
ÉVFORDULÓK 

Arany János Nagykőrösön 
Születésének 175. évfordulójára 

Nemze tünk koszorús költője, a magyar irodalom ékessége, Arany János 175 évvel ezelőtt, 
1817. március 2-án született Nagyszalontán. Életének jelentős hányadát töltötte Nagykőrö -
sön, a „salétromos Kánaánban", s ezért is az Arany János kultuszát híven ápoló Arany János 
M ú z e u m és Társaság különös kötelességének tartja az ünnepi megemlékezést. 

Arany János Nagyszalontán to rzoban maradt tanítói , lelkészi s nótáriusi hivatása 
Vagvkőrösön egészült ki, s itt teljesedett ki költészete. A szabadságharc bukása után 
ólleh et megtorlást nem szenvedett, ám nem kívánt az önkényura lom hivatalnoka lenni, 

inkább a tanítást választotta. Gesz t re ment, a szomszédos faluba, a Tisza-kastélyba, 
ihol a kedves, fiatal gróf, D o m o k o s szellemi épülésén fáradozot t . Innen hívták N a g y -
kőrösre 1851 októberében . Kétszer is jött invitálás a Duna-Tisza köze jeles re formá-
tus városából, mer t először a terhes fáradság és erőn felüli költségek riasztották a 
kimozdulás t , v iszont a második levélben a körösi egyháztanács már biztosí tot ta család-
ja számára a kö l tözködés költségeit, s fél évre ingyen lakást is rendelkezésükre bocsá-
to t t . 

N e m az anyagi előnyök vonzották Nagykőrösre Arany Jánost. Ez lelki beállítottságától 
messze állt. N e m is a református egyház nimbusza késztette gondolkodóra. A körösi iskola, 
s elsősorban is a már ott tar tózkodó híres tanárok, mint Mentovich Ferenc, Jánosi Ferenc, s a 
nagyenyedi kollégium híres tanárának reményteljes fia. Szász Károly. Egy szellemi közösség, 
a nemzeti szellemiség erjedő központjává kezdett válni Nagykőrös , s ez arra késztette Arany 
Jánost , hogy a távoli, de Pesthez mégis közel eső városba menjen, s vállalja a tanítással járó 
fáradságot, gyötrődést . 

Arany lelkivilágára a iehangoltság, reménytelenség nyomta rá bélyegét. Ezt az állapotot, 
érzelmi válságot lehet magyarázni a nemzeti önállóságunk széttiprásávaí, a németesítés ú jabb 
térhódításával, s kedves lelki barátja, Petőfi Sándor elvesztésével. Mégis, egyéniségét az a 
politikai helyzet árnyékolta be, amelyet az önkényuralom teremtett, s költészetét hátráltatta. 
Mit szóljon, miről énekeljen a költő ilyen zavaros, nemzetpróbáló időben? 

Arany költői pályája éppen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanása előtt 
kezdődöt t . Az Elveszett alkotmányt 1845-ben írta, s 1847-ben nyert pályadíjat a Toldival, 
amely megalapozta költői hírnevét s hivatását, a nemzet koszorús költőjévé avatta, Petőfi 
Sándor barátságával ékesítve. A költői siker útja egyre szélesedett, amikor a szabadságharc 
bukása hideg csendet hozot t , s az amúgy is érzékeny lelki beállítottságú Aranyra nyomasz-
tóan hatott . N e m véletlenül írta ekkor : 

„Letészem a lantot. Nyugod jék . 
N e várjon senki tőlem dalt. 
N e m az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt. 
A tűz nem melegít, nem él: 
Csak, mint reves fáé, világa. 
Hová lettél, hová levél 
O h lelkem ifjúsága!" 

A vers 1850-ben íródott , s Arany János borúlátását nemcsak ez a költemény fejezte ki. A 
reménytelenség érzetét, a helyi kilátástalanságot legjobban talán a Reményem című versében 
fogalmazta meg a köl tő : 
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„Kis hajó az én reményem El hát, a bizonytalanba! 
Sem árboca, sem kormánya; Merre szél haj t és hab ringat: 
Csapkod a hullám keményen Érzem, enyhül fájdalmam, ha 
Gyönge sajkám veti-hányja. Szél és hullám karja ringat. 

Messze a kék part mögöt tem 
Földe a kopár valónak, 
H o n n a n el-ki száműzöttcn El, el a bizonytalanba! 
Fut reményem, e kis csónak. Rengj) ha jóm, szabad hullámon. 

És ne tudjam, így rohanva, 
Meddig halál, meddig álom!" 

Szintén 1850-et írunk, amikor e költemény megszületett. Ekkor még teljes a kilátástalanság 
érzete Aranyban, mint írja: „Lelkem a tenger hajósa; Retteg újabb kikötőtül; H o l tövis közt 
nincsen rózsa; S pusztában virány nem zöldül ." Még távoli a nagykőrösi invitáció, s amikor 
megérkezik, ez a „rettegés" az „újabb kikötőtül" érzés uralkodik el rajta. S mégis, a 
tanártársak barátin hívó szava arra a belátásra bírja őt, hogy szekérre pakolja családját és 
minden vagyonát, s nekivágjon az Alföld sík rengetegének, hogy megérkezzen a Duna-Tisza 
közi homok és salétrom világába, Nagykőrösre . 

A nagykőrösiek egészen más mentalitásúak, mint azt megélhette Nagyszalontán és 
környékén Arany János. A homokbuckák nemcsak a szél kedvére kiszolgáltatott elemi 
anyagot jelentették, de termékeny földet is, ahol a gabona ugyanúgy megterem, mint az édes 

. gyümölcs, a zamatos bor s a kerti zöldségek. A salétrom kétségtelen, a lakóházak legnagyobb 
ellenségének számított, ám az a városnak egy bizonyos időben, a török hódoltság korában 
kincset jelentett. A töröknek tonnaszámra szállították, s többek közöt t ezért is megmaradha-
tott Nagykőrös egységben, népe kereshette a boldogulást, ami sikerrel is kecsegtetett. 
Kialakult a mezőváros erős társadalma: a tehetős parasztgazdák, a kisnemesek önkormány-
zata. Ezt az autonómiát erősítette a református vallás, amely a maga demokratizmusával, 
puritánságával fogta egybe a mezővárosi közösséget. Viszonylagos önállóságát tekintélyes 
kisnemeseinek, a cívisek vagyoni erejének, protestáns egységének köszönhetően megoltal-
mazhatta Nagykőrös a XVIII . században, a „második jobbágyság" korszakában is. Élet a 
homokon , élet a cudar világban, sarcoló török és magyar katonák, hatalmukat visszaszerezni 
akaró földesurak korában, b izony, keménnyé tették a nagykőrösi népet, ugyanakkor a 
helybéli kisnemesség - mely jószerivel a Nemes Tanácsot alkotta - a rendi kiváltságok 
birtokában, úrivá, rangossá, távolságot tartóvá tette a várost. A köznép nem becsülte sokra az 
elme kisugárzását, a „nadrágos embör" közömbös volt számára. Az úri réteg pedig élte a 
maga világát, a tanárember nem soknak számított , s a költőt talán meg sem látták. A 
református egyház szellemisége is ezt a zárkózottságot tükrözi . Mégis az egész városnak 
kellett összefogni ahhoz, hogy a gimnázium mellett taní tóképző induljon be 1836-ban, s az 
önkényuralom korában az iskola megőrizze autonómiáját, amely a nemzeti kultúra 
fellegvárává emelkedett a németesítő politikával szemben. Tehát az egyháztanács, a 
consistorium meghívta a koszorús költőt, s ebben nagy érdem illeti meg a már itt lévő tudós 
tanártársakat. 

Arany János, aki szegény családból származott , a boldogulás egyik útját, a létbiztonságot 
a vagyoni felemelkedésben látta, itt, Nagykőrösön csalódni kényszerült. Az aprólékos 
kisgazda szelleme uralkodott benne, amikor földet kívánt vásárolni. Mindjárt szorozni-osz-
tani kezdett , s gondolkodni azon, jobban tenné, ha gyermekkora színhelyén, szülővárosá-
ban, az örök visszavágyódás szimbólumává vált Nagyszalontán jutna földbir tokhoz. 
Panaszkodott is eleget kedves barátjának, T o m p a Mihálynak, mint tette azt 1853 márciusá-
ban: „Hogy professzornak híttalak, az csak viccz volt . . . N e jőj biz ide barátom, még a 
fiadnak is hagyd végrendeletbe, hogy ő se jöjjön. N e m mondom, hogy az emberek 
rosszabbak, mint máshol, nem mondom, hogy ezer meg ezer ember tengődik silányabb 
helyzetben: de részint a fent említett körülmények (ti. Török János szerkesztő Pesten 
jártában zaklatta őt), részint a mindennapi szükséglet is, kabátos embernél, nehezen pótoló 
jövedelem nagyon parlag kilátást nyújt egy családnak a jövőre. Valamit félre tenni, merő 
lehetetlenség, vagy ha az ember koplalva, szájától a falatot elszakítva, egy-két garast 
meggazdálkodhatnék is: mi haszna? Birtokot ugyan itt szerezni nem fog, lévén egy holoacska 
föld 3-400 pforint . Tehát az embernek, míg bírja a dolgot, s vagy alólról, vagy felülről jövő 
véletlen meg nem fosztja kenyerétől, addig 600 forint, miből csak 200-at ád szállásért, 



tüzelőér t : azontúl »nagy a világ: kolduljatok«, mint a »scot ballada zengi«." E kedélyállapota 
alig különbözöt t kedves és becsült tanártársáétól, Szabó Károlyétól, aki mindvégig a 
drágaságra panaszkodott leveleiben, s meg is ragadta az alkalmat, nogy hatévi tartózkodás 
után Erdélybe köl tözzön, hivatásának megfelelőbb munkahelyre. 

Arany János Ercsey sógorának küldözgette a költeményei kiadásából származó fo-
rintokat , hogy ő fektesse be bir tokba, gazdaságba. De hát Arany messze volt, Arany nem volt 
sem gazda, sem közgazda, így hát szalontai „ lat i funduma" sok hasznot nem hajthatott 
számára. 

Arany János erősen küszködöt t az egzisztenciális lét kilátástalanságával. Helyben nem 
tudot t , s nem is volt kedve beilleszkedni. Tagja volt az úrikaszinónak, de ritkán járt oda. 
Fárasztották a családi összejárások a helyi méltóságokkal, nem szerette a „penzum"-szerű 
vizitációkat, a formaságot. Még 1856-ban is arról írt sógorának, hogy a „zajos összejövetele-
ket pedig azt tudod, soha nem szeret tem". Viszont annál inkább feloldódott családja. 
Felesége és Juliska leánya jó barátságba került néhány helyi jeles famíliával, mint a Gubody 
és Beretvás családdal. Arany egy levelében meg is írja, nogy mikor Tompa látogatásából 
visszaérkeztek Gömörbő l , akkor valóságos ö römkönny csillogott felesége szemében, mert 
újra hazaérkeztek, ide Nagykőrösre . 

Arany János becsülettel helytállt az iskolában. Gondosan felkészült az órákra. Ma is 
csodálhatjuk az alapos órajegyzeteit. Tanítot ta az auktorokat , görög, latin nyelvet, a magyar 
irodalmat. Mellette az iskola ügyes-bajos dolgaival is foglalkozott (pl. csengőjavíttatás), s 
mint egykori lelkiismeretes nótárius, a közösség dolgaival. A tanítás viszont fárasztotta; a 
heti 16 óra, s minden két hétben a „lélekölő correctura", azaz „valami 120-140 darab 
f iczamodott észjárású dolgozatot minden két hétben az utolsó betűig átnézni, az utolsó 
accentusig kijavítani nem is oly mulatságos dolog, s ha egyre másra 1/4 órát számítok is 
darabjára (ami bőven felmegy), mégis 25-30 órámat veszi igénybe, mihez a leczkeórákat 
hozzáadva a mi magamnak marad, b izony pihenésre is elkél" - írja Tompának 1858-ban. 

Aranynak terhes volt tehát az iskolai munka, s ezért megérthető, hogy miért nem akart 
elmozdulni Nagykőrösről , ha máshová hívták tanítani. Először szülővárosa kereste meg, s 
1854-ben kiváló alkalom lett volna számára visszamenni Nagyszalontára. Oda , ahová 
1852-ben is vágyódott , mint írta: „mindenüt t jó de mégis legjobb ot thon; és én mostis inkább 
szeretnék fás kertembe vagy hozzátok, mint az itteni fel- és algymnasiumban sétálgatni s 
ismeretlen quantitásoknál visitákat adni". Ezért is - mármint a tanítás miatt - , de az egyéb 
mellékes munkák (papi szolgálat) miatt sem ment haza Nagyszalontára. Kecskemétre 
1856-ban hívták tanítani, de akkor többek között az a kifogása volt, hogy az ottani 
főgimnázium nyilvánossági joga eléggé bizonytalan. Tehát továbbra is maradt Kőrösön, s 
még 1857-ben is erre az álláspontra helyezkedett , pedig akkor magas fizetésért hívták Pestre, 
de ismételten csak tanítani. O nem vállalkozott mar újabb tanári lenetőségekre, hiszen kapott 
volna a debreceni ajánlaton, amikor 1858-ban a híres kollégiumba, régi iskolájába szerették 
volna tanárnak. De ő egyszerűen csak azt jelentette ki: „csepp kedvem sincs cseberből 
vederbe szállni, vagy eben gubát cserélni. E határozatom mellett most is ál lok. . . mivel lenne 
jobb dolgom ott, mint itt? ... Aztán meg mi erkölcsi felelősséggel jár az, nem Debreczenben, 
hanem Kőrösön tanítani a magyar nyelvet? S mivel az magyarabb vidék, mint ez?" 

Aranynak mégis nagy oka volt a Kőrösön maradásra. N e m tekintve most az említett 
megélhetési gondokat , a tanítás nyűgét , szűkebb környezete volt rá hatással, helyben 
gyökereztetve Aranyt . A tudós társak felvidították. Különösen szerette Szilágyi Sándor 
bohóságát. De nemcsak felvidították, hanem szellemi oázist nyúj tot tak Arany János 
számára. Szilágyi, Salamon Ferenc történészbeállítottsága a nemzeti história felé vonzották a 
köl tő figyelmét, akárcsak Szabó Károly klasszikus fordításai, s a latin kultúrában való 
jártassága. 

Az első nagykőrösi esztendők költészetét nem virágoztatták. Aranyban állandóan 
visszatérő gondolat a költészet értelmetlensége, a végletekig menve, az élet kilátástalansága. 
1852-ben így ír: „De ki electrizál fel bennünket apatniankból! Én szinte veszem észre, hogy 
napról napra stupidusabb leszek; néha csak bámúlok, mint a júh, a nélkül, hogy valamit 
gondolnék, s úgy szeretnék elalunni, sokáig: örökre", majd 1853-ban hasonlóképpen, Lévay 
Józsefnek: „Hogy a lapokban ritkán látod költeményeimet: ez előtted szokot t dolog lehetne; 
én másszor sem írtam sokat; bár a fizetésem ellen most panaszom nincsen.. . De a lyrából egy 
kissé már kinőttem, kivénültem, mondvacsinált érzelmet nem tudok pengetni: eposnak pedig 
tárgy kell, olyan tárgy, minek költőisége az embert mintegy megüsse, átvillanyozza, mert e 
nélkül egy jóravaló ballada sem születik. . . a lyra kedély mozzanatot kíván, úgy az elbeszélő 
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költemény is azt, azon kis különbséggel hogy lyrában csak egy kell: a belső állapot, eposban 
kettő: a külső tárgy a belsővel egybehangzásban aczél és kova." Versei kiadása dolgában 
többször megfordult Pesten, s az ottani tapasztalatok is riasztották az érzékeny lelkületű 
költőt. Szintén 1853-ban írja Tompa Minály barátjának, hogy Pesten csupán néhány 
„irodalmi szegénylegény lézeng", „Visszatérnek a külföldet külsőségekben is idegen 
szellemben majmoló iskolák; a nyelv csinosodik azaz romlik, érdem lesz a magyar szavakba 
németül s francziául, bűn egy magyar kifejezést használni csupán azért, mert a nép is él vele: 
tehát pórias, durva és nyers. Visszatérünk a bombászatokhoz, a cziffra ürességhez. . . " Még 
ez évben kikelt Tompának írott levelében a dicstelen behódolás ellen, a szerkesztőket 
marasztalva el, akik „pedig azt kívánják, hogy dúdol junk derűre borúra, minden héten 
hatot" , holot t az ő lírája „nagyon hangtalan madár". Különösen Török János szerkesztő 
viselkedése háborította fel: „Közelebb Pesten, a Komlóban, rám mász T ö r ö k János 
szorongatja a karomat válltól könyékig, teszi a szépet, megbámul elöl is, hátul is, üdvözli 
bennem a nem tom miféle csillagot, orrát az enyémhez nyomja , szájával a fülemet leharapja 
stb. mi sül ki belőle? Felelet: egy felhívás: írjak az Igazmondó naptárba egy verset, mely 
magába foglalja Nagy Lajos tetteit, kormányzatá t a fényes kornak teljes hű rajzát, aztán 
vonatkoztatva a mostani viszonyokra, fejtse ki, hogy a magyarnak nincs oka jövője iránt 
kishitűvé lenni; a nemzet nagyságát nem országok terjedelme, hanem erkölcsi ereje, 
miveltsége teszi. Ez a fe ladat . . . " 

Arany felháborodása teljesen érthető. N a g y Lajos idegen származású királyt méltatni úgy, 
hogy az Ferenc Józsefre, a szabadságharc vérbefojtójára, az aradi gyilkosságok fő felelősére 
vonatkoztatható legyen, mint nemzeti dicsőségünk? Az nem lehetett! Minden bizonnyal a 
szabadságharc elbukása keltette fel érdeklődését a nagy magyar nemzeti király, Mátyás, s 
egyáltalán, a törökverő Hunyad i iránt. A pesti provokáció, s nem utolsósorban az 1853-ban 
ide került Szilágyi Sándor történész, s a Hunyad i oklevéltár rendezője és publ ikálója , Szabó 
Károly (ő 1854-ben jött') munkásságának is köszönhető, hogy Arany János költészetének 
kirobbanó műfaja Nagykőrösön a ballada. Mégpedig az a nemzeti ballada, amely éppen a 
XV. században a Hunyad i -ko r dicsőségét örökíti meg az önkényuralom időszakában. Az 
igaz ügyhöz való hűség (Török Bálint - 1853, Szondy két apródja - 1856, A z egri leány -
1853}, a nemzeti dicső múlt megéneklése vált Arany fontos feladatává: eredménye az V. 
László (1853), a Hunyad i csillaga (1855), a Szibinyáni Jank (1855), a Pázmán Lovag (1856), a 
Köszöntő dal II. Endre korában, s más balladák, eposzok. Most már látta értelmét Arany 

tános az eposznak, hiszen a „két kedély mozzana t" - mint hangoztatta - most már kialakult 
lenne. 

Az idegen elnyomás elleni lázongás már megmutatkozik a Zách Klára című balladájában. 
Az idegen zsarnoki visszaélés motívum balladájában nagyon emlékeztet Katona József 
nemzeti drámájára, a Bánk bánra. Legnagyobb hévvel a Walesi bárdok című balladájában 
lázad fel a nemzeti elnyomás ellen. Ferenc József udvarával 1857-ben másodszor látogatott 
Magyarországon, s eljöttek Nagykőrösre is. A koszorús költő nem vállalkozott a „kötelező 
penzumra" , dicsőíteni az elnyomást megtestesítő Habsburg királyt, inkább annak a nemzet 
ellen elkövetett bűntettét rót ta fel, szimbolikusan a walesi bárdokra ruházva a magyar nemzet 
tiltakozását. 

Ha csak a balladák születtek volna is, Nagykőrös kitörölhetetlen a magyar irodalom fényes 
korszakából. De ezeken túl Arany még számos költeményt írt a városban. Kőrösön fejezte 
be a Nagy- Ida hőskölteményét , a Katalin, Szent László füve, A bajusz, A fülemile, Hatvani, 
s más költeményeit . 

A versírás mellett komolyan foglalkoztatta a magyar nyelv, s az irodalomtörténet kérdése, 
ír t a magyar „versidomról", összeállította a magyar irodalom tanításhoz szükséges, korszerű 
szemléletű munkát , mint az irodalomtörténet vázlatát. Diákjait ez alapján tanította. 
Torzóban maradt jelentős összehasonlító irodalomtörténeti munkája, a Zrínyi és Tasso, 
amelyet 1859-ben olvasott fel a Magyar Tudományos Akadémián. 

Arany János költői munkássága igazolja, hogy a Kőrösön töltött kilenc esztendő nem 
csupán életművének egy nagy fejezete, hanem nemzeti irodalmunk arany korszaka is. 
Gazdag levelezése bizonyít ja, nogy a nemzet kiemelkedő költőivel, tudósaival, íróival élénk 
kapcsolatot tartott , s többen közülük felkeresték Nagykőrösön is (Tompa Mihály, Gyulai 
Pál, Jókai Mór, Eötvös József , Kemény Zsigmond, Toldy Ferenc, Hunralvy János és Pál, 
Brassai Sámuel s Csengery Antal). Valóságos zarándokhellyé vált a Duna-Tisza közi poros 
mezőváros. Némi túlzással kijelenthetjük, hogy Nagykőrös a magyar nemzet „Weimar"-ja 
volt Arany János által az 1850-es években. 
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Ahogyan a nemzeti kultúránk éledezett az ötvenes évek vége felé, úgy erősödött meg 
Aranyban is az az elhatározás, hogy eltávozik innen. Szeretett és becsült tanártársai sorra 
elhagyták a körösi iskolát, vállalva a másutt jobban megbecsült és érdeklődésüknek jobban 
megfelelő munkát . Szász Károly 1853-ban ment el. Az ő tanári megerősítése kétségessé vált, 
így inkább Kecskemétre ment át, maid onnan tovább. Helyére Salamon Ferenc jeles történész 
érkezett , aki már 1855-ben továbbálít. Az ő helyére hívták meg Szirákról, a tudománypár to ló 
Teleki család kastélyából Szabó Károlyt, aki ifjú hitvesével, kezdő házasemberként kezdte a 
pályát Nagykőrösön . Mentovich Ferenc és családja 1856-ban költözött Marosvásárhelyre. 
Már csak Szilágyi és Szabó maradt a szűkebb baráti körből , de Szabó Károly is elköltözött 
1860-ban. 

Arany János kénytelen-kelletlen, de válaszúthoz érkezett . Az újjászerveződött Tudomá-
nyos Akadémia egyazon ülésén levelező, s rendes tagjává választotta 1859-ben. Csengery 
Antal győzködte erősen a költőt, hogy menjen Pestre. Arany szinte az utolsó pillanatig 
habozot t . Még 1860. március végén ezt írta Tompának: „ha tudnád mily gyötrő ez az állapot. 
N e m anyagilag - ez engem kevésbé nyoma - , hanem szellemileg. N e m voltam ifjakat vezetni 
való, mikor elfogadtam i s - azóta kivált régi bajom által egészen e lnyomorodtam. E folytonos 
szenvedés, e folytonos érzése annak, hogy az ember hivatásán kívüli helyzetben működik -
nem tudom mi lesz ennek vége, ha soká folytatom. Ezért akartam ál lapotomon változtatni, 
míg talán nem késő. De oly kevés a pálya, melyet így is betölteni reménylenem lehetne, hogy 
mindig visszarettentem a vál tozástól . . ." Egyelőre a maradás mellett döntö t t , amit Tompa 
nagy örömmel üdvözöl t , hangoztatva, hogy „Te sokkal jelesebb és talentumosabb ember 
vagy, mint hogy Pesten boldog és szerencsés lehetnél, bárminő állapotban". Szerinte Arany 
még nem érte el hivatása csúcsát, amihez megfelelő hely Nagykőrös , s ezért tűrésre és 
maradásra szólította fel barátját. Aranyt azonban Pestről levélben serkentette Csengery, 
mondván, hogy „Bajaid nagy része onnan volt eddig, mert olyan dolgokkal foglalkoztál, 
melyek nem neked valók. Az irodalmi térre vagy te hivatva", a ennek érdekében elintézte, 
hogy Aranyt megválasszák a Kisfaludy Társaság titkárává. Arany Jánost ez az ajánlat 
kedvezően érintette. Nagykőrösön , a gimnáziumban nem látta biztosítva egzisztenciáját, s 
ezt meg is írta Tompának 1860 augusztusában: „Az au tonom mozgást nálunk úgy kezdik 
értelmezni, hogy a tanárok nagyobb részét bocsássák el, hozzák vissza a 2 -3 tanáros régi 
rendszert , midőn egy professor mindent tanít: akkor csupa (W-féle) polyhis torok (itt Szigeti 
Warga Jánosra, az iskola tudós igazgatójára utal) s én az nem vagyok, de ha volnék is s 
megmarasztanának — sincs kedvem százfélének tanításával s hetenkint 30-40 óra által 
magamat agyon gyötör te tni . . . a tendentia ilyen... Első lépés volt erre, kizárni bennünket a 
consistoriumból; második lesz egy iskola ellenes consistorium összealkotása s úgy aztán 
a régi lábra zökkentése . . . " 

Arany János végleges elhatározásra jutott , s 1860 őszén felköltöztek Pestre. Csak a nyáron 
vált véglegessé számára, hogy olyan munkához juthat, ami legjobban megfelel neki, hasonló 
a régi nótáriussághoz. Először ajánlottak neki fel ilyen hivatást, és ő azonnal élt is vele. 
Letehette a nevelés, tanítás súlyos „lantját", s „kis csónakja" biztonságosabb, védett 
kikötőben horgonyozhato t t le, befejezve az örökös vándorlást. 

Arany László, édesapja halála után már „helyére tette a dolgot" Nagykőrössel kapcsolat-
ban, amikor Ercsey Sándor Arannyal folytatott levelezését kiadni szándékozot t 1883-ban. 
Korrekciót haj tot t végre szerkesztői utasításul nagybátyjának: „A megjelölt helyeken kívül 
szeretném ki hagyni még azon helyeket is, a hol apám a körösiekről - emberekről eminorál 
stb. - kitsinyléssel nyilatkozik. Rossz vért csinál Kőrösön, a hol még is kilencz évig lakott; s 
hol sokan tisztelték őt ; halálakor deputatiót , koszorút küldöttek, s tb." S tegyük hozzá, 
életművének jelentős főszakasza a nagykőrösi szűk évtized, de a magyar irodalomnak is 
fényes gyöngyszeme. Alkothatott , alkotott , s nem is keveset. Méltán illik ide Keresztury 
Dezső ítélete: Nagykőrös nem oka, hanem helye volt a költőóriás szenvedéseinek. A z 
egykori tanítványok, s a város Arany János szellemiségének ápolására határozták el magukat. 
Erre kötelezte őket azon gesztusértékű tett is, hogy a család értékes kéziratokat, s relikviákat 
adományozot t Nagykőrösnek is. Szobrot emeltek Arany Jánosnak 1910-ben, kis szobába 
rendezték 1911-ben a becses irodalmi emlékeit. Az országban egyedül itt alapítottak Arany 
János Társaságot 1925-ben, s itt működik az egyetlen Arany János Múzeum is, amely az 
Arany-kul tuszt ápolja. 

Dr. Nóvák László 
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