
Ezernyi változata malomkőnek, petrencerúdnak, farkasnak, 
párviadalnak, mell kebelhez simulásának.

Hajdu István

ARANYTÓL, 
ARANYRÓL, ARANYNAK
Arany János és a képzőművészet

3. rész

Kinek az ég alatt már senkije sincsen, Csokonai Nemzeti Színház – Pesti Színház, író: Vecsei H. Miklós, rendező: ifj. Vidnyánszky Attila
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Az Arany-művek alapján, azok inspirációjára 
készült festmények, szobrok, grafikák, képre-
gények, dia- és animációs filmek tömege fel-
mérhetetlen. Tárgyunkhoz szorosan nem tar-
tozik, de érdemes megemlíteni, hogy például  
a Tetemre hívást már 1916-ban megfilmesítet-
ték (a film nem maradt fenn), és száz év múlva 
többször is leforgatták újra és újra profi, fél-
amatőr meg teljesen dilettáns formában.
E tanulmány szűk keretein belül csak arra 
vállalkozhatom, hogy néhány példával felvil-
lantsam, mire ihlette a roppant méretű költé-
szeti anyag a nemzeti romantika, majd a his-
torizmus alkotóit, később, a 20–21. században 
pedig miképpen kapott reflexet mindaz, ami 
addig történt. Mert hiszen, ezt be kell látnunk, 
az elmúlt évtizedek vizuális Arany-élménye 
már jócskán reflektív: a képek, kevés kivétel-
lel, nem annyira a költői műre, mint annak 
korábbi ábrázolásaira utalnak.
Mindenekelőtt a két, 1877-ből való vizioná-
rius balladát, a Tetemre hívást és a Hídavatást  
választom, egyrészt azért, mert egyik sem kap -
csolódik a nagy történelemhez, nincs tehát  

kötött, historikus elemekkel és adatokkal kö-
telezővé tett dramaturgiájuk, másrészt mert 
mindkettő időtől és helytől független, pszi-
chologizáló, rejtélyes, drámai thriller. Továbbá 
érdekes itt az is, hogy a nemzeti romantika 
elmúltával a németes-osztrákos historizmus 
neobarokk komolyságát a magyar változat 
prófétás pátosszal tovább mélyítette a fes-
tők „tanatológiai” érzékenységével: legkivált 
Madarász Viktor, de sok más művész történe  - 
ti kompozícióinak döntő többsége halottakat, 
halni indulókat, halottakkal társalkodókat 
és feltámadottakat ábrázolnak, elnyújtva a 
korai romantika tetem-kultuszát és a nemzet-
halál-víziós történelemszemléletet egy olyan 
korig, amelynek halál és kadáver szimbo-
lizmusa egészen más természetű, amelynek 
pszichologizmusa sokkal bonyolultabb, fanya-
rabb, sőt perverzebb, mint hogy komolyan 
vehessen haldoklók vérével vászonra rótt 
erkölcsi-politikai üzeneteket. A két ballada  

– ha szabad így fogalmazni – intimebb tehát: 
nem a magyar sors, csak az egyetemes/általá-
nos pszichózis illusztrációi. Gyárfás Jenő alig 

egy tucat képpel van jelen a magyar mű     vészet 
történetében, sorsa szomo    rú és jel leg zetesen 
kudarcos, ám az 1881-ben festett Tetemre-
hívása minden szempontból hatalmas mű, 
mellyel a fiatal, 24 éves festő elnyerte a Képző-
művészeti Társulat 1881-es nagydíját.

„Jöjjön utolszor szép szeretője, 
Titkos arája, Kund Abigél!” 
Jő; - szeme villan s tapad a tőrre; 
Arca szobor lett, lába gyökér. 
- Sebből pirosan buzog a vér.

Könnye se perdűl, jajja se hallik, 
Csak odakap, hol fészkel az agy: 
Iszonyu az, mi oda nyilallik!... 
Döbbenet által a szív ere fagy: 

„Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!”

Kétszeri mondást - mint lebüvölten - 
Hallgat el, aztán így rebegi: 

„Bárczi Benőt én meg nem öltem, 
Tanum az Ég, s minden seregi! 
Hanem e tőrt én adtam neki.

Gyárfás Jenő: Tetemrehívás (vázlat), 1880 k.,, olaj, vászon,  
109 x 158,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 56.416T 

© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Gyárfás Jenő: Tetemrehívás (vázlat), 
évszám nélkül, olaj, vászon, 58 x 46,9 cm, 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 5002
© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Gyárfás Jenő: Tetemrehívás, 1881, olaj, vászon,  
192,5 x 283,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 2777

© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria
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Kritikusai a kettős megvilágítás erejét és  
a riadt mellékalakok árnyalt ábrázolását di -
csérték, de a főalak tébolyát túlzónak talál-
ták, pedig Kund Abigél némileg talán tény-
leg túl hiszterizált szeme pillantása már-már 
Caravaggio Medúzáját idézi meg. De, mint 
annyiszor, a kép vázlata most is felülmúlja a 
kész művet: a Goya és Daumier realizmusára 
emlékeztető, kuporgó, rettegő alakok, a sejte-
tett nekrofil erotika, a kompozíció diszharmó-
niá ja már-már a tízes évek expresszionizmu-
sának előfutáraként mutathatnák Gyárfást, 
már ha bármi szándékosságot tudnánk festői 
koncept jéről feltételezni.
Ugyanezt a percet jelenítette meg Zichy Mihály 
is több mint tíz év múlva abban a rajzsorozat-

ban, mely először Ráth Mór kiadásában jelent 
meg.1 A „felfogás” azonban egészen különböző: 
bár Zichy is elbíbelődik a fények és árnyékok 
kontrasztjával, a magas teremben zajló történet 
operaibb, kimódoltabb és kevésbé expresszív, 
mint az Gyárfás ecsetjén megrögzült. 

„Mind a kettőben, a költőben és a rajzolóban, 
közös magyaros tulajdonság a szentimentaliz-
mus hiánya. (...) Van Aranyban is, Zichy Mihály-
ban is valami raczionális, az észszerüt, a józant, 
a következtetést szerető vonás, még a fantaszti-
kust is szeretik. De itt aztán el is tér Aranynak 
és Zichynek művészi eljárása. Zichynek fősaját- 
sága ép az, hogy műveiben raczionális, elvont  
gondolatot, általános eszmét, határozott ten-
dencziát akar kifejezni, de ezt fantasztikus, 

allegori  kus eszközökkel szereti megvalósitani.  
Az elvont gondolat, a tendenczia magában véve  
prózai: Arany nem is veszi költeményei alap- 
  jául (legfeljebb tanitó költeményeiben), Zichy 
pedig nem ritkán elvont erkölcsi, bölcseleti  
vagy politikai  aforizmából indul ki művei meg  - 
alkotásánál.”2 Igen. Zichy az 1870-es évek elejé-
től szinte minden festői energiáját annak a poli-
tikai-esztétikai toposznak a megfogalmazá-
sára fordította, amire gyakorlatilag már senki 
sem várt, ami, ha megképződött mégis, csak 
irritatív elemként működhetett. Az 1960-as, 
70-es évek bátortalan, de valóságos Zichy-re-
neszánsza után, melyet az Arany- és Madách- 
illusztrációk meg az erotikus rajzok reprintje 
keltett, világossá lett, hogy a „fejedelem” nem 

Garas Márton 1915-ös Tetemrehívás című filmjét, Berky Lili (Kund Abigél) 
főszereplésével, Budapest első mozipalotájában, a Royal Apollóban 

vetítették, a programfüzet címlapján Zichy Mihály illusztrációja látható

Zichy Mihály: Tetemrehívás (illusztráció Arany János balladájához),  
1894, karton, lavírozott tus, toll, kaparás, lapméret: 352 × 450 mm,  

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 1899-505.b
© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Révész László László: Mix különböző korok híd jeleneteiből, 2017,  
tinta papíron, 25 x 33,5, saját tulajdon

© A művész jóvoltából / HUNGART © 2018
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Zichy Mihály: Hídavatás (illusztráció Arany János balladájához), 1892, karton, lavírozott tus, toll, fedőfehér,  
lapméret: 437 × 352 mm, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 1899-510.b

© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria
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megkésett, esetleg önbátorságától megriadt 
művész volt, mint Munkácsy vagy Szinyei és 
talán Madarász és Székely Bertalan, hanem 
eleve az időből kiesett, bravúros kezű, de min-
den szellemi élénkségtől tartózkodó mester, 
akinek életműve már csak önmaga illusztrá-
ciójaként szemlélhető. És mégis, Zichy etalon.  
A Hídavatás szinte kizárólag az ő rajzával kép-
zelhető el, más nem is nagyon merészkedett 
közel a témához. Egészen idén nyárig, Révész 
László László könnyed kézzel korszerűsítette 
az „eseményt", és virtuális hidat húzott szel-
lemes pastiche-ával, kifacsart, görbe allegóriát  
a körmönfont időben a körmönfont időről.
Hogy a Hídavatás, az egyik legérvényesebb 
Arany-ballada ilyen kevés illusztrációt kapott, 
abban minden bizonnyal szerepet játszik, hogy 

„A végletekig tömörített miniatűrökben elővil-
lantott élethelyzetek, esetismertetések gyorsan 
pergő egymásutánjával a költő a »meggondo-
latlanul« elkövetett cselekmények pillanatsze-
rűségéhez illeszkedő módon szinte alig hagy 
gondolkodási időt az olvasó számára. Ezzel 
látszólag az abban az időben az öngyilkos-
ságok magyarázataként különösen népszerű 

»pillanatnyi elmezavar« tézisét erősíti, viszont 
az esetek versszakokat áttörő tagolásával, to-
vábbá a szinte egymás sarkára hágó leugrálás 
tumultuozitásának érzékeltetésével a végzet-
szerűségre utal. Már Riedl Frigyes felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Arany-balladák formai 
sajátosságai, szerkezetük szorosan kapcsoló-
dik a mondandó »tartalmi elemeihez«, mintegy 
abból nő ki. Jelen esetben az archaikus-irracio-
nális haláltánc-motívum végzetszerűségének 
formai eszközökkel történő érzékeltetése mel-
lett a társadalmi típusokat, illetve szituációkat 
megtestesítő öngyilkosok odavetett, nyegle fél-
mondatai szándékoznak utalni az erkölcsileg 
kifogásolható korábbi személyes döntések vég-
zetes következményére, ennek egyben az áldozat 
által történő »elfogadási kötelezettségére«. (...) 
Arany János költői víziója már csak azért sem 
«vizionálás«, mivel való igaz, hogy kiemelt sze-
repet játszott az önként választott halálnemek 
között a vízbe fúlás. Pontosan ugyanannyian 
kíséreltek meg és hajtottak is végre öngyilkos-
ságot a Dunába ugrás révén, mint tűzfegyverek 
által. A Margit-hídról 1877-ben hat személy 
vetette le magát.”3

S végül a Toldi. Ezernyi változata malomkő-
nek, petrencerúdnak, farkasnak, párviadal-
nak, mell kebelhez simulásának; szobrok, de 
meg elsősorban könyvillusztrációk kicsiben és 
nagyban, gyereknek és felnőttnek (még a Lőwy 
Árpád által kilövelt Toldi „pastiche-nak” szcé-
nába helyezése sem maradt vizuális következ-
mények nélkül), diafilmek és persze rajzfilm 
Fadrusz Jánostól Kass Jánosig, Ruzicskay 
Györgytől Vojnich Erzsébetig, Fáy Dezsőtől 
Jankovics Marcellig. 
Az első szkeptikus filozófus, Pürrhon szerint 
minden ítélettől tartózkodni kell, azaz olyan 
tudati állapot elérése a végcél, amivel a többi 
ember véleményét lehetetlenné válik elfogad-
nunk vagy elvetnünk. Tanítása szerint semmi 
sem szép vagy rút, igazságos vagy igazságta-
lan: ezek az értékítéletek az emberi konvención 
alapulnak. A dolgok számunkra felfoghatatla-
nok, a róluk tett kijelentések és azok negációi 
egyforma értékűek, ezért a kijelentések nem 
közölnek a világról semmit.

   

| 1  Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival, Budapest, 1895–1898.  | 2  Riedl előszava  | 3  Horváth J. András: Költői látomás – főkapitányi láttamozás: a „Híd-avatás” alakjai. Budapest öngyilkosai 1877-ben.  

Budapesti Negyed 47–48. (2005/1–2005/2)

Fadrusz János: Farkasokkal viaskodó Toldi, 1901, 
bronz, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 52.875
© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Kass János illusztrációja a XI. énekhez (részlet)
Forrás: Arany János: Toldi, Móra Könyvkiadó, 1975

Vojnich Erzsébet illusztrációja a IX. énekhez
© A művész jóvoltából / HUNGART © 2018
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MAGYAR IPARMÛVÉSZEK SZALONBEMUTATÓJA ÉS VÁSÁRA
a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban

2018. NOVEMBER 23–25.

Megnyitó November 23-án 17 órakor, a Venti Chiavi Guitar Trió 19 órakor

kezdôdô gyertyafényes hangversenye elôtt. 

A szalonbemutató és vásár ezt követôen látogatható:

NOVEMBER 23 . 17.00–22.00
NOVEMBER 24.  10.00–18.00
NOVEMBER 25.  10.00–17.00

Koncert információ, jegyfoglalás, vásárlás:

 Károlyi-kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petôfi  u. 2.

Tel: +36 21 311 04 26, e-mail: info@karolyikastely.hu

Facebook: Friss Termés; www.karolyi.org.hu; www.karolyikastely.hu

A fotókon Gera Noémi, Edőcs Márta és Király Fanni ékszerei szerepelnek.

www.geranoemi.com • www.martaedocs.hu • www.kiralyfanni.com

Abaffy Klára • Bartha Ágnes • Bráda Judit • Domonkos Bernadett • Edôcs Márta • Fischer Judit 

Gaál Gyöngyvér • Gera Noémi • Göbölyös Márta • Gyulai Natália • Harmati Hedvig 

Jermakov Katalin • Karsai Zsófi a • Kecskés Orsolya • Király Fanni • Majoros Kata • Nyíri Kati 

Pataki Dávid • Pataki Mátyás • Szûcs Eszter Anita/Pataki Tiles • Rófusz Kinga • Stomfai Krisztina 

Szabó Zsuzsi • Szentgyörgyi Tünde • Szûcs Blanka • Tóth Zoltán • Vereczkey Szilvia

A KÁROLYI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY 

MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

FRISS TERMÉS


