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ARANY JÁNOS 
(1817–1882) 

 
S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék 
Ki törzsemnek élek, érette, általa, 
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, 
Otthon leli  magát ajakimon dala. 

(Válasz Petőfinek) 
 
A Petőfi és Ady között eltelt félszázad kiemelkedő költője, s 

mindmáig a legnagyobb magyar epikus költő. Egyik legnagyobb 
mestere a nyelv-kínálta művészi lehetőségeknek. Akárcsak Petőfit, őt 
sem lehetett folytatni, de a költő-utódok nem szabadulhattak von-
zásköréből. És a ma költője is tanulhat tőle: közösségtudatot, költői 
felelősségérzést, műgondot. Költő-barátjához, Petőfihez hasonlóan: a 
nagyok közül való volt mint ember- és költőeszmény egyaránt. 

Szülőhely – első élmények. Költészetében, emlékezéseiben újra 
és újra felsejlik szűkebb hazájának világa, a szülőház (ahogy ő nevez-
te: „a bogár hátú viskó”), ahonnan elindult „földi utazásnak”. Élete 
végén, híres versciklusa, az Őszikék egyik legszebb darabját a gyer-
mekkor emlékeit felidéző emlékezéssel indítja:  

 
Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, 
Honnan cipel a sors – s e három egér? 
Hoztál-e pirosló új búza-magot? 
Mezők üde lelkét: friss széna-szagot? 

 
(Vásárban) 

 
Ezek a korai élmények mélyen, életreszólóan beivódtak lelkébe, 

művészetének kiapadhatatlan forrásává váltak. „Te meleg szív vagy 
nekem” – írta egy alkalommal bölcsőjéről (Szalonta). Arany János 
1817. március 2-án született, szegényebb rendű hajdú család tizedik 
gyermekeként. Apja 55, anyja 44 éves ekkor, s a tíz testvér közül 
nyolc a szegénységnek lesz áldozata. Szegényparaszti környezet, a 
szülők dédelgető szeretete veszi körül. 
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Koraérett, mondhatni csodagyermek. Alig négyéves, amikor 
édesapja hamuba rajzolt betűkön megtanítja olvasni, s mire iskolába 
adják, már tud írni, sőt – mint maga mondotta később – „némi olva-
sottsággal is bírt”. De tágabb értelemben is sorsformáló az a környe-
zet, az a világ, amelyben felnőtt, nevelkedett. A puritán, fegyel-
mezettségre serkentő szülői nevelés, a népi környezet élményformáló 
hatása a népi világ szellemkincsével egészül ki: népmesékkel, népi 
hiedelmekkel, az évszázadok óta szabad szalontai hajdúk múltat 
idéző népi költészetével, nem utolsósorban a népi nyelvvel. 

Alig tizennégy éves, amikor segédtanító lesz. Tanul és tanít 
egyszerre, így takarít meg annyi pénzt, hogy beiratkozhassék a deb-
receni kollégiumba. Rövidesen megint arra kényszerül, hogy segéd-
tanítói állást vállaljon (Kisújszálláson). Visszatérése után egyelőre 
színésznek áll be. A színészkaland keserű tapasztalatokat tartogat 
számára, úgy érzi, ábrándjai is szertefoszlottak. „Jött a sors kereke és 
útfélre vágott”– emlékszik később életének erre az időszakára. Elha-
tározza, hogy megválik a vándortársulattól. Egy hétig gyalogol; fu-
varosok tüzénél melegszik, kocsmákban pihen meg. Hazatérve al-
jegyzőnek választják meg. Feleségül veszi egy ügyvéd-család árváját, 
Ercsei Juliannát. Mintahivatalnok, éjjelente pedig a klasszikusokat 
(Shakespeare-t, Molière-t, Vergiliust, Homéroszt) olvassa, eredetiben. 
Közben ír, egyelőre csak saját maga számára. Elhatározza: hivatalá-
nak, családjának fog élni, lesz „közönséges ember, mint más”. 

Csak hitte, hogy elhatározása végleges. Hogy nem lett az, abban 
egykori iskolatársa, a szalontai iskola ekkori rektora, Szilágyi István 
is közrejátszott. Könyvekkel látja el, görög tragédiák és Shakespeare 
fordítására ösztönzi Aranyt. „Barátom, később asztali társam lévén, 
természetes, hogy a társalgás legtöbbször irodalmi tárgyról folyt. Ő 
minden könyvet, ami a szeme elé akadt, hozzám hozott, kéretlen, 
sokszor tukmálva, ellenemre” – idézi fel a költő ezt a termékeny kap-
csolatot. 

 
Elindulása a költői pályán. A gyermekkori élmények társadal-

miakkal egészülnek ki: mint hivatalnok közelről, belülről kezdi meg-
ismerni a megyein életet, érzékenyen reagál mindenre, ami körülötte 
történik. A negyvenes évek derekán megélénkülő közéleti esemé-
nyek, a tisztújítási küzdelmek írásra késztetik. Így születik meg – 
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minden terv nélkül – szatirikus eposza, Az elveszett alkotmány. A hét 
énekből álló mű tárgya a múlt század negyvenes éveinek közélete. A 
feudális vármegye jellegzetes alakjai vonulnak fel előttünk, a mara-
diak és a liberálisok között folyik a küzdelem: a nemesi adómentes-
ségről, a közteherviselésről, az ősiségről. Már a nevek is beszédesek: a 
„maradandó” párt vezére Rák Bende, a „szaladandóké” Hamarfy. A 
műfaji hagyományoknak megfelelően felsőbb lények is beavatkoz-
nak a küzdelembe, és realisztikus elemek parodisztikus-fantasztikus 
elemekkel együtt vannak jelen. Ugyanakkor sajátos feszültség van a 
költői eszközök és aközött, ami az eposzban elénk tárul, ellentét van 
az eposzi látásmód és a kicsinyes torzsalkodások között. 

Az elveszett alkotmány szatíra, ugyanakkor paródia is, a klasz-
szikus és a romantikus eposzok paródiája. Kora társadalmának idő-
szerű kérdéseihez nyúl Arany ebben a művében, nem ok nélkül 
szokták rokonítani Az elveszett alkotmányt Eötvös József nagy re-
gényével, A falu jegyzőjével. Mindenekelőtt az életanyag gazdagsága 
lep meg, különösen pedig a nemesi figurák rajza, ugyanakkor a népi 
kifejezések és a népi szemlélet valóságos tárháza ez a mű. Szerkezeti-
leg még nem eléggé egységes, temérdek epizód halmozódik benne; 
maga Arany sem volt megelégedve vele, érezte a „kerekdedség” hiá-
nyát. 

A művet a Kisfaludy Társaság pályadíjjal jutalmazza. 
 
Az első remekmű: a Toldi. A Kisfaludy Társaság 1846-ban 

olyan „költői beszélyre” hirdet pályázatot, melynek hőse a nép ajkán 
élő történelmi személy (Mátyás király, Toldi Miklós), és amelynek 
formája és szelleme is népies legyen. E pályázatra lát hozzá Arany – 
Ilosvai Selymes Péter históriájára, a helyi néphagyomány és a kora-
beli népélet alapján – elbeszélő költeménye megírásához. 1846 októ-
berében fejezi be művét, amellyel nemcsak a pályadíjat nyeri meg, 
hanem Petőfi barátságát is. Petőfi – az Erdélyi Jánostól megkapott 
kézirat elolvasása után – 1847 február 4-én levélben köszönti a Toldi 
íróját. 

A levelet, a költői hitvallásnak ezt a ritka szép megnyilatkozását 
vers is követi: 

TOLDI írójához elküldöm lelkemet 
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!… 
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A Toldi 1847-ben jelenik meg, meghozva szerzőjének az orszá-
gos elismerést is. 

A mű megszületését több tényező segítette elő. Mindenekelőtt a 
népélet és a népköltészet iránti általános, Európa-szerte megnyílvá-
nuló érdeklődés. A népiesség korjelenség ezekben az években. Erdé-
lyi János így tekint vissza e korszak irodalmára: „S ha addig járta a 
nemzetiség, a haza és a hazafiság eszméje, de ezen túl mindinkább 
kezde fordulni az alsóbb rétegek felé is a honi költészet, s fölvette 
hitágazatai közé a nép nyomorát, a pórfiú búját”. A költő nemes kö-
telességének tartja „tanulni a népet, az életet”. Petőfi János vitéze – 
egyáltalán a népi ihletésű költészet – szintén felszabadító hatással 
volt Aranyra. Ugyanakkor a helyi néphagyomány is őrizte Toldi em-
lékét. Ekkor jelent meg újra, népszerű ponyvafüzetben, Ilosvai Sely-
mes Péter históriája Toldi Miklósról, innen kölcsönözte Arany az 
egyes énekek mottóit is. A forrást szabadon kezelte, képzelete gaz-
dag egésszé kerekítette ki a mondából közismert töredékeket. Eltérő-
en Ilosvaitól, a két testvér szembenállását, a kisebbik fiú felemelke-
dését állítja műve középpontjába: a népi, népmesei fantázia törvé-
nyei szerint elmélyített lélektani igénnyel. A tizenkét ének tulajdon-
képpen a népi hős, a nép életét élő Toldi felemelkedésnek története. Erő-
próbára tevő küzdelem-sorozatban szerez érvényt Arany hőse tehet-
ségének, adottságainak. Felemelkedése során újra és újra bizonyítja: 
joga van más sorshoz. De azért újra és újra meg kell küzdenie, foko-
zatosan jut el a nagy feladatig, vívja ki az elismerést. 

Kitörési vágya már az első pillanatban megfogalmazódik a dali-
ás vitézek láttán. Szándéka azonban még inkább csak vágyálom, in-
kább csak óhaj: „Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék”. 

Az első énekek inkább epizódjellegűek, majd a negyedik ének-
től egyre nyilvánvalóbb a belső rajz, a hős tetteinek belső indoklása. 
Ettől kezdve válik egyre erőteljesebbé elhatározása. Arany hőse ed-
dig csak vágyott kiszakadni, mostantól célja világosabb, elhatározása 
célratörőbb. Annak módja is az. Vágya lelki nagysággal párosul. 
Gyermekien szereti anyját, családi bizalom köti szolgájához, együtt 
dolgozik azokkal, akik között él. Toldi azzá akar lenni, amire képes-
sége feljogosítja. A mű tulajdonképpeni története ennek az óhajnak a 
teljesülése; azt látjuk, miként győzi le Toldi Miklós az eléje tornyosu-
ló akadályokat, miként válik – Arany elképzelése szerint – a népi-
nemzeti törekvések képviselőjévé. 
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Egyéniségét az első énekben életszerűen megrajzolt népi világ, 
népi életforma alakítja ki. A népéletnek ezek a realisztikus képei kü-
lönösen újszerűen hatottak egy, a múlt nagy tetteit megéneklő műal-
kotásban. A népies életkép Arany ábrázoló művészetének fő formája a 
Toldiban. Életkép-sorozattal indul: a boglyák tövében hűsölő béresek, 
az álldogáló szénásszekerek az első énekben, a Toldiak portájának 
leírása a másodikban.  

Részlet az énekből: 
 

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. 

 
Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 
Mélyen néz a kutba s benne vizet kémel; 
Óriás szunyognak képzelné valaki, 
 Mely az öreg földnek vérit most szíja ki. 
 Válunál az ökrök szomjasan delelnek, 
Bögölyök hadával háborúra kelnek: 
De felült Lackó a béresek nyakára, 
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára. 

 
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 mezőre vágyna e határrul; 
Azt hinné az ember: élő tilalomfa, 
Ütve ’általútnál’ egy csekély halomba. 
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Figyeljük meg a szöveget: pontos érzékelés, epikus nyugalom, 
részletezés jellemzi ezt a fajta ábrázolásmódot. A leírás kivételes 
nyelvi érzékletességgel párosul: kopár szík sarja, tikkadt szöcskenyájak, 
ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel stb. Mint látjuk, két négysorost ol-
vaszt eggyé Arany; s hogy még fegyelmezettebbé tegye a versformát, 
az ugyancsak hagyományos tizenkettest két egyenlő részre tagolja 
(6/6): 

Mint komor bikáé, / olyan a járása, 
Mint a barna éjfél, /szeme pillantása… 

 
Akárcsak az előbbi szakaszokban, a nyelvi és stiláris eszközök, 

a hasonlatok, a téma megkívánta népi szemléletmódot tükrözik. 
Toldit meghitt viszony fűzi ugyan környezetéhez, a paraszti-

népi életformához, mégsem tekintjük pusztán patriarkális paraszt-
hősnek. Felemelkedése a nemzetté váló nép felemelkedését, nemzetté 
válását jelképezi. Egy nemzetté váló nép kifejezője tehát. A parlagon 
heverő erő keresi és találja meg a hozzá méltó nagy célt, a kibontako-
zás lehetőségét, s ez a folyamat rendkívül árnyalt lélektanilag is. 
Arany ügyel arra, hogy hőse tetteit elfogadhatóvá tegye, hogy adott 
esetben  a hős (a két testvér összeütközése mindjárt az elején) fékezni 
tudja magában a fellobbanó indulatot. Szándéktalan bűnbeesése, ki-
állása a nemzet becsületéért, az egymásba fűződő epizódok általában 
lélektani fogantatásúak. 

Miklósnak nemcsak a tetteit látjuk, hanem azt is, ami cselek-
vésre készteti. 

Az említett – drámai – fokozatosságot szolgálja a kiválóan meg-
valósított, az epizódokat egybefogó szerkezet, az egyes epizódok 
művészi elrendezése, az, hogy bizonyos hasonló jelentésű helyzetek, 
cselekedetek megismétlődnek (küzdelem a farkasokkal, az elvadult 
bika megfékezése, az idegen vitéz legyőzése). 

Lírai fogantatású is a Toldi, belső valóság és látásmód is egyben. 
Az előhang például: 

 

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon: 
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem 
Majd kilenc-tíz emberöltő régiségben. 
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A mű epikumában ott bujkáló rejtett lírikum első szólama ez a 
pár sor, egy rejtőzködő költő önkitárulkozása. 

Jellegzetesen negyvennyolc előtti mű, reményekre jogosító népi 
törekvések kifejezője; a tartalom és a művészi megfogalmazás kivéte-
les összhangja valósul meg benne. A költői nyelv és a képteremtő 
fantázia ritka teljesítménye. Epikait és lírait eggyé ötvöző, varázsla-
tos atmoszférájú műalkotás. A líraiságot csak fokozza az a meghitt 
érzelmi kapcsolat, amely az olvasóban kialakul, az a mód, ahogyan 
érzelmileg részesévé lesz a hős küzdelmeinek. 

Az előadásmód népi jellege mindenekelőtt az alakok végletes 
szembeállításában, a hangnem közvetlenségében, a nyelvezetben s a 
verselésben jut érvényre. Nyelve több forrásból táplálkozik, főleg a 
népi nyelvből és a népköltészet hagyományaiból. Finom meg-
figyelések és az érzékletes leírások, képek sorát idézhetnénk. 

A nyelv és a stílus népiessége a Toldiban is azt jelenti, amit maga 
Arany így fogalmazott meg: „a legbensőbb költői szépséget is a nép-
nek élvezhető alakban adni elő”. Változatos hasonlatainak érzékelte-
tésére álljon itt a negyedik ének bevezetője: 

 

Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, 
És ezerjófűvet tépni a sebére; 
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére… 

 

A bujdosó Miklós lelkiállapotát sűrítő megszemélyesítés: 
 

Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja, 
Oldalát kikezdte annak sarkantyúja… 

 

A Toldiban a nép felemelkedésének vágyát írta meg Arany, nem 
sokkal ezután, A szegény jobbágy című életképében (1847) a paraszti 
nyomort, a kiszolgáltatottságot. 


