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Arany az ezüstkorban
Lábjegyzet egy antológiához

Az idei Arany-emlékévhez kapcsolódó 

kiállítására készül� Országos Széché-

nyi Könyvtár felhívással fordult kétszáz, 

itthon vagy a szomszéd országokban 

meg a világ bármely pontján él� ma-

gyar költ�höz, ha írtak Arany János 

inspirálta, neki ajánlott, az � költésze-

tét, egy-egy m�vét parafrazáló verset 

– vagy írni szándékoznak ilyet az adott 

alkalomra  –, vezessék rá a külön e 

célból küldend� speciális savmentes 

papírlapra, s küldjék el a könyvtárnak, 

egyrészt a kiállítás számára, másrészt 

az öröklétnek (a felhívás ugyan csak az 

„utókor”-t emlegette), minthogy az ere-

deti példányok a könyvtár kézirattárá-

nak állományába kerülnek, egy, az év-

fordulóhoz kapcsolódó fondban fogják 

elhelyezni �ket. A  fölhívásra száz vers 

érkezett; ez jó arány. Nyilván szerepe volt benne annak, hogy írói szervezetek 

– Magyar Írószövetség, Szépírók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége, József Attila 

Kör, Erdélyi Magyar Írók Ligája – segítettek elérni vagy mozgósítani a költ�ket. 

A verskollekció egy részét (s a nyomtatott szövegek el�tt a kéziratokról készült 

fotóreprodukciókat) tartalmazó könyvb�l err�l alig derül ki valami, az utószó-

ból sem sok, de nem tehetek úgy, mintha ezt nem tudnám. Így tehát illetlenül 

referenciális olvasat az enyém – szerintem ugyan másmilyen olvasat nincs is, 

csak minden olvasónak és olvasatnak más a referenciája.

Nemcsak azért meglep�, hogy a kiállítás említett egységének és e kötetnek 

az anyaga ilyen szépen összeállt – bár a száz versnek csak a fele került a kö-

tetbe; a szerkeszt�-összeállító sajnos nem közli a válogatás szempontjait, nem 

tudjuk meg, mi maradt ki és miért  –, mert a különböz� írócsoportok tagjai 

egyébként nem beszélnek egymással, a másik vagy a többi táborról pedig már 

hadijelentések sem születnek. Hallgatni arany – erre is érvényes, amit más-más 

távlattal és nyelvi szerkezetben két költ�, Jász Attila és G. István László is kinyi-

latkoztat a kötetben. Arany bizonyára nem alkalmas értelmiségi tömegek veze-

tésére – s nyilván egy költ�kb�l álló deszantéra sem. Ha ma ismét korszer�nek 

látszik – amit a költ�k tömeges itteni jelentkezése meg egymástól esztétikai 

vonatkozásban is oly távol álló jeles alkotók szintén az évforduló alkalmából 

tett nyilatkozatai, a körválaszok együtt bizonyítanak –, akkor ezt nyilvánvalóan 

a korszakunkkal kapcsolatos közös fölismerés magyarázza. Néhány mániákust 

leszámítva – akik között vannak tiszteletre méltóak is –, úgy látszik, mindenki 

24 karát: Kortárs költ�k versei Arany János 

születésének 200. évfordulójára, 

vál. szerk.: Visy Beatrix, Országos 

Széchényi Könyvtár, Budapest, 2017
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megértette már, hogy vége a forradalomnak. Az, hogy hányan örülnek, s há-

nyan és miért nem annak, ami utána jött meg ami várható még, más kérdés. 

Úgy t�nik föl, kialakult az új mentalitás: „Minden, ami valaha tartott, / az elen-

gedett végleg” (Tóth Krisztina: Kikapcsolom a gépet).

Nem biztos, hogy szimplán kiegyezésr�l van szó – amely egyébként új, 

beláthatatlan játékteret kínál a versnyelvalakításhoz, még érthet�bbé téve az 

Arany iránti megújuló tiszteletet –, de az igen, hogy ez a történelmi periódus 

ezerféleképpen megélhet� és megírható. Az, hogy legjobb esetben ezüstkor-

ban élünk, magánmegfi gyelésem ugyan, de nem önkényesen alkalmazom a 

tárgyra. A szerkeszt� és munkatársai nyilván tudatosan választották kötetnyitó 

versnek azt, amelyben ez (is) kimondatik: „Aranykor, / ezüstkor, / hol ragyog, 

hol sáros. / Lócsiszár / ne sértsen / téged, Arany János.” (Molnár Krisztina Rita: 

Arany Jánosnak).

Az is igaz egyidej�leg, hogy egy történeti folyamatot nem szakszer� csak 

a vesztesek memoárjaiból megítélni. Az irodalom pedig összességében, ez 

a kijelentés talán megkockáztatható, ma nem tartozik a kedvezményezettek 

közé. S  itt most lényegtelen, hogy némely ünnepelt írók, számukra kedvez� 

közéleti változások esetén viszont igen, s az is, hogy az alkotók nagy hányada 

eleve érzékeltette a társadalommal, elege van az irodalom funkció-átvállalásá-

ból – egyébként nem is sopánkodnak annyian, hogy ezt komolyan vették t�lük; 

másrészt meg sokan az új trendbe sem kívánnak beilleszkedni: „Vojtina unja 

a témát, / Naponta átlényegülni, / Minden nap más szerepében / Más intertex-

tusba ülni, / Rágni a részt falatonként, / Kotorni félre egészben, / Állni a rést 

leveg�tlen / A transztextuáli s présben.” (Miklya Zsolt: Vojtina elvan).

El kell ismernünk, nem csak annak van joga min�síteni a változásokat, 

aki úgy érzi, hogy éppen a kerekek alá került. Kétségtelen ugyanakkor, hogy 

az írástudóknak is szerepe van abban, hogy a vers egy alkalomra szóló hasz-

nálati tárgy lett; eldobandó, mint a papír zsebkend�. Az irodalomból végre 

szakma lett, kismesterekkel és mesterkurzuslovagokkal, tisztes vállalkozókkal 

és utazó ügynökökkel. S ha már szakma, azoktól kell tanulni, akik ismerik a 

fortélyait. A mesterségbeli tudás akkor is érvényes, ha nincs kuncsaft: „A ha-

sonlat szétl�hetetlen er�d” (Csehy Zoltán: A balladacs�dület balladája [ski-

zoid remix]).

Úgy emlékszem, gyermekkoromban én vagy a környezetemben lév�k nem 

gondolkodtunk a magyar költészet elhatárolható hagyományvonulataiban, 

efféle szálakat magam is csak kényszerb�l és kés�bb tanultam meg össze-

kötni. Szerettem Aranyt, talán azért is, mert nem volt igazán népszer�; utóbb 

feltétlenül megszerettem volna Babits révén. A mostani évforduló számos meg-

nyilatkozásának áttételei és e könyv révén is sok mindent, mindenkit fel lehet 

f�zni a hagyományláncra – Aranytól Babitson át, Kányádin keresztül mondjuk 

Lövétei Lázár Lászlóig. „Lobogónk Pet�fi ” ebb�l rendszerint kimarad; noha 

nem � tehet err�l, hanem azok, akik évtizedekig lobogtatták, s akik ideológiai 

érdekb�l állították szembe a zsenit, ahogy Szász László fogalmazta: a „tudós, 

»földszintes« költ�”-vel. Azt hiszem, Sajó László s�ríti össze legbravúrosabban 

majd’ az egész magyar költ�i hagyományt e könyvben, s � talán az egyetlen, 

akinél érzékelem a düh hatékonyságát, de verséb�l csak egy szakasz fér ide: 

„Kelj föl! Anyád neve? P�cze Borcsa? / Költ�?! Ne hazudj! Itt vagy honn? Te, 
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hajléktalan, / kinek a nagy világon e kiv�l / szép, tágas tömegsírja van?!” (Sajó 

László: Arany János nyugalmazott költ� és park�r a Margitszigeten).

Lehet talán valami affélét állítani, hogy egy új klasszicizmus kora jött el? Így 

sommásan aligha, hiszen a formatökély gyakran (például ebben a gy�jtemény-

ben is) együtt jár a forma sebészi szakszer�ség� fölbontásával. A nagy kihívás 

talán: a legkötöttebb keretek között fedezni fel a nyelv végtelen változatait. Futó 

benyomásom szerint a távol(abb)i Arany-allúziókra épül� versek mintha jobban 

mozgósítanák az én élményeimet, mint azok, amelyek egy-egy közismertebb 

szöveget vagy m�vet, konkrét formaváltozatot parafrazálnak. A gyerekkorunk-

ban belénk épült formák és témák, úgy látszik, jobban kötnek, ott kevesebb a 

kifutási lehet�ség. De egyik vers sem alkalmi vagy alkalmatlan, s végül, lássuk 

be, az irodalom egyik funkciója a játék.

Az antológiadarabok többsége – ez persze inkább impresszió; nem is szá-

moltam meg, nem is „elemeztem szét” a verseket – az Epilógus hangulatára 

vagy Arany a szabadságharc bukása utáni, de a gy�zelem után is töretlen iró-

niá jára, szkepszisére, depressziójára alludál. Szonda Szabolcs Örök változó 

cím� versében így: „Áradó tizenkettes és sz�k sorokban / nagyvilágon kívül 

zsong a kisvilágunk. / Bezárjuk, körötte hangos eszme robban – / bens�nkbe 

nézünk, s ha visszanéz, kilátunk.”

Sötét, kiégett, elidegenedett ez a világ, egyetlen vonásában sem emlékeztet 

arra, amit föl akartunk építeni? A kompozíció termékeny feszültségét talán az 

okozza, hogy az utókor feltehet�en az ország- és társadalomépítés páratlan 

korszakának fogja látni ezeket az évtizedeket, és neki is igaza lesz, vagy inkább 

(ahogy Rákos Péter mondaná) lesz igaza. Kétséges, hogy maradéktalanul össze 

lehet-e foglalni az egyik korszak tanulságait a másik számára. Legyen szabad 

azért átéreznünk Arany A régi panaszát:

„Vagy nekünk már így is, úgy is

Minden módon veszni kell?

Egy világ hogy ránk omoljon?

Kül-er�szak elsodorjon?…

Vagy itt-benn rohadni el?”

Filep Tamás Gusztáv
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Az aranyos* Arany (k)örül
„A 24 karát játék és f�hajtás a kortárs 

költ�k részér�l, akik verset – köszön-

t�t, hommage-t, pastiche-t, parafrá-

zist, balladát – küldtek az Országos 

Széchényi Könyvtár ünnepi felhívásá-

ra, és m�veiket kéziratos formában 

is eljuttatták a »Más csak levelenként 

kapja a borostyánt…« – Kincsek, kul-

tusz, hatástörténet cím� jubileumi 

kiállításra” – írja az Ünnepi Könyv-

hétre megjelent kötet utószavában a 

szerkeszt�, Visy Beatrix, PhD, iroda-

lomtörténész, kritikus, aki jelenleg az 

OSZK-ban könyvtáros.

Miel�tt a kiadvány (online kapott 

és olvasott) szövegér�l mondanék pár 

szót, engedtessék meg nekem, hogy a 

T. Olvasó emlékezetébe idézzem a 14 

kortárs költ� felkérésre írt Ünnepi szo-

nettkoszorú József Attila tiszteletére 

cím� kötetet (kiadta minden bizonnyal 

kis példányszámban a Ferencvárosi 

Önkormányzat). S nem azért, mintha 

úgy ki akarnám vesézni ezt az 50 ver-

set (nem is lehetne!), mint azt tette az 

idén tavasszal elhunyt Rigó Béla, meg-

jegyzem, teljes joggal dilettánsozva le 

némely szonettet, ezt már csak azért 

sem teszem, mert semmi okom rá. 

Csak mint olyan kiadványra hivatko-

zom, amely azonos karakter� a most 

szóban lév�vel, és amelybe az itt sze-

repl� Tóth Krisztina, Térey János és 

Zsille Gábor is írt. Továbbá azért tar-

tom fontosnak megemlíteni, mert Jó-

zsef Attila után immár az � nagy el�d-

je el�tt való tisztelgés is túllép a „na, 

rendezzünk egy konferenciát, és adjuk 

ki az el�adásokat!” lusta és régimódi 

szokásán. Arany János születésének 

200. évfordulója sincs letudva egy-két 

* (be)aranyozott, aranyfény�, szeretetre 

méltó, leny�göz� stb. értelemben is

róla szóló könyvvel, kiállítással – a 

módszerek megújulásáról örömmel 

adok számot: a PIM-beli Arany János 

bicentenáriumi emlékkiállítás, amely 

május 15-én (!) nyílt meg, jöv� év 

november 30-ig, tehát másfél évig (!) 

látogatható. E  reprezentatív tárlatnak 

(Önarckép álarcokban) van egy, az 

országot beutazó, az iskolai oktatást 

kiegészít�, buszos változata. S  mint 

ahogy a szonettkoszorúnak lett hang-

zó, pontosabban zenés (CD-) változata 

a Kaláka jóvoltából, úgy az Arany-kiál-

lításhoz egy kisfi lm készült, amelyben 

a Magyarországra akkreditált nagykö-

vetek szavalják a Családi kört. S  én 

bizony sajnos csak cikkem leadása 

után vehetek részt az Arany János a 

Margitszigeten túrán, amely irodalmi 

séta extra programokkal. S  ezen át-

tekintés korántsem teljes. (Többet, il-

letve részletesebb információkat err�l 

természetesen a neten.)

Arany János ünneplését jómagam 

az Arany János versei Kemény Zsófi  

válogatásában cím� kötettel kezdtem. 

(A  Móra RePost sorozatának els� kö-

tete volt.) Ebben egy slam poetryt is 

m�vel� (!) költ� adta közre saját válo-

gatását az Arany-életm�b�l, és látta el 

rövid, nagyon laza, nagyon ügyes, ta-

láló stb. megjegyzésekkel a verseket, 

ami a fi ataloknak talán sokkal többet 

segít Arany megértésében és megsze-

retésében, mint a tankönyv vagy egy 

száraz tanulmánykötet.

A  24 karáthoz el�ször további 

számadatokat a könyvb�l: mintegy (ez 

tudomásom szerint úgy értend�, hogy 

valamivel kevesebb mint) 100 versb�l 

választatott ki az a 48, amely itt olvas-

ható öt fejezetre lett osztva. A  költ� 

el�tt való hódolatot kifejez� Aranyhíd 

ciklus 8, a múlt és jelent összeköt�, az 
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Aranyhoz kapcsolódást megérzékít� 

Aranyban éltem én is 14, a  megidé-

zett el�d metaforáira, képhasználatára 

épül� Még egy tölgy 9, a  parafrázi-

sokat tartalmazó Aranytartalék 11, 

végül a szerepverseket felvonultató 

„S  mi vagyok én, kérded…” cím� 

fejezet 6 versb�l áll, illetve ez utóbbi 

2 Arany-vers török fordítását is tartal-

mazza (Tasnádi Edit és Dursun Ayan 

tolmácsolásában). Azaz az 51. költ� 

maga Arany, akit�l két apró, kései 

remekét igyekezett (Év-napra, Sejte-

lem) törökre áttenni a két fordító. Nem 

egyszer� feladatot vállaltak: a törökül 

nem tudó magyar olvasó is meg tudja 

ítélni nagyjából, mire mentek az olyan 

rímek fordításával, mint év – szép – 

év – ép és esztend� – elegend�, vagy 

évébe’ – kévébe és cs�rébe – cserébe. 

(Nem mellékesen: az ötletadó Boka 

László irodalomtörténész volt, a  vá-

logató Visy Beatrix, a könyv tervez�je 

pedig Vincze Judit.)

A  szerkeszt� által említett „játék 

és f�hajtás” már ott van a kötetkezd� 

Molnár Krisztina Rita „aranyos”, köny-

nyed felütést jelent� és ironikus lezá-

rású versében, amelyben megvan sok 

olyan régóta létez� s M. K. R. tollán 

most született összetett szó, amely-

nek egyik tagja az arany, pl. aranyhíd, 

aranyló, aranydob, aranylánc, arany-

szék, aranypénz, aranypötty, arany-

kor, aranytoll (Arany Jánosnak).

Újra csak a szerkeszt�re hivatkoz-

va: remixnek nevezi Csehy Zoltán, Ko-

vács András Ferenc és Parti Nagy Lajos 

versét. Egy kis ízelít� A  balladacs�-

dület balladája (skizoid remix)-b�l: 

„Újabb rím alá tartva a kehely: / túlzó 

fehérségbe �rült pehely, / se hely, 

se hej, se Grál, mely üdvöt integrál, 

/ csak ahogy szitál, alászitál a vers 

fagyhalott harmata. / H�s cseppet, 

h� csehszlovák! / És zúg, és zajg, 

és zeng, és jajg, és hja, és  Eduárd!” 

A  Kortárs Arany-fragmentum (200 

Arany, 100 Arany-cím) cím� Kovács 

András Ferenc-i (nem skizoid re-

mix)-b�l: „Lóra Bolond Istók a betyár 

Keveháza tetemre / Hívás a szigeten 

madarak békák a darázsok – / Hecc 

Arkádia-féle magányban is en philo-

poshe ha / Álom az élet sejtelem ejnye 

letészem a lantot – / Ny�tt hagyaték 

az id�k szava formai ny�g örömében 

/ Dalszövegül hat a nyelv epilogus a 

jó öregúrról”. És a nyúgalomb els� 

hat sora Parti Nagy Lajostól: „este van 

lombjanyúlt sodorja az ereszt / b�v a 

sár b�v a vér kushad minden küszöb / 

keskeny a hold nyájas ujjavesztett kö-

röm / korlát és ereszték rikoltozva vi-

gad / néha apadiglan néha rátöriglen 

/ hol a nyiroksötét hol a szövegöröm”.

Kicsit vissza a számokhoz! Recen-

zens – a kötet végén lév� szerz�i kis-

lexikon alapján – készített (els�sorban 

magának) egy másik statisztikát, meg-

nézte, mely korosztályok képviseltetik 

magukat leger�sebben a 24 karátban. 

Nos, a  48 költ� közül a legtöbben 

(13-an) az ötvenes években, illetve 

a hetvenes években születtek, csak 

egy a különbség a hatvanas években 

születettek javára a negyvenes évjá-

ratúakkal szemben. A  „nagy öregek” 

(köztük több Kossuth-díjas) közül 

Lator László (sz. 1927) kifejezetten 

különleges (majdnem azt írtam: szo-

katlan) tárgyat választott. Írásminta 

cím� versében a valóban gyönyör�en 

író Arany kézírását „elemzi” fi noman 

hangszerelve mondandóját, persze 

beletekintve Arany János „elfojtásába” 

és „benti csendjébe”, stb. Kányádi 

Sándor (sz. 1929) nem el�ször ír 

Aranyról, az itteni Arany Jánosra gon-

dolva nyolc sorában arra az Istenre 

utal, aki Aranyt 66. évébe’ kötötte 

„kévébe”. A két legfi atalabb: Babiczky 

Tibor (sz. 1980) a lehet� legkötöttebb 

formában, párrímes dalban (Csillagfé-
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szek) Arany képhasználatának egy le-

hetséges módját villantja fel, Murányi 

Zita (sz. 1982) pedig szabadversben 

egy gyermekkori másik tölgyfát idéz 

föl (Még egy tölgy).

Az hommage-ok szerz�i között 

szerepel többek között Pintér Lajos 

(Medalion), Thimár Attila (Arany 200), 

Lövétei Lázár László (Töredék), Kiss 

Judit Ágnes (Kivándorlók dala), vala-

mint G. István László, aki Arany 200 

c. versében az Arany János	–	Sen-

ki Pált játszatja össze Homérosszal, 

azon az alapon, hogy Polüfémosznak 

a Senki nevet hazudja a bajba került 

 Odüsszeusz. A szójátékokkal megt�z-

delt versbe még a heideggeri semmi 

is belefér, és a „Hallgatni arany” köz-

mondás. Ez másnál is el�fordul, más-

képpen persze. S � az a 2×24 (lásd 24 

karát!) szerz� közül, aki másik verssel 

is szerepel az ünnepi kiadványban 

(Hódolat Aranynak).

Az Aranyhoz kapcsolódás, múlt 

és jelen összekötésének kifejezésére 

vállalkozott Balla Zsófi a (Arany dal). 

Gyárfás Endre az Epilogust remekül 

másolva önéletrajzi verset írt (Epi-epi-

lógus). Fecske Csaba követve Arany 

mintáját, a  saját írószobáját írja le, 

amely „Nem olyan, mint Arany Jánosé” 

– emeli ki, lévén egy panelházban. Ta-

tár Sándor Aranyos versikéje gyereke-

sen kerekített írásával t�nik ki. Ezzel 

azt akarom jelezni, hogy a kötetben 

a versek mellett a szerz�k autográf 

sorai is olvashatók. Tóth Krisztina m�-

vében (Kikapcsolom a gépet) végül is 

nem nehéz rátalálni az Arany János-i 

ihletésre, alkotása a Letészem a lan-

tot párverse, és pontos, er�s képeivel 

a kötet egyik kiemelked� darabja.

Géczi Jánosra merész képei alap-

ján „messzir�l” rá lehet ismerni: itt 

(mint eredetileg biológus) a  Toldi 

V. énekében felt�n� nádi farkast idézi 

meg, melyr�l tisztázni kell, hogy tulaj-

donképpen aranysakálról van szó. Vá-

rady Szabolcs jegyzetben idézi Arany 

egy vázlatát, amely nyomán Az elag-

gott fülemüle cím� háromszakaszos 

remekét írta meg, végs� soron A. J. 

helyett. Pet�cz András a maga reg-

geleit és estéit írja meg, a Reg és est 

összevethet� ily módon Arany azonos 

cím� versével. Itt található vers Gy�-

ri Lászlótól (A  rongyforgató. Amikor 

Arany a Vándorcipót írta), Petr�czi 

Évától (/Új/ rege a csodaszarvasról), 

Zsille Gábortól (aki szintén március 

2-án született) és Falcsik Maritól, aki 

szonettjében régies szavakkal teremt 

megfelel� hangulatot, és felveti a „vér 

és arany” szavak örökre rögzült kap-

csolódását.

A  következ� ciklus Aczél Géza 

aranytartalék cím� írásáról kapta cí-

mét, mely címszó egy torzószótárból 

(szerz�je »/szino/lírának« nevezi jel-

legzetes tördelés� m�veit), ebb�l idé-

zek: „…tologatom naponta magam 

el�tt az arany / kezdet� fogalmakat és 

amikor már az utolsó elakad ment�-

övet dob / felém az aranytartalék 

kett�s magánya amelyb�l a tágabb 

gazdasági / jelentés ihlete hamar el-

illan viszont mögötte eperfa bólogat 

toldi ke- / mény ökle villan s ha a 

vitézkedés romantikáját az agg kor 

túl is halad- / ja fenségesen kondul 

meg alatta bels� hallással az �szi-

kéknek távolab- / bi harangzúgása a 

kiábrándultat fi nom kegybe mártva 

hogy a múltban / lappang még némi 

üzenet”. Persze ugyanígy az összeté-

veszthetetlen Térey-hang szólal meg 

a Veszélyben a képíróban. Miklya 

Zsolt Arany halhatatlanná vált Vojtiná-

ját idézi meg. Tábor Ádám H. László 

avagy a rettenetes év cím� balladája 

alatt ott az 1986-os évszám. A H. be-

t� feloldása (a  szerz� segítségével) 

Hekerle László. �  az említett évben 

lett rutinm�tétet követ�en mindössze 
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30 évesen orvosi m�hiba áldozata az 

egyik akkori „halálgyárban”. Említ-

tetik a versben az éppolyan fi atalon, 

és szörny� véletlen folytán 1945-ben 

meghalt Örley István. (S  ehhez még 

annyit: H. L. volt az Örley-kör meg-

alapítója. Pap Tamás pedig talán a 

Sznob International szamizdat /1981–

1984/ szerkeszt�je.) Vörös István Bor 

vitéz 2.0 cím� balladája Arany egyik 

kevésbé ismert h�sét támasztja fel, 

ugyanabban a hangfekvésben, ám 

jócskán más tartalommal. Gy�rei 

Zsolt	–	Schlach tovszky Csaba közös 

alkotása, a  Csúszda-avatás a kötet 

egyetlen igazán der�s darabja.

Az utolsó részben hárman is meg-

idézik Pet�fi t (Gacsályi József, Nagy 

Attila), Gömöri György Arany János 

elgondolkodik cím� verse fontos gon-

dolatot vet föl: „Ifjúkoromban színész 

szerettem volna lenni, / a szerepek-

b�l mi maradt? / Minden h�sömben 

én is benne voltam, / s ki mondja 

meg, hogy mennyi az »Arany« / Bo-

lond Istókban, csalódott Toldiban. / 

vagy Cicellében, a  tengerzöld ruhájú, 

/ kardölt� n�személyben? / Vagy akár 

a hetvenked� cigány- / vajdában, aki 

szájjal védte Nagyidát? / Könnyebb 

izgága-lelkes lírikusnak lenni, / aki az 

össznemzeti tapssal díjazott / szerepet 

játssza, hogy � »Pet�fi  Sándor«!”

A legvégére hagytam azt a verset, 

amely rám, az olvasóra a legnagyobb 

hatást tette, els�re – ezt mi értelme 

volna elhallgatni. Sajó László Arany 

János nyugalmazott költ� és park�r 

a Margitszigeten az antológia egyik 

legjobb darabja. Remix ez is, mert 

ebben a versben Arany mellett ben-

ne van Janus Pannonius, Berzsenyi, 

Vörösmarty, Pet�fi , Ady, József At-

tila, név szerint szerepel Krúdy és 

Radnóti. (Remélem, szégyenszemre 

nem hagytam ki senkit!) Telitalálat a 

„Ferenc József-vérdíjas költ�k!” sor 

– különösen így, a Nagy Háború 100 

évfordulóján, az 1848–49-es forrada-

lom és szabadságharc közelg� 170. 

évfordulóján. És az is megfogja az 

olvasót: „De nem futja, látom, az id�-

b�l, / az újabb nemzeti eposzra.” Ha 

van tragédiája ennek az egyszer�en 

él�, nyelvzseni költ�nek, aki Babits-

nak és Vas Istvánnak, Radnótinak és 

Petri Györgynek, Kosztolányinak és 

Nemes Nagy Ágnesnek is a nélkülöz-

hetetlenek közül talán a legmegingat-

hatatlanabb volt, akkor az nem más, 

mint amit Németh G. Béla már a múlt 

század hetvenes évei elején megfo-

galmazott: „Arany János az európai 

magyar olvasó legnagyobb bánata: 

Európa nem vette tudomásul. Hol-

ott – vélik – � mutathatta volna meg 

legjobban, mire képes ez a nyelv és 

ez a költészet: �  volt a magyar vers 

és nyelv legnagyobb mestere. […] 

Mindent elért, amit költ� nemzetén 

belül elérhet. Magas királyi kitüntetést 

utasíthatott vissza, és megérte, hogy 

m�veit iskolában a költészet kánon-

jaként tanítsák. Nemzete rajongása 

vette körül, és biztonságot nyújtó va-

gyonra tett szert. De, visszatekintve a 

pályavégr�l, tudta, nem adta azt, amit 

adnia kellett, adnia lehetett volna. 

A  literátus magyar olvasó szíve talán 

ezért dobog föl oly igazán az � nevé-

re.” Nem feltétlenül hiányolom ennek 

m�vészi kimondását, érzékeltetését 

ebb�l az ünnepi könyvb�l, de már-

már az én szívem földobogása iga-

zolásának, a  tudós professzor meg-

szívlelend� szavai alátámasztásának 

érzem (csak érzem, nem tartom) a két 

fordítás el�tti utolsó verset, Mohai V. 

Lajosét, melynek címe Melancholia 

(Arany János boldogtalan életrajzá-

hoz). „Meglesném volt-ábrándjaim, / 

de megdermedtek álmaim: / hozzám 

a melan cholia jár, / egyszer szunnyad, 

máskor kiabál.” Demény Péter Epi-
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logjában, amely ugyanakkor kiemeli 

Aranynál magyar volta fontosságát is, 

szintén szerepel a szó. A vers így kez-

d�dik: „Bennem zörög a haraszt már, 

/ barna melancholia, / bennem hallgat 

a magyar már, / sújt a lélek-kólika.” 

Bizony-bizony, a  szerep és személyi-

ség diszharmóniáját juttatják eszünk-

be e sorok. Papp Zsolt Attila Arany Já-

nos hangja a rádióban cím� versében 

Babitson keresztül idézi meg Aranyt. 

Ha Arany „zseni volt a nyárspolgár ál-

arcában”, akkor az volt az Aranyt szép 

szonettjében megszólító Babits is.

Bízom benne, a költ�k (N. B. po-

litikus „apáink”) kultuszának egyszer 

s mindenkorra vége irodalmunkban: 

ennek áldozata lett Pet�fi  Sándor, 

József Attila mellett Arany János is. 

Ez a kötet se nem bálványépít�, se 

nem bálványromboló: annál bonyo-

lultabb, igazabb, tisztességesebb stb. 

S  nem öncélú kiadvány, remélem, 

ha közhely, akkor is, joggal hangsú-

lyozhatom, ha van a tisztelgésen és 

megidézésen túl célja, akkor az nem 

lehet más: Arany m�veihez irányít 

bennünket – újraolvasni, illetve job-

ban elmélyülni (akár kritikusan) az 

Arany János-i oeuvre-ben.

Csokonai Attila

Hódolat, tisztelet, 
vagy ahhoz hasonló

Szép és nehéz kihívás el�tt áll 2017-ben a magyar irodalom: emléket illene 

állítani irodalmunk egyik, vagy talán a legnagyobb zsenijének, Arany Jánosnak 

kétszázadik születési évfordulójára. A  feladat megszervezését az Országos 

Széchényi Könyvtár vállalta magára, azzal, hogy kortárs költ�knek a jeles 

évfordulóra írt verseit kötetbe szerkesztette. Az így készült kötet látlelet a ma-

gyar irodalom pillanatnyi helyzetér�l, témáiról és nyelvér�l, egyben arról is, 

mennyit tud mondani Arany a jelenkornak. Vajon vannak-e ma olyan költ�k, 

akik Aranyt tekintik tolluk végét fogó mesterüknek? Vajon friss és érvényes-e 

még Arany szellemisége? Nem lesz-e a megemlékezés kényszeredett, köte-

lességíz�?

A kényszeredettség veszélyét nagyrészt elhárította a kötet összeállításának 

pályázati jellege, tehát eleve csak azok a szerz�k küldtek pályamunkákat, akik 

úgy érezték, ilyen módon kívánnak tisztelegni Arany el�tt. Nagy nevekben így 

sincs hiány, számos elismert, els� vonalbeli költ� került a kötetbe.

Aztán, hogy ki milyen motivációval kívánja tiszteletét kifejezni, abban már 

széles a spektrum. Molnár Krisztina Rita fogalmazza meg a kötet nyitóversében 

valószín�leg az egyetlen állítást, amiben mindenki egyetérthet: „Hódolat, / tisz-

telet. / Vagy ahhoz hasonló.” (10.). A  továbbiakban ugyanis leginkább annak 

bizonysága a kötet, hogy sokféle költ� sokféleképpen gondol nagy el�djére.

A méltatott szerz� vezetékneve önmaga is alkalmas szójátékokra, amit az 

els� ciklusba válogatott szerz�k gyakran ki is használnak. Molnár Krisztina Rita 

az arany- és ezüst- kezdet� szóösszetételek többértelm�ségével játszik. Jász 

Attila és G. István László egymástól függetlenül idézik meg a „hallgatni arany” 
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szólást (37. és 39.). Tatár Sándor „Aranyos versiké”-t ír (43.), Aczél Géza pedig 

aranytartalékról értekezik (94.).

A jelek szerint a posztmodern (vagy poszt-posztmodern) jegyében a legfel-

kapottabb el�dmegidézési módszer az intertextualitással való játék. Egy-egy 

sornyi idézet majdnem minden versben szerepel, és ezek felismerése, értel-

mezése általában nem okoz gondot, hiszen Arany szállóigévé lett verssorai 

az alapm�veltség részét képezik. Az idézethalmozás néhol programszer�vé 

válik, Kovács András Ferenc a lehet� legtöbb Arany-vers címének szövegbe 

foglalására törekszik; Sajó László pedig azzal játszik, hogy Berzsenyit�l Krú-

dyig a magyar irodalmi kánon számos más szerz�jét�l származó sorokat vagy 

attribútumokat illesszen a fi ktív Arany szólamába. Parti Nagy Lajos költeménye 

arra lehet példa, hogy a szövegszer� idézés összefonódhat más szövegalkotó 

eljárásokkal, nevezett szerz� esetében egyéni szóalkotásokkal, például: „feke-

tén bowlingat az eperfa lombja” (102.). (Az ilyen intertextuális játékokat termé-

szetesen alkotóktól jobban viseljük, mint szerkeszt�kt�l. Az utószó vonatkozó 

részének a Wikipédia Karát szócikkével való egyezése mindenesetre nem kelt 

kedvez� benyomást.)

Fájó hiány, amivel e kötet forgatása közben is szembesülni kell, hogy az 

epikus költészetet a jelenkori alkotók nem szívesen m�velik, ebben tehát 

Arany nagyepikai m�veinek sincs folytatása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

az epikai m�vekre ne érkeznének refl exiók, így is Toldi a legtöbbet megidézett 

személy; mélyebb szinteken pedig úgy t�nik, a rövidebb és személyesebb lírai 

m�vek alkotói is tekinthetik példaérték�nek egy epikus munkásságát.

Egy széles körben ismert életm� nem menekülhet attól, hogy egyes da-

rabjait újraírják. Az újraírás gesztusára a legcélzatosabb és talán legsikeresebb 

példa Gy�rei Zsolt és Schlachtovszky Csaba Csúszdaavatása, ilyen címmel 

nyilván a Hídavatás átültetése a jelenbe. Korrajznak is megteszi, hiszen most 

öngyilkosok helyett napozó turistáknak kellene csúszdán a tóba csobbanniuk. 

Rendkívüli humorral ábrázolt panaszaikban azonban épp azt sorolják, miért 

nem képesek kifi zetni a csúszda belép�jegyét. A  bús tulaj „Ezzel befuccsolt. 

Kész. Roló.” (111.).

Lazább kapcsolódást jelentenek azok az önrefl ektív versek – például az 

Epilogus vagy a Sejtelem –, melyek mintájára a jelenkori költ�k saját életútju-

kat értékelik, esetleg összehasonlítják a nagy el�dével. Kányádi Sándor nyitja 

meg a kéve bekötésének metaforájával utalgatást (30., remélhet�leg nem lesz 

igaza), a legegyedibb hangon pedig Zsille Gábor tudott megnyilvánulni, aki a 

szerénység kötelez� körei után elismeri, hogy a költészeten túl, bajusz tekinte-

tében is elmarad Aranytól.

Arra mindenképpen alkalmas a kötet, hogy bemutassa, a magyar költészet 

ma is termékeny, a nyelvet továbbra is uralmuk alá képesek hajtani a költ�k. 

A sokszín�ségnek persze Arany életm�vének sokszín�sége is oka (ez egyben el-

lenérv azok számára, akik „életutak teljességében nem hisznek” – 94.), hiszen a 

tárgyalt költ�i életm� láthatóan olyan hatalmas b�rönd, amibe a kései utódok is 

bármit belepakolhatnak. Ezzel a kötettel meg is tették. A sikeres bepakolást látva 

pedig bizonyára Arany János is kedélyesen mosolyog le ránk egy felh� szélér�l.

Görög Dániel
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Rózsafalvi Zsuzsanna

Kincsek, kultusz, 
hatástörténet*

Arany-emléktárlat az Országos Széchényi Könyvtárban

A 2017-es évben kulturális életünkben országszerte Arany János életm�vére 

irányul a fi gyelem: megújul a nagyszalontai és nagyk�rösi állandó kiállítás, 

a  f�városban pedig jelen sorok megfogalmazásáig már két igényes emlék-

kiállítás is megnyílt. A  Pet�fi  Irodalmi Múzeum a Magyar Tudományos Aka-

démia Könyvtárával együttm�ködve, az akadémiai kézirattárban található 

primer Arany-hagyatékra mint a költ� relikviáinak legteljesebb gy�jteményére 

támaszkodva nyitotta meg emléktárlatát. Az Országos Széchényi Könyvtárban 

még ezt megel�z�en, 2017. április 28-tól vált láthatóvá és látogathatóvá a 

„Más csak levelenként kapja a borostyánt” cím� kiállítás, mellyel els�ként 

csatlakoztunk a költ� szül�városában, Áder János köztársasági elnök által 

ünnepélyesen megnyitott Arany Emlékévnek a megemlékezés-sorozatához. 

Tettük ezt annál is inkább, mivel a költ� számos költeménye, balladája, levele 

mellett nemzeti intézményünk �rzi a Toldi-trilógia legteljesebb kézirategyütte-

sét, melyet a Buda halála autográfjával együtt a költ� fi ának, Arany Lászlónak 

az özvegye, Szalay Gizella 1899-ben adományozott férje kívánsága szerint az 

akkor még a Nemzeti Múzeum1 részeként m�köd� Nemzeti Könyvtárnak.2 Az 

életm� alapszövegeit és a hagyaték fontos autográf kincseit ugyanis az Arany 

család a költ� élete szempontjából fontos helyszíneken m�köd� emléktársa-

ságoknak ajándékozta: Nagyszalontára került a Murány ostroma, a Szentiván-

éji álom egyik kéziratos példánya, Nagyk�rös kapta meg A nagyidai cigányok, 

a Katalin és a Szent László füvének autográfjait, Debrecenbe került a Buda 

halálának egyik kéziratvariánsa.3 A  hagyaték utóéletét ismerve szerencsés 

döntésnek bizonyult eme adományozó gesztus, hisz az életm� fontos doku-

mentumait gondozó és kutató Voinovich Géza – aki egyúttal Szalay Gizella 

második férje is volt – szinte senkit nem engedett a család birtokában maradt 

* A tanulmány bevezet� a „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” cím� könyvhöz, mely 

lapszámunkkal egyidej�leg jelenik meg az OSZK kiadványaként.
1 Az Arany család nem csupán azért adományozhatta a költ� számára is legfontosabb m� 

kéziratait a Nemzeti Múzeumnak, mert ezzel a korabeli legnagyobb gy�jteménynek szán-

ta, hanem mert számos szállal köt�dött a Nemzeti Múzeumot igazgató Pulszky Ferenchez 

és családjához, akik számára dedikált m�vek is fennmaradtak. A múzeum a költ� kedvelt 

tartózkodási helye volt, így nem véletlenül kerülhetett Stróbl Alajos Arany-emlékm�ve a Mú-

zeum kert központi helyére.
2 Jelentés Arany János kéziratainak átvételér�l, OSZK KT 94/99.
3 Sáfrán Györgyi, Arany János-gy�jtemény, Pet�fi Sándor–Szendrey Júlia kéziratok (Az 

MTAK kézirattárának katalógusai), Bevezetés, Bp., MTAK, 1982, 5–9.
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kéziratokhoz, melyek zöme a második világháborúban a Ménesi út 23-as szám 

alatt található villájukban egy bombatalálat következtében elpusztult. A tárlat 

legfontosabb szövegkorpusza, a  Toldi-trilógia mellett az OSZK Kézirattárá-

nak páratlan kincsei, kiegészülvén a korabeli els� folyóirat-megjelenésekkel, 

egykorú kötetkiadásokkal, kívánják bemutatni az életm� f�bb állomásait, és 

irodalmi és képz�m�vészeti hatástörténetének legfontosabb stációit. Más-

részt igyekeztünk refl ektálni az irodalmi, m�vészeti és m�vel�déstörténeti 

Arany-kultusz alakulásának néhány fontos állomására is, beleértve a mai köl-

t�generációra tett er�teljes hatást.

Kiállításunk a visszahúzódó alkatával, a  hivatali munkában mintaszer�en 

teljesít�, ugyanakkor alkotó életében páratlan nemzeti kincset teremt�, el�hí-

vó költ�t és életm�vét egyaránt bemutatja. Fontosnak tekintettük e kett�sség 

hangsúlyozását, melyet az emlékév egyik központi emblémája, a tölgyfa, Arany 

kedvelt és gyakran megírt motívuma is jól szimbolizál: a hétköznapi életben 

szilárdan álló, de m�vészetével a transzcendens felé tör�, azaz az élet különféle 

területein alkotó személyiséget.

A  tárlatunkon kiállított dokumentumokon keresztül megidéztük Arany 

hivatali munkáját: az aljegyz�ként, tanárként, lapszerkeszt�ként, a  Kisfaludy 

Társaság elnökeként, illetve az Akadémia titoknokaként feladatát ugyanazon 

alapossággal, precizitással és alázattal végz� hivatalnokot, aki 1840-t�l szül�-

városa ügyeit másodjegyz�ként éppoly igényességgel végezte, ahogyan majd 

1851 �szét�l irodalomra, esztétikára és latinra tanítja diákjait Nagyk�rösön. 

Különösképpen refl ektáltunk Arany irodalom- és tudományszervez� tevékeny-

ségére, arra az id�szakra, amikor 1860-tól kézben tartotta a Kisfaludy Társa-

ság szervezetét, szerkesztette kiadványait, s  1865-t�l a Magyar Tudományos 

Akadémia titoknokaként, majd f�titkáraként szervezte az Akadémia épületének 

avatóünnepségét, üléseit, hivatali m�ködését, gondozta könyveit és folyóiratait. 

És ahogyan recenzeálta a hatvanas évek elején, a nemzeti katasztrófa után új-

jászület� irodalmi életünknek a legváltozatosabb m�fajokban és modalitásban 

megszólaló alkotásait máig hivatkozott esztétikai lapjaiban, a  Szépirodalmi 

Figyel�ben és a Koszorúban. És ahogyan a Kisfaludy Társaság titoknokaként 

olvasta és bírálta a beérkezett kéziratokat, és a szigorú, de következetes esz-

tétikai mércéjének megfelel�eket emelte be a kánonba, köztük Madách Imre 

drámai költeményét, Az ember tragédiáját.

Így tárlatunkon megtekinthet�ek a m�vek kéziratai és egykorú megjelené-

sei mellett Arany szalontai másodjegyz�sége idejéb�l származó, viaszpecsétes 

iratok, a nagyk�rösi tanárként, saját kez�leg kiállított testimonium, azaz gim-

náziumi bizonyítvány, a  Kisfaludy Társaság titoknokaként kiállított, tagdíjbe-

fi zetést igazoló számlák, a  Madách taggá beiktatásakor elmondott beszéde, 

az Akadémia f�titkáraként jegyzett iratok, bizonylatok, valamint levelezése az 

irodalmi társaság tagjaival vagy az akadémikusokkal.

A  valóság talaján álló ember azonban m�vészetében egy tartalmilag és 

formailag rendkívül sokszín� életm�vet hozott létre, melynek f�bb állomásai is 

kirajzolódnak kiállításunkon. Központi helyet szenteltünk a már említett Toldi 

kézirategyüttesének, a Toldi, a Toldi estéje két variánsának és a Toldi szerel-

mének, melyeket a költ� fi ának, Arany Lászlónak a végakarata értelmében mi 

mint a nemzet könyvtára �rzünk, és amelyeket kivételes alkalmakkor megmu-
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tatunk a nagyközönségnek.4 Nemcsak a kézirategyüttest, hanem születésének 

körülményeit, illetve pretextusait is megidéztük, valamint az általa ihletett 

képz�m�vészeti alkotásokat: Stróbl Alajos, Beszédes János László, valamint 

Damkó József Toldi-szobrait, illetve a kisplasztika mestereinek – így Faragó Ár-

pádnak, Beck Ö. Fülöpnek, Szántó Gergelynek – a trilógia által ihletett érmeit, 

plakettjeit.

A Kisfaludy Társaság által kiírt pályázatok felelevenítésére igyekeztünk kü-

lön is hangsúlyt fektetni, hisz Arany életútja a társaság m�ködésével a negyve-

nes évekt�l fogva szorosan összefonódott. Az 1836-ban megalakult Kisfaludy 

Társaság évr�l évre meghirdetett pályázatain keresztül az irodalom fejlesz-

tését és az ízlésformálást t�zte ki célul, s  különféle m�fajokban megírandó 

témákra írtak ki felhívásokat. A társaság 1846-os – kiállításunkon eredetiben 

is megtekinthet� – Évlapjaiban a sokat idézett pályázati szöveg szerint „köl-

t�i beszélyt” várt valamely történeti személyr�l: „Készíttessék költ�i beszély, 

versben, melynek h�se valamely, a nép ajkán él� történeti személy, például 

Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen”5 

– szólt a tárlaton is megtekinthet� felhívás szövege. Arany témaválasztása ma-

gától értet�d�en adódott: az egykoron a Toldi család által birtokolt Szalontán 

szinte mindenki ismerte Toldi Miklós történetét. A költ� olvasta és elbeszél� 

költeményéhez szövegszer�en is felhasználta Ilosvai Selymes Péter 1574-ben 

megjelent m�vét, Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteir�l és 

bajnokoskodásáról való historiáját, amelynek egy 1746-os, Debrecenben 

kiadott példánya a könyvtárában is megvolt. Ilosvai e m�ve Toldi Miklós fi a-

talkorát és halála el�tti éveit dolgozta fel, melynek történetelemeit h�ségesen 

követi, írja újra és b�víti Arany elbeszél� költeményeiben. Toldi Miklós Lajos 

király nápolyi hadjáratában eltöltött éveir�l, a „daliás id�kr�l” azonban alig-alig 

szólt a pretextus. Így a rövid id� alatt elkészült Toldi és Toldi estéjét követ�en 

a f�h�s élete közbüls� szakaszának megírásával mintegy három évtizeden át 

viaskodott a költ�.

Arany a forrásszöveget követve – annak bizonyos sorait saját alkotásába, 

fejezetek el�tti mottóként beemelve – írta meg saját Toldi-trilógiáját. A mottó-

kat, azaz az átvételeket, mint pre- és paratextusokat a fekete tintával írt sorok 

el�tt aláhúzással jelölte a kékeszöld szín�, f�ként a szalontai években használt 

papíron.6 Ilyen kékeszöld papíron maradt fenn a Toldi és a Toldi estéje els� 

változata, míg ez utóbbinak a második változata és a Toldi szerelme már az 

életm� kés�bbi szövegeit is hordozó fehéres, világos, pasztellszín� papírra író-

dott. A Toldi estéje két kéziratváltozatának bemutatásával arra a kevéssé ismert 

tényre is fel kívántuk hívni a fi gyelmet, hogy a m� egy négy- és egy haténekes 

változatban készült.

4 Esztergár László, A Toldi-trilógia eredeti kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeumban (Els� köz-

lemény), Magyar Könyvszemle, 1905, 3. sz., 193–237.; Esztergár László, A Toldi-trilógia 

eredeti kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeumban (Második közlemény), Magyar Könyvszemle, 

1905, 4. sz., 325–349.; Bányai Elemér, A Toldi-trilogia eredeti kéziratai a M. N. Múzeumban 

(Harmadik és befejez� közlemény), Magyar Könyvszemle, 1906, 1. sz., 7–38.
5 A Kisfaludy-Társaság évlapjai, Buda, Magy. Királyi Egy. Ny., 1846, XLVII.
6 A nagyszalontai Arany János-gy�jtemény több autográfja ilyen papiroson maradt fenn.
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Az els�t 1847 júliusában kezdte el a költ�, és az autográf dátumozása 

szerint 1848 márciusában fejezte be. Ezt a korai változatot 1848. április 1-jén 

elküldte postán Pet�fi nek, hogy barátja találjon kiadót számára, melyre azon-

ban a pesti forradalom miatt nem kerülhetett sor. Arany végül 1848 novembe-

rében kapta vissza a kéziratot. Arany a Toldi estéje els� variánsának szövegét 

átírta: a négy éneket hatra b�vítette, beemelte a szövegbe a Gyulafi  testvérek 

verseng� szerelmét, illetve az udvaroncok szólamaként az 1853 szeptembe-

rében írott Szent László cím� balladáját is. S noha a Toldi estéje megírását 

követ�en Pet�fi  levelében sürgette a hiányzó életszakasz megírását, Arany, bár 

több ízben hozzákezdett a történet megírásához, végül majd csak alaposabb 

történeti kutatásokat – f�ként Szalay László munkáinak tanulmányozását – 

követ�en, 1879-ben fejezi be azt.7 A m� nálunk �rzött legteljesebb, tisztázati 

kézirata,8 illetve annak számos széljegye jól mutatja a munka születésének 

körülményét, id�beliségét, és Aranynak a m�höz f�zött kommentárjait, ma-

gyarázatait is tartalmazza, melyek nemcsak alkotáslélektani adalékokkal szol-

gálnak a kutatók számára, hanem fi lológiaiakkal, és egyúttal segítik a szöveg 

befogadását is.

A trilógia autográfjain túl annak történetére és recepciójára vonatkozó do-

kumentumok elevenítik meg a m� keletkezés- és hatástörténetét, beleértve 

a már említett Kisfaludy Társaság pályázati felhívásán túl a díjazott szövegek 

el�fi zetési felhívásait, els� kötetmegjelenését, korai fordításait, illetve annak 

dedikált példányait.

A Toldi elolvasását követ�en kereste fel verssel és levéllel Pet�fi  a költ�t. 

Az Arany Jánoshoz cím� költemény tisztázata, melyet Pet�fi  az 1847-ben írott 

verseit tartalmazó füzetbe másolt be, tárlatunk másik központi m�tárgya. 

A vers nyitó sora jól reprezentálja az akkor már híres, de még csak huszon-

négy éves költ� baráti gesztusát a harmincéves, akkor még ismeretlen Arany 

irányában: „Toldi irójához elküldöm lelkemet” – kezd�dik a vers, mely harma-

dik versszakának harmadik sorát választottuk kiállításunk címéül: „Más csak 

levelenként kapja a borostyánt…” E sor ugyanis egyszerre fejezi ki a Toldival 

egyöntet� és osztatlan sikert arató költ� irodalmi térfoglalását, és mutatja 

Pet�fi  id�sebb, de ismeretlen pályatársa iránti respektusát, mely nagyban se-

gítette Aranyt pályáján. Err�l az emberi és alkotói barátságról vall az 1847-es 

els�, szalontai találkozásuk alkalmával Pet�fi  Sándor által készített Csonka-

torony-rajz és Arany-portré, melyek Pet�fi  Ereklyetárunk híres és féltve �rzött 

darabjai, és egyúttal kiállításunk kuriózumai, az Arany-monográfi ák elmarad-

hatatlan illusztrációi.

Kevéssé ismert az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatti szerep-

vállalása, mely Arany írói és közéleti tevékenységét egyaránt és er�teljesen 

módosította.9 A  költ� 1848 novemberében tev�legesen is részt vett nemzet-

�rként az aradi eseményekben. Jegyz�i hivatala 1849-ben megsz�nt, így a 

Szemere Bertalan vezette belügyminisztériumban fogalmazói állást vállalt. 

7 S�tér István, Toldi és szerelme, Irodalomtörténeti Közlemények, 1958, (62. évf.), 2–3. sz., 

222–230., Keresztury Dezs�, A „Toldi szerelme”, Palócföld, 1987, 1. sz., 38–55.
8 A Toldi szerelme egy másik változatát az MTA KIK Kézirattára �rzi.
9 Voinovich Géza, Arany János életrajza, 1817–1849, Bp., MTA, 1929, 141–253.
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Követte Kossuthot Debrecenbe, s  ebben a témában számos lelkesít� verset, 

(helyzet)dalt is írt (Lóra…!; Nyalka huszár).10 A szabadságharc ideje alatt, 1849. 

január végét�l májusig Arany szalontai háza otthont adott Pet�fi  feleségének 

és gyermekének, Aranyék keresztfi ának, Zoltánnak. Ez id� tájt bontakozik ki 

szerkeszt�i tevékenysége is. Az 1848. június 4-én indított és Vas Gerebennel 

együtt szerkesztett Nép Barátja cím� néplap mint a közéletr�l való gondolko-

dás és a közízlés alakításának lehet�sége foglalkoztatta Aranyt, s a lapban való 

részvétele a né piesség Arany által képviselt irányvonalának egy sajátos kifeje-

z�dése is egyúttal. Az el�bb hetente, majd kéthetente kiadott folyóiratban a 

korszak ismert költ�i, köztük Pet�fi , Tompa Mihály, Garay János, Vajda János 

is publikáltak, s maga Arany több politikai tartalmú és ismeretterjeszt� cikket is 

közölt a nemzetiségi kérdés, a történelmi tudat és a szabadság kérdéseir�l. Mi-

után a Vas Gereben által felállított formai és tartalmi színvonal nem felelt meg 

elvárásainak, saját vállalkozásba fogott: 1849-ben, A szabadság zeng� hárfája 

címmel igényes ponyvafüzetet adott ki Debrecenben, mellyel a néplapban meg 

nem valósult célkit�zéseit szerette volna színvonalasabb módon beteljesíteni, 

ezúttal sem sok sikerrel.

A  szabadságharc elvesztését követ� id�szak fontos versei a közismert 

Emléklapra és az Évnapra cím� költemények, melyekben a makro- és mik-

rotörténeti szinten is megtapasztalt válságérzet tapintható ki: az elveszített 

harc és Pet�fi  halála miatti fájdalma szólal meg. A költemények autográfjai és 

kötetmegjelenései mellett ugyanígy megtekinthet� az emigrációból hazatér� 

színésznek szóló, Egressy Gábornak címmel írott vers, mely nyomtatásban a 

cenzúra miatt csak késéssel jelenhetett meg. Arany 1851 tavaszán Tisza La-

jos f�ispán hívására Gesztre költözött, ahol harmadik gyermeke, a fi atal Tisza 

Domokos tanára lett. Kettejük bens�séges, mester és tanítvány viszonyáról 

vall Arany névnapi verse, a Domokos napra cím� költemény, melyet szintén 

kézirattárunk �riz. Ebb�l az id�szakból, 1851-b�l származik kiállításunk másik 

értékes autográfja, a Családi kör kézirata, melynek néhány sorát át kellett írnia 

a költ�nek a cenzúrától való szerkeszt�i félelem miatt.11

Arany nagyk�rösi tanáréveit diákjai jegyzeteib�l és korabeli visszaemléke-

zésekb�l lehet rekonstruálni. E korszakban született balladái azok els� kiadá-

sain keresztül elevenednek meg. A Szent László cím� ballada, melyet Arany a 

Toldi estéje második, végleges változatába is beemelt, els�ként Jókai lapjában, 

a  Délibábban jelent meg, az Ágnes asszony Császár Ferenc periodikájában, 

a Divatcsarnokban, míg az Árva fi ú a Hölgyfutárban látott napvilágot. A folyó-

irat-megjelenéseken keresztül a korszak irodalompolitikájának és a nemzeti 

egység politikájának az 1853 táján való meger�södését, illetve a korai lapala-

pításokat is szerettük volna megmutatni a mind tartalmilag, mind formailag 

esztétikai értelemben is színvonalas kiadványok révén, mely vállalkozásokat a 

költ� m�veinek megjelentetésén keresztül is támogatott.

Az Arany család által számunkra adományozott Buda halála kézirata és an-

nak els� megjelenése mellett, az Akadémiai Könyvtár és Információs Központ 

10 Gaál Gábor, Arany János az 1848-as forradalomban, Korunk, 1957, 2–3, 193–197.
11 Kristóf György, A Családi kör végleges szövegér�l, Irodalomtörténet, 1959, 3–4. sz., 474–

478.
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Kézirattára jóvoltából állíthattunk ki két fontos m�fordításkorpuszt, Shakes-

peare m�vei közül a János király, a Hamlet és a Szentivánéji álom fordításait, 

valamint a nagyrészt a karlsbadi gyógykezelések alkalmával született Ariszto-

phanész-tolmácsolás teljes autográfja is megtekinthet� tárlatunkon. A Kisfaludy 

Társasághoz köt�d� m�ködése bemutatásának kuriózuma és tárlatunk külön-

legessége az a társaság által a titoknokának a hivatali levelezés bonyolításához 

készített, Arany János névirattal ellátott vízjeles papír, amelynek létére Pelbárt 

Jen� kutatásai révén derült fény.12 A Kézirattárunkban �rzött teljes Arany–Ma-

dách-levelezésb�l választottuk ki Az ember tragédiája kapcsán írott, Arany 

elismerését kifejez� levelet, melynek megírását és Madách m�vének némi 

stilisztikai korrekcióját követ�en Arany jóvoltából a Tragédia meg is jelenhetett 

a Kisfaludy Társaság kiadványai sorában. Az akadémiai id�szak kapcsán két 

könyvészeti érdekesség is megtekinthet�. A Magyar Tudományos Akadémia új, 

ma is használatos épületének átadásakor jelent meg Eötvös József támogatásá-

val az Akadémiai Album, benne 250 akadémikus Schrecker Ignác m�termében 

készített fotóival, köztük Arany János arcképével.13 Kiállításunk másik könyvé-

szeti érdekessége az 1867-ben közzétett hatkötetes életm�sorozathoz készült 

1868-as Arany Album, mely az addig született balladák egy részének és néhány 

hosszabb költeménynek Than Mór és Lotz Károly által illusztrált kiadása.

Arany alkotói életm�vének bemutatását az �szikék korszakának balladáival 

zártuk. Az 1870-es évek közepét�l az akadémiai munkától visszavonulni készü-

l� költ� ekkor kezdte el írni a Gyulai Páltól 1856-ban kapott Kapcsos könyvébe 

újabb költeményeit a Margitszigeten. A könyv balladáiból néhányat papírszele-

tekre is lemásolt, így a Híd-avatás kézirata 1911-ben került hozzánk Gyulai Pál 

hagyatékából. A Vörös Rébék és az Éjféli párbaj szövegeit legifjabb Szász Ká-

roly adományozta Kézirattárunk számára. E balladák Zichy Mihály kilencvenes 

években készített illusztrációival, melyek egyúttal a grafi kus életútjának utolsó, 

nagy siker� vállalkozásának is tekinthet�k, dialogizálva vallanak Arany utolsó 

balladakorszakáról.14

Az illusztrált balladákat 1894 és 1898 között 18 füzetben jelentette meg az 

életm�vet is kiadó Ráth Mór, melyeket kés�bb a Franklin Társulat albumban is 

több alkalommal és kiadásban, különféle kötéstáblákkal közzétett.15

Arany személye és életm�ve számos m�vészeti területet inspiráltak.16 

A képz�m�vészeti recepció kiemelked� és kevéssé közismert alkotásait igye-

keztünk társítani az oeuvre-bemutatással. Ezek közül is kiemelked� fontosságú 

a kiállításunkon látható Barabás Miklós Arany Jánosról 1848 májusában készí-

12 Pelbárt Jen�, Arany János és a vízjelek, Magyar Vízjel, 2009, 13. sz., 9–14.
13 Gátiné Pásztor Mária, Arcképalbumok, városképek, „fényirdai” emlékek a Budapest Gy�jte-

ményben, F�városi Szabó Ervin Könyvtár, 1964 (Tanulmányok), 10.
14 Zichy Mihály barátjával, Arany Lászlóval együttm�ködve készítette el 24 balladáról hozzávet�-

leg 180 rajzát.
15 Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem”. A szentpétervári Ermitázs és a Magyar Nemzeti Galéria 

közös kiállítása, 2007. december 14. – 2008. március 23., szerk. Róka Enik�, Bp., MNG, 

2008, 165–166.
16 Soltészné Szilárd Kató, Arany János a magyar képz�m�vészet tükrében, Budapesti Szemle, 

1935, 236. köt., 686. sz., 49–85.
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tett rajza, melyet a m�vész az Életképek számára, Pet�fi  kérésére alkotott a 

modellt ül� költ�r�l, s amelyet a Nemzeti Galéria bocsátott rendelkezésünkre. 

Barabás Miklós az ötvenes években több portrét is készített f�ként a korabeli 

folyóiratok, így pl. a Vasárnapi Ujság számára, melyek ezt a korai változatot 

variálták anélkül, hogy a költ� újra modellt ült volna Barabásnak. Tárlatunk 

különlegessége a Buda halálában olvasható Rege a csodaszarvasról cím�, ere-

detballadaként aposztrofált költemény által ihletett két vázlat. Székely Bertalan 

a restaurált Vajdahunyad lovagterme számára tervezett, de végül kivitelezésre 

nem került Csodaszarvas-freskó vázlata (1900–1902) a  Szépm�vészeti Mú-

zeumba került Wolfner-gy�jteményben maradt fenn, illetve ugyanennek a té-

mának Körösf�i-Kriesch Aladár által készített el�tanulmánya, mely az 1897-es 

Vadászat csodaszarvasra cím� olajfestményhez készült.

A  tárlat hangsúlyt fektet az 1883-ban kiírt Arany-emlékm�pályázat nyer-

tesének, a  kés�bbiekben Arany szobrászának is nevezett Stróbl Alajos m�-

veinek bemutatására. A  szobrász életm�vét és emlékét �rz�, ápoló és nevét 

visel� alapítvány számos korabeli fotót bocsátott rendelkezésünkre a készül� 

Arany-emlékm�r�l és az 1893-as szoboravatásról. A Toldi és a Szondi két ap-

ródja Stróbl-szobrok mellett a szobrász magántulajdonát képez�, Arany feliratú 

márványtábla, rajta a szellemi nagyság és alázat együttállását szimbolizáló antik 

szimbólummal, a  pentagrammal, a  Géniuszok csillagával is kiállításra került. 

A tábla, melybe Arany neve és a Vágy cím�, 1853-as költeményének két sora van 

belevésve, Stróbl mindenkori lakhelyének, személyes életterének része volt.17

Kézirattárunk kincsei közé tartozik Buday György hagyatéka, melyb�l ki-

emeltük az Erdélyi Szépmíves Céh számára készített 1933-as illusztrációkat, 

melyek egy balladakiadás számára készültek. A  kötet megjelenésekor az Év 

könyve díjat nyerte el. A Buday-hagyatékban maradt fenn az 1971-ben készített 

híres Arany-portré is,18 annak nyomódúcával. Buday portréjának érdekessége, 

hogy egy készen kapott képi tradícióból válogatva, majd azt átformálva alkotta 

meg saját, Aranyról kialakított arcképét, amennyiben m�ve Barabás 1848-as 

portrérajzának és Ellinger Ede 1880-as, Aranyról készített fényképének egy-

másba játszatása, újraértelmezése, hátterében saját, 1933-as ballada-illusztrá-

cióival. A portréalany és az életm�, mint az arckép és annak tablója egymásra 

hatása, az alakulás- és hatástörténet kibontakozásának ilyetén összekapcsolá-

sa teszi rendkívülivé e m�alkotást.

A könyvkiadás válaszai, a Ráth-féle, különböz� kötéstáblás életm�kiadás, 

majd a kiadási jogokat 1900-tól birtokló Franklin Társulat által közzétett soro-

zatok esztétikai és tipográfi ai színvonala is méltóképpen mutatják a könyvm�-

vészek életm�vel szembeni respektusát.

Kiállításunk zárlataként Arany János életm�vének tudományos kanoni-

zációjára, az 1917-es és 1932-es emlékünnepek tudományos eredményeire 

fókuszáltunk. Megtekinthet�k Gyulai Pál Aranyról írott 1883-as emlékbeszédé-

nek kiadott és autográf példányai, melyet a szerz� a Kisfaludy Társaság ülésén 

olvasott fel, valamint kés�bbi írásai s a budapesti egyetemen tartott el�adásai. 

17 Stróbl Mátyás, Arany János emlékm�ve, Szobrok Budapest-Józsefvárosban, Stróbl Alajos 

köztéri szobrai, Bp., 2016, 4, 5–30.
18 Makkai Ádám, Buday György magyar költ�i arcképsorozata, Korunk, 2006, 6. sz., 92–96.
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Hasonlóképpen eredetiben tanulmányozhatók a másik életm�kutatónak, Riedl 

Frigyesnek – aki hosszú ideig a Franklin Társulat Arany-kiadásainak szerkeszt�je 

is volt – egyetemi el�adásjegyzetei, az oktatási alapvetésének számító 1887-es 

Arany János cím� monográfi ája, valamint Voinovich Géza – akinek Arany életút-

ja legteljesebb korai áttekintését köszönhetjük – kéziratos kutatási eredményei.

Alig van költ�nk, aki ne készített volna Arany-rájátszást: az irodalmi refl exió-

kat bemutatandó, húsz költ�, közöttük Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi 

Dezs�, Reviczky Gyula, Faludy György, Vas István, Márai Sándor emblematikus 

Arany-ódáiból és -esszéib�l válogattunk. E m�vekb�l jól kitapintható az élet-

m�höz való viszony: kinek vastartaléka, kinek ezüsthídja, kinek aranyfedezete a 

költ�. A lírikus Aranyt a Nyugat els� nemzedéke fedezte fel, nagyra értékelve az 

ötvenes évekbeli, de különösen a halála el�tti líráját. Közülük is Babits adózott 

a legnagyobb elismeréssel az életm� el�tt: egyetemi dolgozataiban, Pet�fi  és 

Arany cím� esszéjében, valamint 1913-as Magyar irodalom cím� tanulmá-

nyában kísérelte meg Arany portréját felvázolni. Babits hagyatékában számos, 

a költ� életm�vét és személyét értékel� töredék látható. Elhíresült gondolata 

– miszerint „Pet�fi  nyárspolgár a zseni álarcában. Arany zseni a nyárspolgár 

álarcában” – jól példázza, miként látta költ�el�djét, akit a magyar nyelv egyéb-

ként fordíthatatlan mesterének, gigászának, zsenijének tartott. Kiállításunkon is 

megtekinthet� Arany Jánoshoz cím� ódája, a korai költeményeket szintetizáló 

Angyalos könyve egyik legszebb verse. A Babits Reviczky utcai lakásáról készült 

fotókon az is jól látható, hogy Arany ül� alakos fényképe Babits kortársairól 

készített ábrázolások mellett kapott helyett a falon. Ugyanígy Radnóti Miklós la-

kásának falán is Arany Jánosról készített ábrázolások függtek, s naplójából tud-

ható, hogy a munkaszolgálatra a Biblia mellett a Toldi-trilógiát vitte magával.

Végezetül az a szellemi kapocs, mely Szerb Antal szerint t�le és hozzá épp-

úgy elvezet, nyer új értelmet annak a közel száz kortárs költ�nek – vagy miként 

Molnár Krisztina Rita fogalmazott, Arany DNS-láncát hordozó m�vésznek – a 

felhívásunkat követ�en az évfordulóra írott verseiben, amelyek kéziratai erede-

tiben és digitálisan is bemutatásra kerültek a hatodik szinti Manuscriptorium 

kiállítótérben. Ugyanitt kapott helyet a hazai bábm�vészet egyik legsikeresebb 

darabjának, a  Jékely Zoltán átiratában, az Állami Bábszínházban 1963-ban 

színre vitt Toldi-el�adásnak megidézése is. A Bródy Vera bábtervez� által készí-

tett pergamen és fekete bábsorozat tervei, a színház jogutódjától, a Budapest 

Bábszínháztól kapott eredeti színpadi bábokkal, színpadtervekkel, egykor hasz-

nálatos súgópéldánnyal, illetve Keleti Évának az el�adásról készített m�vészi 

fotóival együtt zárják tárlatunkat.

Arany Jánosról és életm�vér�l számos monográfi a és tanulmány született. 

E  kötet – szándékaink szerint – az Országos Széchényi Könyvtárban �rzött, 

ritkán látható, a költ�höz köt�d� kincsekb�l, unikális dokumentumokból válo-

gatott a szaktudomány és a nagyközönség számára.


