
Név, cím: ______________________________________ 

                            
 

Kétszáz éve született Arany János 
 

Nyereményjáték 
 

A játék ideje: 2017. március 3–10. 
 

Kérjük, a kitöltött feladatlapot személyesen adja le a könyvtárban, vagy            

e-mailben küldje el a wakonyvtar@gmail.com címre.  
 

A legjobbak meglepetés ajándékot nyerhetnek! 

 
 

1. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án. Hogy hívták a szüleit? 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. A Kisfaludy Társaság pályázatára írt szatirikus eposzt 1845 nyarán, mellyel 25 

arannyal járó pályadíjat nyert. Mi a mű címe? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Arany János első, nyomtatásban megjelent írása az Egyszerű beszélyke. Melyik 

folyóiratban jelent meg? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Melyik évben lett a Kisfaludy Társaság tagja? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Melyik város református gimnáziumában tanított 1851-től? 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Melyik neves politikus hívta fia mellé Arany Jánost házitanítónak? 

 

________________________________________________________________________ 

 

7. Arany 1859-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Mi a címe 

székfoglaló értekezésének? 

 

________________________________________________________________________ 
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8. Arany János 1860 és 1862 között esztétikai, kritikai folyóiratot szerkesztett. Mi 

volt a lap címe? 

____________________________________________________________________ 

 

9. Kitől kapta Arany ajándékba az úgynevezett „kapcsos könyvet”? 

 

____________________________________________________________________ 

 

10. Melyik Arany-versben szerepelnek a következő sorok? Ki a vers címzettje? 

 

Nemes önbizalom, de ne az önhittség, 

Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék: 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben. 

 

____________________________________________________________________ 

 

11. Ki írta a következő sorokat Arany Jánosnak?  

 

Meghaltál-e? vagy kezedet görcs bántja, imádott 

Jankóm, vagy feledéd végképp, hogy létezem én is, 

Vagy mi az ördög lelt?... híred sem hallja az ember. 

 

____________________________________________________________________ 

 

12. Arany három Shakespeare-drámát is magyarra fordított. Melyek ezek? 

 

________________________________________________________________________ 

 

13. Arany János sírja a Nemzeti Sírkertben található Budapesten, a Fiumei úti 

temetőben. A költő impozáns síremlékét egy neves szobrász és egy építész 

készítette. Kik ők? 

 

________________________________________________________________________ 

 

13+1. Ki írta Aranyról a következő gondolatokat? „Minden szál hozzá vezetett, és 

minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. Vörösmarty, Petőfi 

és Ady költészetében van valami csodaszerű – Arany Jánost matematikailag le lehetne vezetni 

az előzményekből és a magyar adottságokból.” 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


