt  

Jobb kutyája nálam.  

  

Meg is szeretett, mert  

Haza sem eresztett,  

Adott a mellemre  

Krajcáros keresztet:  

Mármost azt akarná,  

Hogy e réz keresztért  

Ontsam neki én az  

Ártatlan magyar vért.  

  

Száradjon el inkább  

A két kezem vállig.  

Hisz még énbelőlem  

Derék honvéd válik;  

Megyek Debrecenbe,  

Jó éjszakát, bátya, -  

Leszek míg a világ,  

Kossuth katonája,  

Ország katonája.  

(1849) 

AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY 

1845 

Oh, thou world! 

Thou art indeed a melancholy jest. 

Byron 

Werner, Act II. sc. 1. 

Első ének 

 

  

 

Férfiat énekelek, ki sokat s nagy-messze rikoltott, 

Sőt tett is valamit (kártyára kivált); ki hogy az volt 

Aminek énekelem, tudniillik férfi, mutatja 

Hátramaradt nagy kostöke, karcsú makrapipája, 

Melynek szűk fenekén némán gyászolja halálát 

Már élveztelenűl maradott legutóbbi bagója. 

És mivel érdemlé, hogy hét tömör éneken által 

Emlékét az utókor előtt örökítsed, o Múzsa? 

Nemzeteket gyilkolt? vérben fürödött? vagy erővel 

Foglalt földeket el, mellyek nem voltak övéi? 

Vagy népszinmüvet írt, amelly a nemzeti színen 

Hasra bukott? vagy a tót újságot izélte Pozsonyban? 

Vagy mi világrázó fontos dolgot hoza létre, 

Amely hősi nevét unokáinak adja örökbe? 

Nem tett ílyeneket; nem hódított soha várost, 

Víg eposzát Pesten soha meg nem huszonötölték 

Irni didascaliát még szépapja sem értett, 

Bukfencet sem hányt a pesti "theateren" és nem 

Nyalta le a krétát papucsodról, mennyei Fánni!  

A maradásnak volt ő kortesbajnoka: posvány 

Volt, folyamok szélén, mely nemcsak hogy maga nem folyt, 

Nem, hanem a folyamárt is gátlá gyors haladásban, 

És ez elég érdem, neve hogy felróva maradjon. 

Est vala; szép nyárest: beh kár hogy nem jöve költő, 

(Mert én, alkony után érkezvén, csak tapogattam) 

Bájaiból élvet szívandó. Balga rüpők nép 

Csak hétköznapinak nézé, sőt észre se vette. (…) 


