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Előszó
Kedves Diákok!
Hetedik évfolyamon sokféle művel és olvasmánnyal találkozhattok. Az első négy fe-
jezetben időrendben találjátok a korszakok jeles irodalmi képviselőit és alkotásaikat. 
Az ötödik fejezetben pedig egy világirodalmi ifjúsági regénnyel – Tonke Dragt Levél 
a királynak című művével foglalkozunk.

A tankönyvi törzsanyagban vastag kiemeléssel szerepelnek mindazok a fogalmak és 
ismeretek, amelyeket már tanultatok, vagy amelyekkel idén ismerkedtek meg.

A kiegészítő anyagokat, érdekességeket alászínezéssel jelöltük. 

Miért fontos a kulturális hagyomány megismerése és megőrzése?

Ha egy idős családtagunktól öröklünk egy értékes tárgyat, ami fontos volt neki, 
akkor azt becsüljük, és megpróbáljuk továbbadni a gyermekeinknek is. Ugyan-
ez vonatkozik az őseink által ránk hagyományozott közös értékeinkre, a kulturá-
lis hagyományainkra. Ez akkor is az életünk része, ha nem veszünk róla tudomást.

Kulturális örökségünk jelen van falvainkban, városainkban, a művészetek-
ben és műemlékekben. Ugyanígy részét képezik a ránk hagyományozott mesék és 
történetek, sőt az ételeink is. Ám csak azok a megőrzött vagy újjáélesztett érté-
kek számítanak kulturális örökségnek, amelyek nem vesznek a feledés homályába.

A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap.
Márai Sándor
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Klasszicizmus  
és romantika

Barlangrajz az Altamira-barlangból

13. századi kódexoldalak

Peter Paul Rubens: 
Phaeton bukása, olajfestmény

Luxori templom az ókori 
Egyiptomból a Nílus keleti partján

Leonardo da Vinci: 
Vitruvius-tanulmány

A Pesti Vigadó. 
Az épületet 1859–1864 között  
építették romantikus stílusban 
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KÖZÉPKOR
„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi 
sátorházunk elbomol, épületünk 
van Istentől, nem kézzel csinált, 
örökké való házunk a mennyben.”

Pál apostol
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Az európai kultúra kialakulása
A középkor az antikvitást követő több mint 
ezeréves korszak. Kezdetét a történettudo-
mány általában a Nyugatrómai Birodalom bu-
kásához (476), végét pedig Amerika felfedezé-
séhez (1492) köti. 

A középkort megelőző időszak fontos törté-
nelmi fordulata a kereszténység államvallássá 
válása. A középkor gondolkodását és a kö-
vetkező századok kultúráját már alapvetően 
meghatározta a keresztény vallás és egyház. 

A rabszolgát gazdája még tárgyként ke-
zelhette, de a kereszténység új világnézetet 
hozott: Isten előtt minden ember egyforma.  
A kereszténység világképében az ember ki-
tüntetett lény, hiszen Isten a saját képmására 
teremtette. 

A Római Birodalom a 3. századtól hanyatlás-
nak indult  a rabszolgatartás válsága, majd ké-
sőbb a barbár törzsek betörése miatt. Kialakult 
egy új társadalmi rend, a feudalizmus, a Biro-
dalmat megdöntő népek pedig új országokat, államokat hoztak létre. 

A kialakuló társadalomban nagy szerepet játszott az egyház. A Római Birodalom 
bukása utáni káoszban az egyház a rendet, a törvényességet és a műveltség iránti 
igényt képviselte, segédkezett az új államok és birodalmak megszületésénél. A földi 
élet célját a túlvilági boldogság, az örök üdvösség elnyerésében jelölte meg. Ennek 
eléréséhez pedig úgy kell élni az életet, hogy az Istennek tetsző legyen.

Mozaik Pál apostolról. „Mert tudjuk, 
hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, 
épületünk van Istentől, nem kézzel 
csinált, örökké való házunk a mennyben” 
– írta Korinthosz város keresztény 
gyülekezetének

AZ EURÓPAI KULTURÁLIS HAGYOMÁNY FORRÁSA

Görög-római kultúrkör Zsidó-keresztény vallási szövegeket egyesítő Biblia
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Egyházi és világi kultúra
A középkori kultúra tehát erőteljesen egyházi, vallási jellegű volt. A kereszténység 
mellett azonban folyamatosan jelen van a világi kultúra is. Tovább él a középkorban 
az antikvitás hagyománya és az Európába beáramló népek saját kultúrája is. 

Az egyházi művészet és irodalom fő színterei a középkorban a kolostorok, a temp-
lomok és a püspökségek voltak. A középkori írásbeli kultúra nyelve a művelt Euró-
pában egységesen a latin. Emellett azonban folyamatosan él a paraszti közösségek, 
majd a városi lakosság anyanyelvi és szóbeli kultúrája is.

Az egyházi művészet és irodalom alkotói gyakran különböző szerzetesrendek tag-
jai voltak, hiszen főként ők tudtak írni, olvasni. Tagjai valamennyien egész életükre 
szóló vallási fogadalmat tettek (tisztaság, engedelmesség, szegénység). Magyaror-
szágon például 996 óta működik a bencés rend Pannonhalmán. A következő század-
ban új szerzetesrendek is alakultak, például az 
Ágoston-rend, a cisztercita szerzetesek rendje.  
A 13. században a nagyvárosok új körülményei 
hívták életre a koldulórendeket, például a Do-
monkos-rendet, amelynek Magyarországon 
többek között a Nyulak szigetén is volt rend-
háza. Ott élt IV. Béla leánya, a későbbi Szent 
Margit is. A középkor kiemelten fontos szerze-
tesrendje az Assisi Szent Ferenc (1182–1226) 
által alapított ferences rend. 

Kolostor romjai a Nyulak szigetén 
(Margit-szigeten). Itt élt Szent Margit

A középkori kultúra virágkora

A 12–13. században a középkori kultúra a tudomány és a művészetek min-
den területén virágzott. Az 1096-ban megindult első keresztes hadjárattól 
fogva erőre kapott a tengeri kereskedelem és az ipar, a városokban megjelent 
a polgárság. A hatalmon levők életszínvonala emelkedett, kulturális igénye 
megnőtt.

A keresztény Nyugat és az iszlám nem csak a csatatereken találkozott. A ke-
resztes háborúk időszaka az európai és ázsiai kultúra találkozását eredményezte. 
Itáliában és Spanyolországban békés cserekereskedelem alakult ki, ami a fűsze-
rek és selyem mellett a kéziratokat – a görög–arab műveltséget – is elhozta a 
keresztény világ számára. A középkori Nyugat már nem tudott görögül, a tu
domány nyelve a latin volt. Így sok keresztény fordító kezdte átültetni latinra 
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az arab, vagy az arabra fordított görög és az eredeti görög szövegeket. Fontos 
azonban a tisztán arab hatás is, hiszen az arab matematika, az arabok orvosi szak-
könyvei is eljutottak így a középkori tudósokhoz. Mindezek hatására fellendült 
a szellemi élet, a tudományos kutatómunka és az oktatási tevékenység.

A középkor alkotói
Egyházi kultúrának a keresztény egyházhoz, 
az egységes valláshoz kapcsolódó kultúrát 
nevezzük, amelynek a nyelve latin volt. 

Ahogy már említettük, az egyházi művé-
szet és irodalom alkotói gyakran különböző 
szerzetesrendek tagjai voltak, hiszen főként 
ők tudtak írni, olvasni. A szerzetesek különféle 
feladatokat láttak el: iskolákat tartottak fenn, 
betegeket ápoltak vagy kódexeket másoltak. 

A világi kultúra legfontosabb helyszínei az 
uralkodói és főúri udvarok voltak, amelyek a 
10–11. századtól egyre nagyobb jelentőség-
re tettek szert. Az udvarokban virágzó lovagi 
kultúra az irodalomra is nagy hatást gyakorolt.

A világi kultúra terjedésében nagy sze-
repet játszottak az egyetemek is. Az első 
egyetemek a 11. században alapított bolognai 
egyetem és a 13. században alapított párizsi egyetem, a Sorbonne. A középkor híres 
nemzetközi egyetemeire – Párizs, Oxford, Padova és Genova – Európa minden részé-
ből diákok serege özönlött tanulni. A műveltséget a hét szabad (a „szabad emberhez 
méltó”) művészethez kötötték: 

• a grammatika (nyelvtan),
• a retorika (gondolatok szabatos szóbeli kifejtése), 
• a dialektika (gondolatok logikus kifejtése),
• az asztronómia (csillagászat),
• az aritmetika (számtan), 
• a geometria (mértan), 
• és a zene.
Ezen tudások megszerzése után kerülhetett sor az orvosi, a teológiai vagy az egy-

házjogi tanulmányokra.

Herrad von Landsberg, a hohenburgi 
kolostor apátnőjének alkotása: 
A hét szabad művészet, 1167
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A kolostori-egyházi irodalom
A középkori kézzel írott (másolt) könyvek a 
kódexek. A kódex a nevét a fatábla latin ne-
véből (caudex = fatörzs) kapta, ugyanis a korai 
középkorban a könyveket két fatábla közé kö-
tötték.

A kódexek egy részét – a megrendelő kí-
vánságának megfelelően – gazdag díszítések-
kel látták el. Az egyes fejezetek nagyméretű 
kezdőbetűit színes díszítményekkel emelték 
ki: ezek voltak az iniciálék. A miniatúrák a 
kódex szövegének az illusztrálását szolgáló 
képek. Ezeket legtöbbször az iniciálékba fes-
tették, de néha egy egész lapot is kitölthettek. 
A kódexek kötése rendszerint bőrrel bevont és 
kapcsokkal erősített két fatábla volt.

A vallásos-egyházi műfajok közül kiemelke-
dő a himnusz és a legenda. 

A középkori himnuszok istentiszteletek 
alatt, vallásos összejövetelek alkalmából éne-
kelt, a hívők áhítatos érzelmeit kifejező, az Is-
tent magasztaló és a szenteket dicsőítő, emel-
kedett hangulatú költemények. 

A középkori legendák Krisztus, Szűz Mária 
vagy valamely szent életének, a velük kapcso-
latos csodás történeteknek prózai vagy verses 
elbeszélése. 

Ezeken kívül jellemző műfaj volt még az 
ima, a prédikáció, a bibliai szövegmagyarázat 
stb. 

Kódexlap Jean Froissart krónikájából, 
1333–1400 / 01

Képes Krónika: S iniciálé, amelyben 
krónikaírót ábrázoló miniatúra látható

Az Augustinus 
(Szent Ágoston)-corvina 
festett-aranyozott metszése
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Krónikák és geszták

A kolostorokban a szerzetesek, majd a királyi, főúri udvarokban élő tudós pa-
pok időrendben leírták, mi történt a világban. Ezeket az iratokat, „könyveket” 
nevezzük krónikáknak. 

Egy-egy királyi család vagy egy nép tetteit mesélték el a geszták. Az egyik 
leghíresebb történeti elbeszélés a Gesta Hungarorum, a Magyarok története, ame-
lyet több mint 800 évvel ezelőtt III. Béla király ismeretlen nevű jegyzője 
(Anonymus) írt a magyar honfoglalásról és a 10. század harcairól. Krónikáink 
közül a leghíresebb a Nagy Lajos király idején íródott Képes Krónika, amely az 
1330-as évekig beszéli el őseink történetét.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Melyik nagy történelmi kor előzte meg a középkort? 
b)  Mely történelmi eseménnyel kezdődik és ér véget a középkor a történet-

tudomány álláspontja szerint?
2. Soroljatok fel eseményeket a magyar történelem 10–13. századig tartó idősza-

kából! Idézzétek fel a történelemórákon tanultakat!
3. Miért tartjuk a kolostorokat irodalmi szempontból is jelentősnek?
4. Milyen tényezők játszottak szerepet a világi kultúra terjedésében?
5. a) Soroljátok fel a hét szabad művészetet! 

b)  Vajon miért tekintették fontosnak a műveltség szempontjából ezeket a mű-
vészeti ágakat?

6. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal a kódexmásoló szó jelentését!
7. Mely betűk iniciáléit ismeritek fel az alábbi képeken?
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Világi irodalom – lovagi kultúra
A világi szépirodalom általános műfajai a kö-
zépkorban: a lovagregény, a monda, a ballada, 
valamint a dal. 

A lovagi kultúra kb. másfél évszázadon át 
virágzott. A lovagság eredete a 11. századig 
nyúlik vissza, és egészen a 15. századig Európa 
hódító hadjáratainak főszereplője volt. A lova-
gok sajátos helyet foglaltak el a középkori tár-
sadalomban, feladatuk a harc volt. Legfonto-
sabb erényüknek a bátorságot és az uruk iránti 
hűséget tartották. Követelmény volt számukra 
a hívő keresztény élet, a nők, a gyerekek és 
az idősek védelme és az elesettek megsegíté-
se. Egy jó lovag művelt ember volt, költemé-
nyeket is írt. Lovag volt a király és a főurak is, 
de lovagok lehettek a nemes ifjak, akik hosz-
szú évek alatt uruk udvarában elsajátították  
a harci tudást és a lovagi erényeket. 

Sir Thomas Holme Fegyverek Könyvéből: 
Négy lovag a tornán, 1448 előtt

A HÉT LOVAGI ERÉNY 

Légy bátor!

Légy illedelmes! Légy higgadt! Légy kitartó!

Légy hű! Légy nagylelkű! Segítsd a gyengét!

Apródok és fegyverhordozók

Apródok a középkorban olyan nemesifjúk voltak, akik a király vagy egy főúr 
udvarában készültek fel szellemileg és testileg arra, hogy idővel lovaggá üssék 
őket. A vitézi életre szoktatás már a 9–10 éves fiúknál elkezdődött. Az apródok 
14. életévük után fegyverhordozó apródokká válhattak, miközben megtanulták a 
fegyverek használatát. Először az úr pajzshordozói, majd fegyverhordozói lettek. 

A fegyverhordozó apródok körülbelül 20 éves korukra elsajátították a hét 
lovagi készséget: lovaglás, úszás, nyilazás, vívás, vadászat, sakkozás és éneklés. 
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Az apródok ebéd közben felügyeltek a kiszolgáló inasokra, bort töltögettek az 
előkelő személyeknek, rendben tartották a fegyvertárt, de többnyire fegyveres 
szolgálatot teljesítettek és írnokoskodtak.

A lovagok békeidőben tornákon adhattak számot ügyességükről, amikor pe-
dig a király harcba hívta őket, csatamezőn bizonyíthatták bátorságukat. 

Minden lovag páncélját címer díszítette, általában lovon ülve vívtak, legtöbb-
ször kopjával vagy tornalándzsával, de felszerelésük része volt a kard és a buzo-
gány is. A kezüket tölcsér formájú fémlap védte. Páncélzatuk nehéz súlya miatt 
sokszor emelőszerkezettel rakták nyeregbe őket.

A kopjatörés a lovagi tornák egyik viadalának elnevezése. A párviadal részt-
vevői egy-egy hosszú, puhafával vagy üreges lándzsanyéllel, szigorú szabályok 
szerint küzdöttek meg. A viadal célja, hogy ellenfelüket egy jól irányzott, testre 
mért ütéssel vagy ökleléssel igyekezzenek eltalálni, és ezáltal kiütni a nyeregből. 
Ám ezek a tompa fejű, könnyű kopják (lándzsák) általában az ellenfél pajzsán 
törtek el, ezért nevezik e viadalt kopjatörésnek.

Szerelmi költészet a lovagkorban
A lovagvilág jellegzetes szerelmi költészete 
a trubadúrlíra. Eredete a franciaországi Pro-
vence-hoz (provansz) köthető. A trubadúrok 
a latin nyelvből kialakult helyi provanszál 
nyelven énekeltek. A trubadúrlírával párhu-
zamosan kialakult a német lovagi költészet,  
a Minnesäng (minnezáng) is.

A trubadúrok és a minnesängerek költé-
szetének középpontjában az egyik legfőbb 
lovagi kötelesség, az „úrnő” hódoló tisztele-
tének kifejezése állt. A hölgy mindig nemes 
asszony, akit elérhetetlen, angyali, tökéletes 
lényként dicsőítettek a lovagok.

E korszakhoz tartoznak Európa-szerte a 
népi jellegű virágénekek, amelyekről már ta-
valy is olvashattatok. Gyakori témáik: a hajna-
lodás, a tavasz, illetve a szerelem. 

Manesse-kódex, Zürich, 1305–1340
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Lovagok Magyarországon
A lovagi életforma, a szokásaik, a kultúrájuk és a művészetük meghonosodott Ma-
gyarországon is. A királyok pompás székhelyeket hoztak létre, ahol teret adtak a lo-
vagi kultúra eseményeinek. Ezeken a találkozókon lovagi tornák, bajvívások, lakomák, 
vadászatok, solymászatok, táncok és egyéb látványosságok szórakoztatták az egybe-
gyűlteket művészeti programokkal (költészet, ének) fűszerezve.

A magyar lovagi irodalom legszebb emléke a 14. században élt főúr, Toldi Miklós 
személyéhez fűződő mondai hagyomány. Toldi 1320-ban született, valószínűleg egy 
Bihar vármegyei gazdag nemesi családban. Több főúrnak is szolgált, majd megfordult 
Olaszhonban is mint zsoldosvezér – fizetett katona. Később a magyar király udvará-
ban tűnt fel főúrként. A Toldiról szóló kalandos történetek elindítója Ilosvai Selymes 
Péter deák-énekmondó volt a 16. században. 

A középkor stílusirányzatai
A középkort a művészetekben érvényesülő stí-
lusjegyek alapján két nagy korszakra oszthat-
juk: román stílus és gótika. 

A román kori művészet (romanika), amely 
a 13. századig tartott, az ókori római, az óke-
resztény és a bizánci művészeten alapult. 
A stílus főleg az építészetben, elsősorban a 
templomépítészetben jelent meg. Az épüle-
tek jellemzője a gondosan faragott kövekből 
összeállított félköríves mennyezet, amit bol-
tozatnak nevezünk, a vastag falak és a szűk, 
kicsi ablakok. A román stílusú templomokban 
ezért még nyáron is félhomály van. Éjjel-nap-
pal gyertyákkal, fáklyákkal kellett világítani.  
A fényre azért is szükség volt, hogy láthassák a 
templomok falait borító mozaikokat és freskó-
kat. A papok e „képek” segítségével magyaráz-
ták el az írni-olvasni nem tudó embereknek a 
kereszténység legfontosabb tanításait.

Jelentős volt még a korszak művészetében 
az ötvösség, a zománcművesség, valamint a 
miniatúrafestészet. 

A jáki bencés apátsági templom, 13. század 

A firenzei dóm, 13. század

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   13OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   13 2023. 03. 07.   19:23:172023. 03. 07.   19:23:17



14

 Középkor

Román stílusú kolostor Magyarországon a 
lébényi, a jáki és a pannonhalmi bencés apát-
sági templom.

A 13–15. század a gótika kora. A gótikus 
temp lomok feltűnően magasak, „égbe szö-
kőek”, tetőzetük, ablakaik és ajtóik csúcsíve-
sek. Falaik vékonyak, és hatalmas, színes ab-
lakok adnak fényt. Mindezekkel az építészet Is-
ten di csőségét hirdette. Közkedveltek voltak az 
úgynevezett rózsaablakok: a katedrálisok hom-
lokzatát díszítő, kör alakú, kőrácsos ablakok.  
A tetőről lecsorgó csapadékot a falaktól vízkö-
pők vezették minél távolabb. A vízköpők tátott 
szájú, mitikus szobrok, ember vagy állat alakú 
kőfaragványok. 

Gyarapodtak az építészettől független alkotások is, így például a szobrok és festett 
táblaképek, fém- és ötvösművek is. A szobrok könnyedek, kecsesek, az erősen nyújtott 
alakok emberibbé váltak. Megjelent a természeti környezet egyre valósághűbb meg-
örökítése, épületek és városok ábrázolásai. Falfestmények, táblaképek és miniatúrák 
egyaránt nagy számban maradtak ránk a korszakból. A gótikus templomépítészet ma-
gyarországi példája a Mátyás-templom és a nyírbátori református templom. 

A gótikus építészet remeke a diósgyőri vár is, amelyet Nagy Lajos király itáliai és 
dél-francia mintára építtetett a 14. században. A vár a falakat körülölelő vizesárokkal, 
négy hatalmas, bevehetetlennek látszó toronnyal, a tornyokat összekötő emeletes lak-
osztályokkal, valamint a korabeli Közép-Európa legnagyobb lovagtermével rendelkezett.

A Szent Erzsébet-székesegyház Kassán, 
Szlovákiában, gótikus stílus

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Miben tér el a középkori egyházi és világi kultúra?
2. Soroljátok fel a lovagi erényeket!
3. Jellemezzétek néhány mondatban a lovagi kultúrát!
4. Ismertessétek szóban egy fegyverhordozó napi teendőit!
5. Kiket nevezünk trubadúroknak?
6. Nevezzetek meg középkori építészeti stílusokat! Soroljátok fel az adott stílus 

egy-két jellemzőjét is!

 Projektfeladat: Készítsetek képes, szöveges tablót a diósgyőri várról! A szöveges 
részben szerepeljen az építmény történeti háttere is! Emeljétek ki azokat a stílusjegye-
ket, amelyek igazolják, hogy az építmény gótikus stílusban épült!
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Szent István király intelmei Imre herceghez

[…] a nemesek meg az élemedett korúak ta-
nácsai és javaslatai kormányozzák, védik, oszt-
ják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, 
hogy minden renden valók a föld bármely ré-
szén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem-
csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak 
parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem 
fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelme-
tes fiam, hogy neked még életemben tanulságo-
kat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, 
hogy velük mind a  magad, mind alattvalóid 
életmódját ékesítsed, ha majd a  legfőbb hata-
lom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Il-
lik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván 
eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcses-
ség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

 [Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.
[…]

FEJEZETEKRE OSZTÁS

A katolikus hit megőrzéséről
Az egyházi rend becsben tartásáról
A főpapoknak járó tiszteletről
A főemberek és vitézek tiszteletéről
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A tanács súlyáról
A fiak kövessék az elődöket
Az imádság megtartásáról
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről
[…]

Illusztráció a Thuróczy-krónikából. 
I. István király és Imre herceg
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V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

[…]
ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban 
akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő 
ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, 
esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert 
a  bolond fogadalmat megszegi az  ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi 
méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább 
bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. A türelmes 
királyok királykodnak, a  türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer 
olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, 
irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.

[…]

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi 
méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy 
magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs 
áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha 
Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartomá-
nyokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb 
példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét 
emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású 
ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevé-
nyeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartóz-
kodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, 
vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne orszá-
god. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az embe-
rek nagyságosnak tartsák.

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A  legnagyobb 
királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. 
Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. 
Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szü-
leiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert min-
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den engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait 
szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves 
fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy 
szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről 
látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kö-
vessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod 
a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, 
avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd 
szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

[…]

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL,  
VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. 
Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy 
életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmas-
ság díszítse, de a  többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség 
és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. 
Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kér-
lek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne 
csak atyafiságodhoz és a  rokonságodhoz, vagy a  főemberekhez, avagy a gazdagok-
hoz, a  szomszédhoz és az  itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a  külföldiekhez is, 
sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb bol-
dogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig 
az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, 
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután 
légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy 
alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a  jövőben. Légy majd mértékletes, 
hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj 
az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. 
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem 
tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

Az Árpád-kor irodalmi alkotásai még elsősorban latin nyelven születtek. Kiemelkedő 
fontosságú ezek közül Szent István király műve, hiszen tekinthetjük az első magyar 
földön született irodalmi műnek. István király fiának, Imre hercegnek írta – való-
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színűleg egy bencés szerzetessel íratta – az intelmeit. A helyes uralkodásra, az ural-
kodói erényekre, az állam kormányzására ad tanácsokat és útmutatást a fiának, akit 
örökösének szánt. 

Tíz fejezetben inti őt, hogy őrizze meg a hitet, erősítse meg az egyházi rendet, 
tartsa tiszteletben az egyháziakat, a főembereket és a vitézeket, hozzon igaz ítéletet, 
legyen türelmes és vendégszerető, hallgasson a tanácsra, kövesse elődeinek példáját, 
imádkozzék és legyen erényes.

Az intelem (parainesis) meghatározott személyhez szóló erkölcsi célzatú, taní-
tó-nevelő szándékú elbeszélő mű. Az intelem alapvetően világi tematikájú műfaj, ám 
az ideális uralkodó legfontosabb tulajdonságaként sokszor az istenhitet nevezte meg.

Az intelem központi fogalma az erény, amelynek értéke és fontossága többször 
is hangsúlyossá válik. A görög és római szónokok szövegeit jól ismerő szerző írásában 
több retorikai fordulat is található. Ilyen retorikai fordulat a kérdésfeltevés. A kérdé-
sek megválaszolása lehetőséget ad egy téma kifejtésére. Máskor kijelentés formájá-
ban megfogalmazott felszólítást, tanácsot olvashatunk.

Első magyar nyelvű szórványemlékek

A magyar nyelv első emlékei a 11. századból származnak. A 12. század végéig 
csupán szórványemlékek, azaz idegen nyelvű szövegben található magyar sza-
vak, kifejezések adnak hírt nyelvünk állapotáról.

A legismertebb szórványemlékünk 1055-ből a tihanyi apátság alapítólevelében 
olvasható mondattöredék. Az okiratban egy hosszabb szószerkezet is olvas-
ható: Feheruuaru rea meneh hodu utu rea, azaz: Fehérvárra menő hadi útra.  A ti-
hanyi kolostort I. András alapította. A király így akarta kárpótolni az egyházat 
a háborús pusztításokért.

A Halotti beszéd és könyörgés a magyar nyelv első fennmaradt szövegemlé-
ke, 1195 körül keletkezett. Valószínűleg egy latin temetési prédikáció sza bad 
fordítása. Egy latin nyelvű szertartáskönyvben talált rá Pray György jezsuita 

Néhány magyar szó a tihanyi apátság latin nyelvű alapítóleveléből
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szerzetes, történetíró. Róla nevezték el a szöveget 
tartalmazó kódexet Pray-kódexnek. 

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isá, por 
ës homou vogymuk. Azaz: Látjátok, feleim, szeme-
tekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk.

A sír fölött elmondott prédikáció a temetésen 
egybegyűlt gyászolókat az emberi mulandóságra 
emlékezteti.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Milyen nyelveken íródtak a középkori szövegek?
2. Miért tekinthetjük jelentős műnek, mérföldkőnek az olvasott művet?
3. Mondjatok három állítást, amely igaz a Szent István király intelmei Imre herceg-

hez című műre!
4. Válasszatok ki egy központi fogalmat István király intelmeiből! Készítsetek gon-

dolattérképet ezzel a központi fogalommal!
5. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit jelent a szórványemlék kifejezés! 
6. Vajon melyik szobor melyik királyunkat ábrázolja? Idézzétek fel, amit 6. osztály-

ban tanultatok!

 Projektfeladat: Végezzetek kutatómunkát a magyar krónikás irodalommal kapcso-
latosan! Készítsetek plakátot a legismertebb magyar krónikákról és gesztákról!

A Halotti beszéd hasonmása. 
A 18. században találta meg véletlenül 
Pray György történetíró a később róla 

elnevezett kódexben
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Középkornak nevezzük a Nyugatrómai Birodalom bukásától az Amerika felfede-
zéséig tartó időszakot. Jellemzői Európában a latin nyelvű írásbeliség, az egyház 
kiemelt szerepe, a lovagi kultúra megjelenése. A műveltség alapjait a görög-római 
kultúrkör és a zsidó-keresztény vallási szövegek teremtik meg. Ebben a több mint 
ezer évet felölelő időszakban számos alkotás jött létre minden művészeti ágban.  
A középkor első felére a román, míg második felére a gótikus stílus volt a jellemző 
mind az építészetben, mind a többi művészeti ágban.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Melyik nyelv volt meghatározó a középkori Európában?
2. Melyek voltak a középkori műveltség világi és egyházi központjai?
3. Soroljatok fel jellemzőket a középkori írásbeliséggel kapcsolatban!
4. Mi áll a középkori kultúra és gondolkodás középpontjában? Milyen előzmények 

alakították, voltak rá hatással?
5. Fogalmazzatok meg igaz állításo-

kat a trubadúrokra vonatkozóan!
6. Fogalmazzátok meg saját szavai-

tokkal, mit jelent a keresztény 
világkép!

7. Figyeljétek meg a képeket, és álla-
pítsátok meg, hogy melyik épület 
milyen középkori építészeti stílus-
irányzatba sorolható! Érvekkel is 
támasszátok alá állításaitokat!

6

Összefoglalás – Középkor

476 ROMÁN STÍLUS GÓTIKA

AMERIKA
FELFEDEZÉSE

1492

5. sz. 6. sz. 7. sz. 8. sz. 9. sz. 10. sz. 11. sz. 12. sz. 13. sz. 14. sz. 15. sz.

BOLOGNAI
EGYETEM

LOVAGOK

VIRÁGKOR

TOLDI MIKLÓS

NYUGATRÓMAI
BIRODALOM

BUKÁSA
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Összefoglalás – Középkor RENESZÁNSZ
„A kultúra nem tudás, nem 
művészi produkció, hanem 
életet szabályozó elv, amely egy 
embercsoport minden tagjának 
belső mágnese, irányítója.”

Németh László
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A reneszánsz 
Azok a  folyamatos társadalmi változások, 
amelyek a  feudalizmus megrendüléséhez, 
majd felbomlásához vezettek, a  14. század 
körül elősegítették az  új, polgári rend meg-
születését. A gazdasági fejlődés lehetővé tet-
te a  polgárság fokozatos megerősödését. Ez 
a folyamat legkorábban Észak-Itáliában bonta-
kozott ki. Ezt a korszakot nevezzük reneszánsz-
nak. A reneszánsz elnevezés francia eredetű, 
jelentése: újjászületés, ami az emberről alko-
tott új szemléletre utal. 

Az itáliai nagyvárosok (Firenze, Pisa, Sie-
na, Genova, Padova stb.) a  kézművesség és 
a  kereskedelem központjaivá, majd a  művé-
szetek bölcsőjévé váltak. Ezért mondhatjuk, 
hogy az európai központok gazdag és írástudó 
polgárságából vagy annak anyagi támogatásával emelkedett ki egy világi értelmiségi  
réteg, amely a reneszánsz kultúra alapjává vált. 

A 15. századtól a reneszánsz kultúra már nemcsak a városokban, hanem a világi és 
egyházi fejedelmek udvaraiban is nagy jelentőségre tett szert.

A reneszánsz művészek
A reneszánsz művészek az életet szabadon akarták élvezni. Nem tagadták meg a kö-
zépkori istenhiten alapuló meggyőződést, de örömmel fedezték fel újra mindazt, ami 
a földi életet széppé, teljesebbé teszi: a jólétet, a szerelmet, a szellem szabadságát, 
a természet, az emberi test és a művészet szépségeit. Elfordultak a középkori góti-
kától, és teljesen új művészeti stílust alakítottak ki, eszményüknek az ókori görög és 
római művészetet tekintették. 

Az ember újra fölfedezte önmagát, tehetségét és képességeit, s minden dolgok 
mértéke és végső célja ismét az ember lett. Megnőtt az egyéniség szerepe, eltűnt 
a középkorra jellemző névtelenség.

A művészek már nem maradtak névtelenek, műveiket kézjegyükkel látták el, 
amelyben művészi öntudatuk nyilvánult meg. 

Az alkotó, a  művész már fontosnak tartotta az  egyén érzéseinek, nézeteinek,  
élményeinek kifejezését. Fontossá vált az emberi képességek sokoldalú kifejlesztése, 
az ember harmonikus kiművelése. 

Firenze jelképe, a dóm, amelynek 
kupolaépítésétől számítja a művészet-
történet a reneszánsz építészet kezdetét
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A korszak művészeit általában nemesek 
és bankárok támogatták, a  legismertebb mű-
vészetpártoló család a  firenzei Medici család 
volt. 

A reneszánsz nemcsak korszak, hanem stílus is

A reneszánsz képzőművészetben a szimmetria, a harmonikus hatás, a tudatosan szer-
kesztett kompozíció vált meghatározóvá. Új témaként megjelent a természet ábrá-
zolása. A szobrászat és a portréfestészet egyre inkább megjeleníti az egyéniséget. 
Az itáliai reneszánsz festészet legfontosabb alkotói Leonardo da Vinci, Raffaello San-
zio és Michelangelo Buonarroti, az északi reneszánsz kiemelkedő alkotója a magyar 
ősökkel is rendelkező Albrecht Dürer.

Raffaello Sanzio: Madonna gyermekével, 1508Michelangelo Buonarroti: Pieta, 1499

Leonardo da Vinci: Vitruvius-tanulmány 
„Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik 

a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig 
terjedő szakasz egytizede a magasságnak; 

az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz 
egynyolcada a magasságának; a mellkasa.ˮ 
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A reneszánsz építészet fő jellemzői: ará-
nyosság, szimmetria; árkádokkal, ablakso-
rokkal, párkányokkal, oszlopokkal díszített 
épületek; antik építészeti elemek alkalmazá-
sa, például timpanon, oszloprend, lépcsősor, 
átriumos belső udvar (görög) és kupola (ró-
mai); az épület belekomponálása a tájba. 

A humanizmus, humanista életszemlélet
A reneszánsz kialakulása összekapcsolódott a humanizmus kulturális, oktatási és 
filozófiai mozgalmával. A humanizmus jóval nagyobb hangsúlyt fektetett az e világi 
életre, lényege az emberközpontúság volt, amely szakítást jelentett a középkori isten-
központú világnézettel, de nem jelentette Isten létezésének tagadását. A humanisták 
idejük nagy részét könyvtárakban töltötték, és az antik irodalmat tanulmányozták, 
hogy feltámaszthassák az ókori görög és római kultúrát, az antik műveltség ember-
központúságát. Létrejött a polihisztor embereszmény: a több tudomány- és művelt-
ségterületen átlagon felüli tudással rendelkező, széleskörűen művelt, alkotó ember.

A humanisták legjobbjait a királyok alkalmazták udvaraikban, hogy munkásságuk-
kal megalapozzák a királyi hatalmat. Így került például Antonio Bonfini, a magyarok 
történetét is megíró humanista Mátyás király udvarába.

A 15. század közepétől a humanista műveltség már nemcsak az irodalmi tanulmá-
nyok területén van jelen, hanem a kultúra más területeire is átterjed, például a filo-
zófiára, a természettudományokra. 

A reformáció vallási mozgalma
A reneszánsz korszakában megjelenő vallási 
mozgalom nagy hatást gyakorolt a kultúrára, 
hiszen elhozta a nemzeti nyelvű irodalmi mű-
veket, a kulturális, tudományos élet új világát. 
A reformáció kezdetének 1517. október 31-ét  
tekintjük: ekkor szegezte ki Luther Márton 
(1483–1546) német Ágoston-rendi szerzetes 
95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 

Sárospatak, a Rákóczi-vár belső udvara, 
Lorántffy-loggia

A wittenbergi várkapu, 
rajta Luther latin nyelven írt 95 tétele
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A reformáció tehát a  16. században le-
zajlott hitújítás, egyben egyházszakadás, 
melynek eredményeként a  római katolikus 
egyházból kiváltak a  protestáns felekezetek. 
A reformáció szó latin eredetű, jelentése: új-
jászervezés, megújítás.

A reformáció népszerűségét a  könyv-
nyomtatás feltalálása, az anyanyelven tartott 
istentiszteletek és prédikációk, a Biblia nem-
zeti nyelvekre való lefordítása és az iskolaala-
pítás széles körű gyakorlata is növelte. Fontos 
szerepet játszott a  reformáció terjedésében 
az énekes kultúra: a protestantizmus a gyüle-
kezeti éneklés bevezetésével a nemzeti nyel-
vű zsoltárfordításokat is szükségessé tette.

Könyvnyomtatás
Johannes Gutenberg német ötvösmester 
neve szorosan kapcsolódik a  könyvnyomta-
táshoz (1453 körül) találmányainak köszön-
hetően, amelyekkel könnyebbé és gyorsabbá 
tette a könyv készítését, lehetővé téve a so-
rozatgyártást is. Ennek (valamint az  iskola-
alapításoknak) köszönhetjük, hogy a könyvek 
egyre olcsóbbak lettek, ezáltal pedig a tudás 
szinte minden társadalmi réteghez eljutott. 

Gutenberg arcképe

A 42 soros latin biblia 
(Gutenberg-Biblia) egy részlete

A teljes német Biblia 1534-ben 
jelent meg Luther fordításában
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RENESZÁNSZ MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN

ITÁLIAI RENESZÁNSZ

HUMANIZMUS

REFORMÁCIÓ 1517

KÖNYVNYOMTATÁS: GUTENBERG   1453

14. sz. 15. sz. 16. sz.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Honnan és mikor indult hódító útjára a reneszánsz? 
b) Milyen eredetű szó a reneszánsz? 
c) Mi a reneszánsz szó jelentése?

2. Soroljatok fel néhány reneszánsz alkotót!
3. Fogalmazzátok meg, hogyan kapcsolódik a humanizmus a reneszánszhoz!
4. Mit jelent a reformáció fogalma?
5. Kinek a nevéhez köthető a könyvnyomtatás kialakulása?

A vizsolyi biblia címlapja. 
Visol = Vizsoly, Borsod-Abaúj-Zemplén 

vármegyei község

A reformáció korának magyar irodalma – Bibliafordítások
A magyar irodalmi élet létrejöttének első  
jelentős korszaka a reformáció kora.

A 16. század elején Magyarországon egyre 
inkább kibontakozik a  magyar nyelvű kolos-
tori irodalom. Később a magyar nyelvű Biblia 
megszületése a  legjelentősebb irodalomtör-
téneti esemény. Pesti Gábor 1536-ban for-
dította le a négy evangéliumot, majd az első 
teljes Újszövetség-fordítás Sylvester János 
humanista tudós nevéhez fűződik. Művét sa-
ját nyomdája segítségével adta ki 1541-ben. 
Így ez a munka lett az első Magyarországon, 
magyar nyelven kiadott, nyomtatásban meg-
jelent mű.
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A magyar reneszánsz felvirágzása

A korabeli magyar rene-
szánsz felvirágzása Mátyás 
király uralkodásához köthe-
tő. Az udvari humanizmus, 
a 15–16. században jellemző 
élénk kulturális élet elsősor-
ban annak volt köszönhető, 
hogy királyaink Európa más 
országaiból hívtak művé-
szeket és tudósokat udvarukba. Ekkor építették tovább a budai és a visegrádi 
palotát is. Mátyás európai szinten is jelentős könyvgyűjteményt hozott létre:  
a Bibliotheca Corviniana (budai könyvtár) a király halálakor mintegy 2500 kor-
vinát (kódexet) jegyzett. 

Mátyás király 

Hunyadi Mátyás ötéves korától kezdve humanista nevelést kapott Vitéz János 
felügyelete mellett. Korán elsajátította a latin nyelvet, az akkori műveltség esz-
közét, s a nyelv útján azt a humanisztikus műveltséget, amelyet a kor fejedel-
meinek ismerniük kellett. 

Királyi udvara nyitva állt a hazai és 
a külföldi humanisták előtt, különösen 
Beatrixszal, a nápolyi királylánnyal kö-
tött házassága után. „Pannóniába” érke-
zett Antonio Bonfini mester is, aki udva-
ri történetíróként később megörökítette 
Mátyás király életét, átdolgozva Thuró-
czy krónikáját. A magyar múltról szóló 
ismeretek a 19. századig főképp Bonfini 
művéből származtak. 

Mátyás keménykezű és „keményfejű” 
volt, mivel tudta, hogy az országnak mi a 
valódi érdeke a török veszély idején. A fő-
urak ezért gyakran fel is lázadtak ellene. 
Ezek közül a jelentősebb az 1471. évi össze-
esküvés volt, amelynek élén Mátyás hű em-
berei, Vitéz János és Janus Pannonius álltak. 

Mátyás király portréja.
Uralkodása: 1458–1490

Buda látképe a középkorban
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A Budai Krónika egy oldala. Különlegessége, 
hogy nem kézzel írott, hanem nyomtatott 
könyv. Mátyás király idején készült Hess 
András budai nyomdájában, 1473-ban, alig 
két évtizeddel azután, hogy Gutenberg felta-
lálta a könyvnyomtatást. Az első Magyaror-
szágon nyomtatott könyv volt.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Idézd fel, mit tanultál már Mátyás király 
udvari kultúrájáról! 

2. Milyen kulturális, zenei, étkezési és életmódbeli szokások jellemezték ezt a kort?

Hogyan került holló Mátyás király címerébe?

Mátyás ifjú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csatázott mindenféle ellenséggel. Egy-
szer, hogy, hogy nem a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, 
annyira haragudott rá, hogy megparancsolta a katonáinak:

– Mátyást mindennap fogjátok eke elé! Hadd szántsa a hegyoldalakat, bánja meg 
azt is, hogy a világra jött!

Így szenvedett Mátyás, nehéz rabságban, porosz földön. Egyszer az édesanyja, 
Szilágyi Erzsébet, meghallotta, hogy az ő egyetlen fia micsoda nyomorúságban síny-
lődik. Előhívatta az egész háza népét, szolgákat s katonákat. Megkérdezte tőlük: 

– Melyiktek vinné el hamarabb ezt a levelet a fiamnak?
– Én viszem, én viszem! – versengtek a szolgák. 
Akkor csak lereppent egy nagy, fekete holló, s kikapta a levelet Szilágyi Erzsébet 

kezéből, s elszállt.
Mátyás még azon az estén megkapta az édesanyja levelét, s választ is küldött a 

hollóval.
Megírta, hol szenved, hogy szenved, s hogy eke elé fogják mindennap.
Mikor Szilágyi Erzsébet ezt elolvasta, a szíve szinte meghasadt a gyermekéért. 

Nagy szándékot tett fel magában, s üzenetet küldött Mátyásnak:
– Apád helyett apád leszek!
Ebből Mátyás megtudta, hogy hamarosan kiszabadul.
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Szilágyi Erzsébet akkora csapatot gyűjtött, hogy Mátyást ki tudták szabadítani a 
rabságból. Az asszony is ott harcolt a katonákkal, mint egykor Mátyás apja, Hunyadi 
János.

Amikor Mátyást királlyá választották, a címerébe hollót tetetett, mert a holló vitt 
neki hírt a nehéz rabságba.

(Forrás: Kóka Rozália: Mesék és mondák Mátyás királyról)

A most olvasott monda Hunyadi Mátyás prágai fogságának idejéből örökít meg egy 
édesanyjával folytatott levelezést. A monda – ahogy azt a cím is elárulja – a Hunyadi 
címeren megjelenő holló képére is magyarázatot ad. A  régi időkben a különböző 

családoknak különböző címerük volt. A színes, 
pajzson viselt kép, jelvény kialakulása a lova-
gok korában terjedt el. 

Ahogy zászló, címer is sokféle van. Minden 
országnak, minden városnak, minden régi csa-
ládnak másfajta címere van. De hogyan került 
a holló Mátyás címerébe?

Mátyás király címere a Thuróczy-krónikában: 
a címerben az Árpád-sávok mellett szerepel a kettős 
kereszt, a cseh királyságot jelképező kettős farkú 
oroszlán és a Hunyadi család címere, a szájában 
aranygyűrűt tartó holló is

A holló és a gyűrű legendája

A holló (latinul corvus) és a gyűrű köré szőtt legendák esetében többféle ma-
gyarázat is létezik. Például az olasz humanistáké, akik a Hunyadi-család őseit 
a római Corvinus-családhoz kötötték. Az 1470-es évek elején Mathias Cor-
vinusnak nevezték Mátyást, és azt terjesztették, hogy a magyar király római 
vérből származik. Egy másik magyarázat szerint a holló és a gyűrű meséjének 
semmi köze nincs a római Corvinusokhoz. Antonio Bonfini lejegyzett egy,  
a Hunyadiak származásáról szóló leírást, amelyet nem Hunyadi János tettei-
nek elbeszélésébe, hanem Mátyásnak a magyar korona megszerzéséért indított 
manővereinek leírásába illesztett be, mint rosszindulatú pletykát, amelyet Má-
tyás ellenségei terjesztenek a király lejáratására. Bonfini pontosan megnevezte  
a forrást is: a magyarokkal szemben ellenséges németek a néhai Cilli gróf segít-
ségével agyalták ki a következő szellemes mesét:
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Azt mondják, hogy az Erdélyben tartózkodó Zsigmond összefeküdt egy nemes oláh in-
telligens és bájos lányával, három hónap múlva megtudta, hogy az teherbe esett tőle, fényesen 
megajándékozta és emlékeztetőül egy gyűrűt hagyott nála, utasította, hogy szülöttjét gon-
dosan táplálja, nevelje, s ha fölcseperedett, küldje el hozzá a jellel, a kisasszony aztán esetét 
fölfedve gazdag hozományával hozzáment egy nemes olához, aki a móring bőségére, meg a 
becstelenség nagybecsű voltára tekintve szívesen fogadta a lány ajánlatát; ez a maga idején 
csinos és formás fiúcskát szült, akit Jánosnak nevezett el; midőn a kisded anyja ölében feküdt, 
odaröppent egy holló és a jelül adott gyűrűt felragadta; az asszony nagy ijedtségében gyorsan 
megkérte a férjét, hogy vegye üldözőbe a hollót [...] erre a férfi nyilával megsebesítette a hollót, 
és a gyűrűt máris visszavette; később a feltűnő szépségű ifjú János az anyja tanácsára elment 
Zsigmondhoz, és felmutatta a gyűrűt; a király ráismert, és birtokokkal, falvakkal bőségesen 
megadományozta őt. Ki kételkedne abban, hogy ha ez a mese igaz volna, a könnyelműen 
pazarló Zsigmond császár nem földdel, hanem országgal ajándékozta volna meg őt, hiszen 
fiúgyermeke nem volt. Akik efféléket fecsegtek, azokat a féltékenység tartotta vissza az ősi 
származás elismerésétől, mivel az ifjú uralmát nem bírták elviselni.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Kiknek a fogságába került az ifjú Hunyadi Mátyás a monda szerint?  
b) Hogyan tudta meg Mátyás anyja üzenetéből, hogy kiszabadul?  
c) A monda szerint miért tetette Mátyás a címerére a hollót?

2. a) Mikor terjedt el a címerek használata?  
b) Miért volt szükség a megkülönböztető képek használatára? 

3. a) Kinek melyik művéből való az alábbi idézet? 

Szilágyi / Örzsébet / Levelét megirta;
Szerelmes / Könnyével / Azt is telesirta.

b) Hogyan kapcsolódik a most olvasott monda és az idézett mű?  
c) Keressetek hasonlóságokat és különbségeket a két műben!

4. Fogalmazzatok meg állításokat Arany János: Hunyadi csillaga című versének 
részlete alapján!

Én vagyok az! földi ember / Fajod régi büszkesége,
Nevem így zeng míg egy név lesz: / Hunyadiak dicsősége.

Kiknek tiszta ép erkölcsén / Semmi csorba, semmi szeplő;
Kiknek, egyaránt, kezében / Nagy volt a kard, és a gyeplő… 
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Janus Pannoniusról

Janus Pannonius 1434-ben született. Neve 
a humanisták szokásának megfelelően fel-
vett latin költői név (Magyarországi János). 
Anyai nagybátyja, Vitéz János nagyváradi 
püspök majd 10 évig Itáliában neveltette, 
ahol egyházjogot tanult, s megszerezte 
a doktori címet. 

Már 15-16 éves korában költővé érett, 
és hírnevet szerzett magának Itáliában. 
1458 nyarán tért vissza Magyarországra 
annak tudatában, hogy nagy jövő vár rá. 
Reményei megalapozottak voltak, hiszen 
nagybátyja ebben az  időben az  ifjú Má-
tyás király kancellárja volt. Hazatérte után  
Janus Pannonius pécsi püspök és egyben 
feudális nagyúr is lett. 

Itthon mégsem érezte jól magát: szel-
lemi hontalanság gyötörte, s visszavágyott 
a műveltebb Itáliába. Mátyás udvara ekkor még nem egy fényes reneszánsz köz-
pont volt, amilyenné később vált. A költő társtalanságának többször is hangot 
adott. 1465-ben még egyszer eljuthatott szellemi hazájába, szeretett Itáliájába. 
A pápához küldte a király követként. Itt azonban elkövethetett valamilyen poli-
tikai hibát, s ettől kezdve kegyvesztett lett. 

Amikor Mátyás a  főnemességet külö-
nösen magas adóterhekkel sújtotta, a köl-
tő nagybátyjával együtt a király ellen for-
dult, s egy összeesküvés szervezőjeként 
menekülnie kellett. Itáliába szeretett volna 
eljutni, de útközben – Medvevárban (Zág-
ráb mellett) – 1472-ben meghalt.

Janus Pannoniust joggal tartjuk szá
mon a  magyar reneszánsz költészet 
nagy alakjaként. Alkotásai nagy részét 
ugyan Itáliában készítette, de hazatér
te után is számos művel gyarapította 
életművét. Műveit latin nyelven írta.

Janus Pannonius Panegyricusának 
címlapja a Perényi címerrel

Janus Pannonius-szobor, 
Borsos Miklós alkotása, Pécs
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Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!

(Berczeli Anzelm Károly fordítása)

A költemény a líra műnemébe tartozó epigramma, amely egy gondolatot röviden, 
tömören kifejtő, néhány soros költemény. Eredetileg az ókori görögöknél sírköveken 
található, verses feliratot jelentett. Jellemzően két kötött ritmusú sorból áll. Időmér-
tékes verselés jellemzi. Ennek alapja a rövid és hosszú szótagok ritmikus, szabálysze-
rű váltakozása.  

Talán kissé önteltnek tűnhet a saját magáról beszélő költő magabiztossága – szel-
lemem egyre dicsőbb. Ám megfigyelhető az a párhuzam, amely a korabeli műveltség 
központjának számító Itália és az akkori Pannónia között létrejön. Eddig Itália földjén 
termettek csak a könyvek, / S most Pannónia is ontja a szép dalokat.

A lírai én teszi Pannóniát Itáliával (Itália = költészet) egyenrangúvá, így a szülőföld, 
a költészet és a költői öntudat a versben elválaszthatatlanul összekapcsolódik.

Janus már itáliai évei alatt is visszavágott azoknak a diáktársainak, akik őt idegen 
származása, barbár múltja miatt gúnyolták. Az epigrammában is kiáll Pannóniája mel-
lett. Saját sikere nem magánjellegű, hanem hazája dicsősége – általa híres e föld –, 
ezzel pedig a humanista eszménykép is megjelenik: az egyéni és a közösségi siker 
igazi záloga a szellemi kultúra gyarapodása – könyvek, dalok.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Idézzétek fel, melyek az időmértékes verselés jellemzői!  
b) Mikor számít hosszúnak egy szótag? 
c) Mikor számít rövidnek egy szótag?

2. Állításokkal indokoljátok, hogy a vers nagyon is kötődik Janus Pannonius élet-
eseményeihez!

3. Miért érezhette magányosnak magát a költő Pannóniában? Vajon miért vágyott 
vissza Itáliába?

4. a) Milyen volt a humanizmus embereszménye? 
b) Hogyan köthető ehhez az eszményhez a vers?
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Irodalmi szövegek

Az irodalmi művek egyik megjelenési formája a vers, amelyben általában 
kötött a szótagok száma, és erőteljes ritmus jellemzi. A versben megjelenő 
sorokat verssoroknak nevezzük. A verssor a mű egységnyi része, amelynek sza-
bályos elrendezéséből jön létre maga a vers. 

A vers a nyelv elemeinek, szavainak nagyobb tudatosságú alkalmazása, keve-
sebb szóval többet mondás. A szavaknak nemcsak a jelentése, hanem a hangzása 
is fontos. Van, hogy a költő a szavakat a köznapi beszédhez képest másképp hasz-
nálja, ezáltal mozgósítja az olvasó képzeletvilágát. A költő nem készen adja a je-
lentést, hanem a szavak, képek szokatlan összekapcsolásával az olvasó alakíthatja, 
hogy számára mit jelent az olvasott mű.

Verstani fogalmak
Ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek szabályos ismétlődése térben és időben. 
A versek ritmusát vagy a hangsúlyos szótagtól a következő hangsúlyos szótagig 
terjedő ütemek adják, vagy a rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása te-
remti meg azt. 
Rím: a vers egyik jellemzője, az azonos vagy rokon hangzású szavak, szótagok 
meghatározott helyen történő összecsengése. A rímeinek elhelyezkedését rím-
képlet segítségével szoktuk megadni. Azonos betűvel jelöljük az egymással ríme-
lő sorokat, a nem rímelő sorokat pedig X-szel.

 – Végrím: a sorvégek csengenek össze, például páros rím, keresztrím stb.

 –  Szókezdő hangok összecsengése (alliteráció): a szókezdő hangzók is-
métlődése, például: Bécsnek büszke vára

Próza Vers
Látható formai 
különbségek

Folyamatosan, többnyire 
hosszú sorokban íródott.

Rövid sorokban, vers-
sorokban, illetve vers-
szakokban íródott.

Hallható különbségek –  Hasonlít a hétköznapi 
beszédhez, az élő-
beszédhez.

–  Általában rímtelen.
–  Jellemzően kötetlen 

ritmusú szöveg (nincs 
szabályos ritmusa).

– Erős zeneiség jellemzi.
–  A legtöbb versnek 

szabályos lüktetése, 
ritmusa van.

–  A verssorok gyakran 
rímelnek.
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Verselés

Az ütemhangsúlyos verselés
A magyar nyelvben minden szó első szótagja hangsúlyos. 
Az ütemhangsúlyos verselés alapja a mondatban a hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok szabályos váltakozása. Egy hangsúlyos szótagot egy vagy maximum 
négy hangsúlytalan szótag követ. A hangsúlyos verselés alapegysége az ütem.  
A hangsúlyos szótagtól a következő hangsúlyos szótagig terjedő egységet ütem-
nek nevezzük.

Az ütemhangsúlyos verselés sorfajtái
Az ütemhangsúlyos verselés sorfajait a verssorban előforduló ütemek és a szó-
tagok száma szerint nevezzük el. Így a sorok lehetnek: kétüteműek, háromüte-
műek és négyüteműek. A szótagokat x-ekkel jelöljük, és ahol hangsúlyt érzünk, 
oda vesszőt teszünk. A sorfajta megnevezése: ütemszám plusz szótagszám: két-
ütemű hatos. Ha szimmetrikus a sor, akkor pl. felező hatos vagy felező tizenkettes.
A kétütemű, felező hatost (a hat szótagot az ütemvonal két ütemre osztja, azaz 
felezi) például így jelöljük Petőfi Sándor Reszket a bokor, mert… című versénél:

Reszket a      bokor, mert

3 / 3

Weöres Sándor Jön a tavasz, megy a tél című verse is kétütemű, a szótagszáma pe-
dig 7, azaz kétütemű hetes a sorfajtája:

Jön a tavasz,   megy a tél

4 / 3

A kétütemű, felező nyolcast például így jelöljük Balassi Bálint Hogy Juliára talála, 
így köszöne néki című versénél:

Ez világ sem   kell már nekem

4 / 4

A kétütemű, felező tizenkettest például így jelöljük Arany János Toldi című elbe-
szélő költeményének sorainál:

Ég a napmelegtől   a kopár szík sarja

6 / 6
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Az időmértékes verselés
Ha egy mű időmértékes verselésű, akkor a szöveg kötöttségét, ritmusát a rövid 
és a hosszú szótagok szabályos váltakozása, ismétlődő visszatérése hozza létre.

Rövid a szótag, ha a benne előforduló magánhangzó rövid, s legfeljebb egy 
mássalhangzó követi. Mindig hosszú az a szótag, amelyiknek magánhangzója 
hosszú. Helyzetéből adódóan hosszú az a szótag is, amelynek a magánhangzója 
rövid, de utána hosszú, illetve két vagy több mássalhangzó következik. (Egy sort 
egy ritmikai egységnek tekintünk, a verslábak szavakon át nyúlnak.)

A szótagok kiejtési időtartamán alapuló verselés ritmikai alapegysége a vers
láb: meghatározott számú és sorrendű rövid, illetve hosszú szótag kapcsolata. 
Igen sokféle versláb létezik. 
daktilus: –    (egy hosszú és két rövid szótag); 
spondeus: –  –  (két hosszú szótag);
jambus:  –  (egy rövid és egy hosszú szótag)
trocheus: –   (egy hosszú és egy rövid szótag) – ez csupán a verssorok utolsó 
verslábaként szerepelhet.

Időmértékes ritmusú verssorok
A hexameter: hat verslábból álló verssor, daktilusokból és spondeusokból áll. 
Az 1., a 2., a 3., a 4. helyen spondeus és daktilus is állhat, az 5. helyen csak dak-
tilus, a hatodik helyen csak spondeus. A sor utolsó szótagja azonban tekinthető 
hosszúnak és rövidnek is.
Ritmusképlete a verslábak elkülönítésével: 
–  | –  | –  | –  | –  |–  –
    –    |     –    |     –    |     –    |            |  

Például:            H á ro m sz o r  ve r i  e z t  ke n de n  L ú d a s  M a ty i  v i s sz a !

A disztichon (kétsoros) versforma: egy hexameter és egy pentameter alkotja. 
A pentameter: neve szerint „öt versláb”, valójában azonban hat verslábból álló 
verssor. Annyiban tér el a hexametertől, hogy a 3. és a 6. versláb csonka, egyet-
len szótag: az így keletkezett szünet (√), erőteljes sormetszet (||) két félsorra töri 
a pentametert. 
Ritmusképlete verslábakra tagolva: 
–  | –  | –√ | | –  | –  | –√
Például:  M egc s e l eke d t ük ,  a m i t  m eg kö ve te l t  a  h a z a .
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Balassi Bálintról

Balassi Bálint 1554-ben született a felvi-
déki Zólyom várában. Apja Balassi János 
arisztokrata főkapitány, édesanyja Su-
lyok Anna. Balassi kitűnő nevelést ka-
pott. Egy ideig Bornemisza Péter, a szá - 
zad egyik jelentős írója, prédikátora ta-
nította, aki zólyomi udvari papként állt 
Balassi János szolgálatában. Bálintot alig 
11 évesen Nürnbergbe küldték, hogy ott 
folytassa tanulmányait. Édesapját – ha-
mis vádak alapján – összeesküvés gyanú-
jával letartóztatták, amikor az ifjú még 
csak 15 éves volt. A család így Lengyel-
országba menekült, ahová követte őket a 
fogságból megszökött apa is. A családfő 
ugyan később királyi kegyelmet kapott, de a bécsi udvar bizalmát visszaszerez-
ni már sohasem tudta. Fiát – a bécsi udvar szándéka szerint – elküldte a Bát-
hory István erdélyi fejedelem elleni hadjáratba. Balassi Bálint fogságba esett, 
ám Erdélyben barátként és nem fogolyként fogadták. A fiatalember az olaszos 
műveltségű fejedelmi udvarban nagyon jól érezte magát. Báthoryt lengyel ki-
rállyá választották, ezt követően jutott el Balassi Lengyelországba, ahol meg-
ismerkedett a reneszánsz udvari kultúrával. Költészetének egyik témáját a 
hadjáratokban szerzett tapasztalatai ihlették.

Családja érdekében, hogy mentesítse őket a zaklatásoktól, 1577-ben visszatért 
Magyarországra, ám apja addigra meghalt, és szinte a teljes családi vagyon odalett.

Alig egy évvel hazaérkezése után is-
merkedett meg nagy szerelmével, Lo-
sonczy Annával, Ungnád Kristóf egri 
várkapitány feleségével. Szerelmük kö-
zel hat évig tartott. Losonczy Annához 
írta az Anna-verseket. Verseiben – hu-
manista szokás szerint – Júliának nevez-
te őt. A szerelmes kedveshez íródott 
versek képviselik Balassi munkás
ságának másik jelentős részét. Har
madrészt mély vallásosságáról tesz
nek bizonyságot istenes versei.

Balassi Bálint portréja

Zólyom vára mai szemmel
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Balassi Bálint: Egy katonaének
In laudem Confiniorum1 – Az Csak búbánat nótájára'

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hirére vitézeknek szive gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kivűl is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.

Véres zászlók alatt lobogós kopiát2 vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sik mezőt széllel nyargalják, nézik
Az párduckápákkal3, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak4 alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten éjjel csataviseléssel mindenik lankadt s fáradt.

Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván, örömmel kiáltván ők kopiákot törnek,
S ha sulyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén5 űzőt sokszor megvernek.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradság mulatások.

1 In laudem Confiniorum: A végek dicséretére 
2 kopiát: kopját
3 párduckápa: itt párducbőrből készült csuklya, kámzsa
4  szerecsen lovak: török-arab vérvonalú lovak, a végvári küzdelmekben elpusztult lóállomány helyett tenyész-

tett, nemesített fajta
5 arcul reá térvén: visszafordulva
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Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véressen, sebekben halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézűl holt testeknek.

Ó végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerte-szerént vagyon mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel6 áldjon Isten mezőkbe!

Balassi a 16. századi históriás énekeknek7 az 
epikus anyagát (történeti témájú énekek, val-
lásos, mondai elbeszélő művek, tudósító éne-
kek, regényes históriák) alakítja reneszánsz 
lírává. Központi témája: a hazáért és a keresz-
ténységért vívott önfeláldozó harc. Műveivel 
emléket állított a vitézi életforma már eltűnő 
hőskorának.

1–4. versszak: költői kérdéssel indul a vers: 
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb do-
log az végeknél?, amelyre azonnal érkezik a 
válasz: a költő felsorakoztatja mindazt, amit 
értékként nyújtani tud ez az élet. Az 1. vers-
szakban a lírai én a költemény címzettjeihez,  
a vitézekhez szól, majd a 2–4. versszakban 
változtat, hiszen már nem a vitézeknek, ha-
nem róluk beszél – érzelmi érvekkel akarja meggyőzni a végvári élet szépségéről 
az olvasót. Mozgalmas képek sorozatában jeleníti meg a végvári vitézek életének 
mozzanatait: a harci kedvet, a portyára készülést, az ellenség elé vonulást, az éjsza-
kai ütközetet, párviadalokat, majd a csata elmúltával a letáborozást és elnyugvást.  
A mindennapoknak ez a nehéz, embert próbáló kockázata illeszkedik a természet 
egyetemes harmóniájához.

5. versszak: ebben a versszakban mintegy a kor legmagasabb eszményének szint-
jére emelkedik a végvári élet. A haza és a kereszténység védelmében a halál kockáza-
tát is vállaló vitézek nagyságát hirdeti ez a szakasz, amely egyben a magyar humanis-
ta világnézet erkölcsi értékeit is megmutatja: Emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek ők adnak.

6 szerencse: zsákmány
7  históriás ének: Tinódi Lantos Sebestyén az első hírmondó, krónikás, aki Eger várának ostromáról írta  

az Eger vár viadaljáról való ének című históriás énekét. Ilosvai Selymes Péter nevéhez pedig a Toldi Miklósról 
szóló 16. századi históriás ének köthető.

Magyar huszár a 16. században.
Jost Amman fametszete
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6–9. versszak: a 6–8. versszak mintha ismételné a 2–4.-ben olvasottakat. De már a 
vitézi élet árnyoldalai kerülnek előtérbe: súlyosan vagyon az dolog harcokon, éhség, 
szomjúság, nagy hévség, véresen stb. Az örök elnyugvást, a hősi halált vetítik elénk a 
halva sokan feküsznek és a koporsója vitézül holt testeknek részek. A lezáró 9. vers-
szak egy felkiáltással zengi az ifjú vitézeknek ez világon szerte szerint a hírnevét, örök 
dicsőségét. Az utolsó sorban pedig már a költői én búcsúzik egy fájdalmas őszi hason-
lattal, és isteni áldást, hadi szerencsét kíván a végek vitézeinek.

Az olvasott vers egy életkép, a mindennapi vitézi élet jellemző helyzeteit és alak-
jait ábrázoló alkotás.

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki

Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most én mellettem, egészséggel8, édes lelkem.

Én bús szivem vidámsága, lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága, veled Isten áldomása.

Én drágalátos palotám, jóillatú piros rózsám,
Gyönyerő szép kis violám, élj sokáig, szép Júliám!

Feltámada napom fénye, szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye, élj, élj életem reménye!

8  Egészséggel! – ez szokásos üdvözlő formula volt a 16. században, tehát nem azt jelenti, hogy „egészséges 
állapotban”

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Mi az olvasott költemény műfaja? 
b) Kik voltak ebben a műfajban Balassi elődei?

2. Hány nagy szerkezeti egységre bontható a vers? Ismertessétek néhány mondat-
ban a szerkezeti részek tartalmát!

3. Keressetek példákat a versben alakzatokra és a költői képszerűség eszközeire!

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   39OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   39 2023. 03. 07.   19:23:362023. 03. 07.   19:23:36



40

 Reneszánsz

Szerelmedben meggyúlt szivem csak tégedet óhajt lelkem,
Én szivem, lelkem, szerelmem, idvez légy én fejedelmem!

Júliámra hogy találék, örömömben igy köszenék,
Térdet fejet neki hajték, kin ő csak elmosolyodék.

A vers címe azonnal utalás arra, hogy a költő egy ta-
lálkozás pillanatát örökíti meg. Ahogyan az Egy katona-
ének című versnél megfigyelhettük a hármas tagolást, 
ugyanúgy e verset is három jól elkülöníthető részre 
bonthatjuk.

I. rész: az 1. versszak egy boldog felkiáltással kezdő-
dik, és csak ezt követi a köszönés: Egészséggel (ez a kor 
szokásos köszöntése). A felkiáltást a kedvessel való ta-
lálkozás váltja ki, a lírai én érzéseit tudjuk meg: ha Júlia 
nem lenne, a világ is értéktelen, értelmetlen volna, de 
most boldog, hiszen láthatja a kedvest. 

A következő két versszak Júliát elvont lényként a 
szerelemmel azonosítja, boldogságot kifejező meta-
forákat, ismétléseket és túlzásokat használ, például  
Én drágalátos palotám. A lírai énben ellentétes érzelmek kavarognak: kedvese iránti 
érzései örömmel töltik el, ugyanakkor gyötrődik is miattuk. 

II. rész: az 5. versszak összefoglalása az előző négynek. Fokozással és halmozással 
(szívem, lelkem, szerelmem) emeli még magasztosabb szintre a kedvest és az iránta 
táplált érzelmeket. A vallásos himnuszokból, imákból ismert idvez légy kifejezés még 
magasabb szintre emeli a verset.

III. rész: a záró versszak megmutatja az úrnő és a szerelmes lovag közötti hatalmas, 
áthidalhatatlan távolságot, amelyre számtalan példa van a lovagi szerelmi lírában. 
Júlia – mint a lovagok úrhölgyei – csak fölényesen, szelíden mosolyog a vallomás hal-
latán, nem viszonozza a szerelmet. 

Az olvasott költemény műfaja dal, egy egyszerű érzelmet (szerelem), hangulatot 
fejez ki.

Tanultatok már a trubadúrokról, azokról a költőkről, akik nemes hölgyeknek hó-
doltak költeményeikkel, teljesítve ezáltal az egyik legfőbb lovagi kötelességet: az úrnő 
hódoló tiszteletét. Balassi Bálint Hogy Juliára talála, így köszöne néki című versében 
ugyanez a trubadúrlírai hagyomány idéződik fel. A versben az áhított hölgy vagy úrnő 
Júlia, az elérhetetlen, angyali, tökéletes lény.

Magyar női viselet a 16. századból
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Mi az olvasott vers műfaja? Válaszaitokat indokoljátok is!
2. Hány szerkezeti egységet lehet elkülöníteni a műben? Melyek ezek?
3. Keressetek példákat a versben alakzatokra és a költői képszerűség eszközeire!
4. Milyen hasonlatosságot mutat a költemény a trubadúrlírával?
5. Hogyan kapcsolódik Balassi Bálint neve az alábbiakhoz?

Zólyom vára          Bornemisza Péter          Báthory István 
Históriás ének          Egészséggel

6. Figyeljétek meg a képet! Találjatok ki rövid történetet a kép egy-egy szereplő-
jéről!
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A dráma (műnem)
Az irodalmi művek legtöbbje besorolható a három műnem egyikébe. Ezek az epika, 
a líra és a dráma. Az epikus művek történetet mondanak el, cselekményesek. A lírai 
művek élményt, érzelmeket fejeznek ki: nincs bennük cselekmény, vagy csak nagyon 
kevés. A drámai művek konfliktust, összeütközést jelenítenek meg, és írójuk színpa-
don történő előadásra szánta őket. 

A műnemeken belül megkülönböztetünk kisebb csoportokat, műfajokat. 

A görög dráma

A dráma mint műnem fénykora a kr. e. 5. századra tehető. Ekkor erősödött 
meg a demokrácia a görög városállamokban. Kialakult egy új életforma (antik 
polgárosodás), és a kultúra is virágzásnak indult. Ekkor kezdték el mind széle-
sebb körben az ünnepeket is megtartani, amelyek pl. Dionüszosz, a szőlőmű-
velés, a bor és mámor istenét dicsőítő alkalmakhoz kapcsolódtak. Az ünnepség 
fénypontjaként drámaversenyeket rendeztek. Előadásokra járni állampolgári 
jog és kötelesség volt. A színház a görög szellemi élet egyik lényeges központja 
lett. Az állam rendkívül fontos nevelőintézményévé vált, hiszen az athéni de-
mokrácia erkölcsi-politikai eszméit sugározta. 

A görög színházban kezdetben nagyon fontos volt a kar (kórus) szerepe, 
amely idővel folyamatosan csökkent, amikor kiemeltek először kettő, majd 
több színészt a karból. Így egyre hangsúlyosabbá váltak a darabokban a pár-
beszédes részek, ezáltal pedig már bonyolultabb cselekmények eljátszására is 
lehetőség nyílott. 

Ókori görög színház – 
i. e. 4. században épült 

5000 férőhelyes antik színház
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A félkör alakú szabadtéri színházakat 
domboldalba építették. A  közel 20–30 
ezer ember befogadására alkalmas tér kö-
zepén helyezkedett el a kicsi, ám jól lát-
ható színpad, ahol nem voltak díszletek. 
A színpad mellett helyezkedett el az or-
késztra, azaz tánctér, ahol a 12–15 fős kar 
(kórus) kapott helyet.

A színészek csak férfiak lehettek, akik 
el tudták változtatni hangjukat, el tudták 
játszani a női szerepeket. Magasított ci-
pőket viseltek, eleinte utcai ruhában ját-
szottak, majd megjelentek a színpadi ru-
hák, amelyek többletjelentést hordoztak. 
Például a ruha színe jelezte a boldogságot 
vagy a  boldogtalanságot; a  boldogok 
élénk színűt, míg a boldogtalanok sárgát, zöldet vagy kéket hordtak, a szenve-
dők pedig feketében jelentek meg.

A szereplők kőmaszkokat viseltek, amelyek alapján a nézők megállapíthat-
ták, hogy női vagy férfi szereplő, rabszolga vagy idősebb férfi van-e a színpa-
don. Ugyanakkor a maszkokkal érzelmeket is kifejeztek, mint azt a képen is 
láthatjátok.

A középkori dráma 

A dráma a középkorban szinte csak a szöveg párbeszédes előadását jelentette. 
Nincs valódi játék, nincs dramaturgia, és nem létezett a mai értelemben vett 
színház intézménye sem. Az egyházi irodalomban a dráma teljes mértékben 
a  tanítás, a  nevelés, a  példa és elrettentés célját szolgálta. Az  egyházi dráma 
előadásai a templomban és az iskolában zajlottak. 

Görög kőmaszkok

A reneszánsz kor drámairodalma 
Amit ma reneszánsz drámának tekintünk, az először a spanyol és az angol színházak-
ban jelent meg, de még jelentős hatással volt rájuk a középkori drámák világa. A korai 
reneszánsz drámák ezért erősen kapcsolódtak a valláshoz, a vallásos műfajokhoz. 
A színházi műfajok terén viszont már erőteljes az ókori dráma hatása. 
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Megjelentek a rémtörténetek, rémdrámák is, amelyekben a közös vonás a külö-
nös, félelmetes halálnemek. A drámák szereplőit a szenvedély irányítja, amely egy-
ben meghatározza a hősök cselekvéseit is. Másik elterjedt műfaj a bohózat, de jellem-
zőek a szerelmi történetet megjelenítő pásztorjátékok is.

A drámát nem tekintették a  lírai és epikus művekkel egyenértékűnek. A művek 
megjelentetésével a  szerzők nem törődtek, sokkal inkább jellemző volt az  alkalmi  
jelleg.

A dráma fejlődése szempontjából a legfontosabb mérföldkő a színház megújulása 
volt. A  középkorban és a  reneszánsz kor elején nem létezett még állandó színház, 
ezért volt nagy jelentősége az első színház megépítésének. Az állandó színház, az ál-
landó játéklehetőség rangot adott a színháznak és a drámai műfajoknak. 

A reneszánsz kori drámák általában verses 
szövegűek voltak, a történeteket általában öt 
felvonásra tagolták.

A reneszánsz dráma fénykora és az első ál-
landó színház (Globe) is William Shakespeare 
nevéhez kötődik. Ő volt az, aki új irányt adott 
a  dráma fejlődésének, bár Európában ekkor 
még az  antikvitást mindenekfelett tisztelő 
francia dráma volt az uralkodó.

Shakespeare színházában még nem voltak 
díszletek. A jelenetek helyszínére a szereplők 
utaltak, itt is fiatal fiúk játszották a női szere-
peket. Nem felvonások, hanem színek voltak. 
A drámák szereplőinek jelleme sokat változik 
a  darab során. Jellemfejlődésük a  történet 
egyik mozgatórugója.

A DRÁMA MŰNEMÉBE TARTOZÓ MŰFAJOK

KOMÉDIA:  lényege a komikum vagy ne-
vetségesség helyzetben, jellemben, cse-
lekvésben, szemléletben megnyilvánuló 
ellentmondás, visszásság, amelynek felis-
merése mulatságos hatást vált ki, neve-
tésre késztet. 

TRAGÉDIA: olyan drámai alkotás, 
a mely nek középpontjában valamilyen 
értékveszteség áll. Cselekménye tragi-
kus végkimenetelű konfliktust hordoz.

A Shakespeare-színház, amelyet 1593-ban 
emeltek, 3000 nézőt tudott befogadni
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William Shakespeare-ről

Angol drámaíró. 1564-ben született Ang-
liában. Oxfordban is járt iskolába. Na-
gyon fiatalon, 18 éves korában nősült 
meg, három gyermeke született. Házassá-
ga után nem sokkal Londonba költözött, 
ahol csatlakozott egy színésztársulathoz. 
A legtöbb darabját is e társulatnak készí-
tette, de színészként is tevékenyen részt 
vett az előadásokban.

Az 1599-ben megnyílt Globe Szín-
háznak részvényese volt. 1610 körül 
visszatért szülővárosába, és többé nem 
vett részt a színházi életben.1616-ban 
hunyt el.

Shakespeare-t nemcsak drámaíróként 
ismerjük, hanem több szonett és hosszabb költemény szerzőjeként is. 

Drámái jórészt átdolgozások vagy közszájon forgó történetek voltak. Korai 
komédiáival nem aratott sikert. A hírnevet a szerelmes tragédiája, a Romeo és 
Júlia hozta meg számára. 

William Shakespeare

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Soroljátok fel a három műnemet, és mondjatok példákat is hozzájuk!
2. Döntsétek el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 

a) A dráma kialakulása az i. e. 5. századra tehető.  
b) Dionüszosz a szerelem istene volt. 
c) A középkori egyházi irodalomban a dráma a nevelés eszköze is volt. 
d) A korai reneszánsz drámák erősen kapcsolódtak a vallásos műfajokhoz. 
e) A reneszánsz kori drámák általában verses szövegűek voltak. 
f) A reneszánsz drámák szereplőinek jelleme nem változott a darab során. 
g) Shakespeare a középkor legnagyobb drámaírója volt.

 Projektfeladat: Végezzetek kutatómunkát Shakespeare munkásságával kapcsola-
tosan! Mely királyokat örökítette meg az úgynevezett királydrámáiban? Készítsetek az 
egyik drámáról plakátot, amely a főszereplő király személyét történelmi hűségében 
mutatja be!

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   45OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   45 2023. 03. 07.   19:23:402023. 03. 07.   19:23:40



46

 Reneszánsz

Shakespeare: Romeo és Júlia – Kosztolányi Dezső fordítása

ELŐHANG
KAR
( jön) Két nagy család élt a szép Veronába,
Ez lesz a szín, utunk ide vezet.
Vak gyűlölettel harcoltak hiába,
S polgárvér fertezett polgárkezet.
Vad ágyékukból két baljós szerelmes
Rossz csillagok világán fakadott,
És a szülők, hogy gyermekük is elvesz,
Elföldelik az ősi haragot.
Szörnyű szerelmüket, mely bírhatatlan,
Szülők tusáját, mely sosem apad, 
Csak amikor már sarjuk föld alatt van:
Ezt mondja el a kétórás darab.
Néző, türelmes füllel jöjj, segédkezz,
És ami csonka itten, az egész lesz. 

ELSŐ FELVONÁS
1. SZÍN

Verona. Köztér. Sámson és Gergely karddal, pajzzsal fölfegyverkezve jön

[…]
MONTAGUE
Mondd, ki kavarta föl e régi harcot?
Öcsém, te itt voltál a kezdeténél?

BENVOLIO
Ellenfeled cselédjei s tiéid,
Mikor kiléptem, már egymásra mentek.
Én hát közéjük álltam: erre jött
A vad Tybalt, kezében puszta karddal,
Szitkot lehelt fülembe, vívni hívott,
Vagdalta kardjával a levegőt,
Mely csak fütyült reá, sértetlenül.
Aztán döfödjük egymást és püföljük,
Sokan kifutnak, minden penge serceg,
Míg végre jön és szétválaszt a Herceg.
[…]

A mű első teljes kiadásának 
címlapja, London, 1599
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3. SZÍN
Szoba Capuleték házában. Capuletné és Dajka bejön

[…]
CAPULETNÉ
Férjhezmenésről: én is éppen erről
Szólnék veled. – Mondd, Júlia, leányom,
Hajlandó volnál férjhezmenni te?

JÚLIA
Nincs a világon ennél szebb dolog.

DAJKA
Nincs szebb dolog! Ha nem volnék dadád,
Azt hinném, tejjel szoptál bölcsességet.

CAPULETNÉ
Gondolj reá hát, ifjabb nők tenálad,
Itt Veronában – s mind előkelőek –
Most már anyák: ha visszagondolok,
A te korodban én is anya voltam.
Te meg leány. Száz szónak egy a vége:
A délceg Páris kéri a kezed.
[…]

5. SZÍN
Csarnok Capulet házában. Zenészek várakoznak, szolgák jönnek

[…]
ROMEO
A fáklya tőle izzóbb lángra lobban!
Szépsége úgy csüng az éj arculatján,
Mint fényes ékszer szerecsen fülén!
Túl szép e földre, nem való ide!
Ki hófehér galamb, ahhoz hasonló,
S aki körötte van, fekete holló.
A tánc után majd meglesem, hol ül
S érdes kezem kezétől üdvezül.
Szerettem eddig? Nem, tagadd le, szem.
Csak most látok szépet, ma éjjelen.
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TYBALT
Hangjából ez csak Montague lehet: –
Add tőrömet, fiú: – a semmiházi
Álarc alatt merészkedik közénk,
Csúfolni, meggyalázni ünnepünket?
Az őseimnek százszor szent nevére,
Bűnnek se tartom, hogy kifoly a vére.

CAPULET
Ugyan, mi lelt, öcsém, miért viharzol?

TYBALT
Bátyám, ez ellenségünk, Montague.
Álarcba jött, gúnyból, a semmiházi,
Hogy meggyalázza éji ünnepünket.

CAPULET
Ifjú Romeo?

TYBALT
A gaz Romeo.

CAPULET
No csöndesedj, te kedves öcs, ne bántsd őt,
Hisz úgy viselkedik, mint nemesúrfi,
S őszintén szólva Verona dicséri,
Milyen derék és jólnevelt fiú.
A város minden kincséért se hagynám,
Hogy itt az én házamban sértegessék.
Csitulj le és ügyet se vess reá.
[…]

ROMEO
Szentségtelen kézzel fogom ez áldott,
Szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót, 
De ajkam – e két piruló zarándok –
Jóváteszi s bűnöm föloldja csók.
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JÚLIA
Zarándok, a kezed mivégre bántod?
Hisz jámbor áhítat volt az egész.
A szent kezét is illeti zarándok
És csókolódzik akkor kézbe kéz.
[…]

ROMEO
Ki az ő anyja?

DAJKA
Ej, fiatalúr,
A háziasszony az ő édesanyja:
Én dajkáltam lányát, kivel beszéltél,
És mondhatom, hogy jól imádkozott az,
Aki megkapja egykor.

ROMEO
Capulet?
Szívem az ellenség prédája lett.
[…]

JÚLIA
S ki nem táncolt ma este, ott mögötte?

DAJKA
Nem ösmerem.

JÚLIA
Menj nyomba, kérdezd meg nevét: – ha nős,
Akkor a sírom lesz a nászi ágyam.

DAJKA
A neve Romeo, egy Montague,
Nagy ellenségtek egyetlen fia.

Első felvonás, 5. szín, Romeo találkozik 
Júliával, acélmetszet, Németország, 
19. század eleje
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JÚLIA
Ó, gyűlölet, te anyja szerelemnek.
Korán láttam meg s későn ösmerem meg.
Milyen csodás, csodás a szerelem:
Halálos ellenségem szeretem.
[…]

Shakespeare Romeo és Júlia című drámája egy Veronában játszódó reneszánsz sze-
relmi tragédiát dolgoz fel. Valószínűleg 1594 és 1596 között írta. A  két család ősi 
ellenségeskedéséből kibontakozó történet nem Shakespeare saját ötlete, hanem egy 
vándortéma feldolgozása. 

Az Előhang ennél többet is elárul: röviden összefoglalja a várható eseményeket. 
Az olvasó, a néző már szinte előre tudja, mi fog történni. Ezt a kiindulópontot, alap-
szituációt az Első felvonásból részletesebben is megismerjük. Először a mellékszerep-
lőkkel találkozunk, a két család szolgáitól, az ő megnyilvánulásaikból szerezhetünk 
információkat a családok viszonyáról, a köztük lévő viszályról. Tehát előbb hallunk 
a főszereplőkről, mint hogy megjelennének a színen, ez bennünk, olvasókban, né-
zőkben már meg is teremti a kezdeti feszültséget. 

Kezdetben a  családok viszálykodása még mulatságosnak, komikusnak tűnik. De 
a Herceg parancsával szembeni utcai önbíráskodás már előrevetíti a későbbi súlyos 
következményeket. A  végzetszerűség már a  családok közötti ádáz gyűlölködésben 
testet ölt. A két világ szembenállását nem lehet csupán nemzedékek ellentétére egy-
szerűsíteni, hiszen nem korlátolt öregek és másképpen gondolkodó fiatalok kerülnek 
egymással szembe, hanem két különböző világfelfogás csap össze. Mindez a korabeli 
politikai helyzetet is mutatja, amikor még két korszak, a feudális középkor és a rene-
szánsz modernség együttesen létezik és ütközik össze. Ugyanezt jelképezi a két fősze-
replő jelleme is a dráma kezdetén: Romeo már az új kor szellemének megfele lően 
az érzelmi párválasztás híve; míg Júlia a  régi rend parancsait követve, engedelmes 
gyermeke szüleinek, azaz elfogadná, akit férjül ők választanak neki.

A drámában két különböző, egymással szemben álló világ, erkölcsi rend együtt 
létezése teremt tragikus szituációt. Az  egyik oldalon az  előítélet, a  gyűlölet, a  má-
sik oldalon az előítéleteket figyelmen kívül hagyó, a szeretetet, a szerelmet legfőbb 
értéknek tartó világkép körvonalazódik. Két korszak határán zajlanak az események. 
A két család ősi viszálya állandósult. 

Az Első felvonás a  dráma első szerkezeti egysége, amit expozíciónak (alapszi-
tuációnak) nevezünk. Expozíció: a műnek az a része, amely bemutatja a szereplőket, 
a helyet és az időt, tájékoztat az előzményekről, a szereplők kapcsolatáról, korábbi 
eseményekről. 
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MÁSODIK FELVONÁS
2. SZÍN

Capuleték gyümölcsöskertje.
[…]
ROMEO
Csak a sebetlen gúnyol így sebet.
De csitt, mi fény nyilall az ablakon?
Ez itt Kelet és Júlia a Napja! –
Kelj, szép Nap, és az irigy holdat öld meg,
Mely már beteg és bútól sápadoz,
Mivel te, a szolgálólánya szebb vagy.
Ne légy cselédje hát, irigykedik rád.
Az ő avítt-zöld, Vesta-szűz-ruháját9 
Viselje a bolond, de nem te; vesd le.
Ez itt a hölgyem! Itt az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! –
Beszél, de nem hallom szavát: sebaj.
Szeme beszél, majd felelek neki.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. a) Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit jelent a vándortéma kifejezés!  
b) Fazekas Mihály melyik tavaly olvasott műve dolgoz fel vándortémát?

2. Emlékezzetek vissza, mi volt Arany János Toldijában az Előhang szerepe!
3. Foglaljátok össze saját szavaitokkal azokat az információkat, amelyeket Shakes-

peare művében a KAR mond el az Előhangban!
4. Elevenítsétek fel az Első felvonás cselekményeit az alábbi kérdésekkel! 

a) Melyik két család viszálykodik Veronában? 
b) Miért és milyen büntetést helyez kilátásba a Herceg? 
c) Ki az, akibe Romeo reménytelenül szerelmes a mű kezdetekor? 
d) Ki az, aki a 14. életévét lassan betöltő Júliát kiszemeli magának feleségnek? 
e) Hogyan szerez tudomást Romeo a Capulet-bálról? 
f) Kikkel, mely barátaival érkezik a bálba Romeo? 
g) Ki ismeri fel Romeot a bálban? 
h) Ki fedi fel egymás előtt a két fiatal – Júlia és Romeo – kilétét?

5. Igazoljátok állításokkal, hogy az Első felvonás az expozíció!

Második felvonás, 
színes rézkarc, Robert Dudley

9  Vesta: a családi élet, a házi tűzhely istennője. Papnői a Vesta-szüzek

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   51OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   51 2023. 03. 07.   19:23:422023. 03. 07.   19:23:42



52

 Reneszánsz

Jaj, vakmerő én: nem hozzám beszél:
Az ég két legtündöklőbb csillagának
Tán dolga volt s megkérték, hogy szemével
Csillogjon addig, míg ők visszatérnek.
És hogyha fönn ragyogna a szeme –
A csillag elsápadna fényes arcán,
Mint mécs a napban, és szeme az égen
Úgy égne, hogy minden madárka dallal
Köszöntené, azt vélve, itt a hajnal.
Ni, most lehajtja arcát a kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén,
Hogy az arcához érjek!

JÚLIA
Jaj nekem.

ROMEO
Szól: –
Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben
Fejem fölött nekem oly glóriás vagy,
Akár a mennyek szárnyas hírnöke,
A visszatorpanó, döbbent halandók
Fehéren-égre-ámuló szemének,
Míg nézik őt, hogy száll a lusta felhőn,
A lég hullámain és elvitorláz.

JÚLIA
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el,
S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé
És nem leszek Capulet én se többé.

ROMEO
Hallgassak-e vagy szóljak-e neki?

JÚLIA
Csak a neved ellenségem, csak az: –
Te önmagad vagy és nem Montague.
Mi az a Montague? se kéz, se láb,
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Se kar, se arc, se más efféle része
Az embereknek. Ó, hát légy te más név!
Mi is a név? Mit rózsának hivunk mi,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Így hogyha nem hívnának Romeónak,
E cím híján se volna csorba híred.
Romeo, lökd a porba a neved,
S ezért a névért, mely nem a valód,
Fogd életem.

ROMEO
Hadd fogjalak szavadnál.
Hívj édesednek s újra megkeresztelsz.
Így nem leszek már Romeo soha.

JÚLIA
Ki vagy te, ki az éjbe burkolózva
Megloptad az én titkomat?

ROMEO
Nevem
Nem mondhatom meg a számodra, nem.
Utálom a nevem, te drága szentség,
Mert néked ellenséged a nevem.
Ha írva volna, nyomban összetépném.

JÚLIA
Nyelvedről a fülem még nem ivott
Száz szót se, mégis ösmerem a hangját:
Nem Romeo vagy, nem egy Montague vagy?

ROMEO
Egyik sem, édes, hogyha nem óhajtod.

JÚLIA
Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s miért?
A fal magas, megmászni is nehéz
S halál e hely – hiszen tudod, ki vagy –,
Ha rokonaim rád találnak itt.
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ROMEO
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.

JÚLIA
De hogyha észrevesznek itt, megölnek.

ROMEO
Ó, több veszély van a te két szemedben,
Mint húsz kardjukban: nézz reám szelíden,
S nem árt nekem ádázkodó dühük.

JÚLIA
Jaj, a világért meg ne lássanak.

ROMEO
Az éj palástja eltakar előlük,
S ha nem szeretsz, hadd leljenek meg ők.
Hadd haljak inkább a haragjuk által,
Mint hogy szerelmed nélkül haldokoljak.
[…]

JÚLIA
Hát mit kívánsz ma éjjel, édesem?

ROMEO
Esküdj hűséget, mint tenéked én.

JÚLIA
Hisz én előbb esküdtem, meg se kértél.
Jaj, bár ne is esküdtem volna meg.

ROMEO
Ó, visszavonnád esküdet s miért?

JÚLIA
Hogy tiszta szívvel újra visszaadjam.
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Ám arra vágyom, ami az enyém már:
Szerelmem oly nagy, mint az óceán
S oly mély, adok neked belőle, lelkem
S több lesz nekem: mindkettő véghetetlen.
[…]

5. SZÍN
Capuleték kertje. Júlia bejön

[…]
DAJKA
Akkor szaladj tüstént Lőrinc baráthoz.
Egy férfi vár ott. Asszonya leszel.
Ni, ettől a szótól kigyúlsz azonnal,
A hejehuja vér arcodba szökken.
Menj a templomba. Nékem más utam van,
Hágcsót kapok, melyen a kedvesed
Napszálltakor madárfészkébe mászik.
Mint ronda pesztra lótok szerteszéjjel,
De munkám terhét te viseled éjjel.
Most majd falok, rohanj, hogy révbe juss.
[…]

HARMADIK FELVONÁS
1. SZÍN

Verona. Köztér.
Mercutio, Benvolio, apród és szolgák jönnek

[…]
Benvolio visszajön
BENVOLIO
Ó, Romeo! Jó Mercutio meghalt!
Ez a dicső lélek felhőkbe vágyott,
Nagyon korán elrúgta ezt a földet.

ROMEO
Sok bús napom lesz még ily fekete:
Jön majd a vég, ez itt csak kezdete. 

BENVOLIO
A vad Tybalt im újra visszajön.
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ROMEO
Él és ujjong s Mercutio megölve.
Szállj vissza hát az égbe, bölcs kimélet,
Eztán vezess el, tűzszemű harag.
Tybalt visszatér
Tybalt, előbb engem „rongy”-nak neveztél,
Vond vissza ezt. Mert Mercutio lelke
Még itt kereng most a fejünk fölött
És várja lelked, hogy kövesse őt:
Te, vagy én, vagy mindketten elkísérjük. –

TYBALT
Hitvány kölyök, ki véle összeálltál,
Most véle mégysz majd.

ROMEO
Ezt ez döntse el.
Vívnak, Tybalt elesik

BENVOLIO
Romeo, fuss, rohanj!
Polgárok az utcán, Tybalt megölve: –
Mit nézel? – a herceg halálra ítél,
Ha kézrejutsz. – Szedd az irhád, el, el!

ROMEO
Jaj, én balsors bolondja.
[…]

A Második felvonásban, a  báli éjszakán kezdődik a  két fiatal csodálatos, ám meg-
rendítő szerelme, amely a régi rend megtagadásához vezeti a szerelmeseket. Amikor 
rájönnek, hogy két ellenséges családból származnak, megdöbbennek az eléjük tor-
nyosuló akadálytól. De az éjszakai szerelmi vallomásban már megtagadnak mindent, 
ami szerelmük útjában áll: származásukat, házukat, nevüket, az illemet. A szokásokat 
elvetik, de az erkölcsöt nem, hiszen házasságra akarnak lépni. Másnapi titkos eskü-
vőjük számukra végleg megsemmisítette a családok ősi viszályát, de a frigy titokban 
marad. Sem Júlia, sem Romeo nem kéri a házassághoz a szülők engedélyét. A szerel-
mesek, sőt még Lőrinc barát is arra gondol, hogy a kész helyzettel majd megbarátkoz-
nak a szülők, s a viszály talán e friggyel szeretetre válik. 

Mercutio halála. 
A Dalziel testvérek fametszete 
John Gilbert illusztrációja alapján, 
19. század
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A dráma fordulópontját, a  küzdelem felerősödését hozza Mercutio és Tybalt 
halála. Romeo nemcsak felesége rokonát ölte meg, hanem szembekerült a hercegi 
paranccsal is. Csak a  kedvező tanúvallomásoknak köszönheti, hogy száműzetéssel, 
nem pedig halállal sújtják. Az újra fellobbanó bosszúban szertefoszlik a remény, hogy 
Capulet valamikor beleegyezését adja a házasságra.

A Második felvonás a  dráma második szerkezeti egysége, azaz a  bonyodalom. 
Bonyodalomnak nevezzük a műnek azt a részét, amelyben feltárul a szereplők kö-
zötti konfliktusrendszer, a szereplők egymáshoz való viszonya, a képviselt eszmék 
és elvek mibenléte. Ugyanakkor ez a rész egyben már előkészíti a következő dráma-
szerkezeti egységet, a konfliktust. A Harmadik felvonás bővelkedik a fordulatokban, 
hiszen ekkor következik be Mercutio, majd Tybalt halála, Romeo kísérletet tesz az ön-
gyilkosságra, valamint a két szerelmes ekkor teljesíti be házasságát a nászéjszakával. 
Vér és szerelem, ádáz gyűlölet és minden veszély vállalása a központi témák.

A Harmadik felvonás a  bonyodalom kibontakoztatása, amikor végérvényessé 
válik, hogy elkerülhetetlen lesz a tragikus összeütközés, hiszen a szereplők ragasz-
kodnak az általuk képviselt elvekhez és rendhez. Ebben a részben már minden cse-
lekményszál összekapcsolódik, a szereplők szembesülnek tetteikkel és azok követ-
kezményeivel.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Elevenítsétek fel a Második és a Harmadik felvonás cselekményeit az alábbi kér-
dések segítségével!
a)  Hogyan jelenik meg a műben a sötétség és a fény ellentétének motívuma a 

Harmadik felvonás 2. színében? Milyen jelentősége van ennek a mű egészét 
figyelembe véve? 

b)  Mennyire veszi komolyan első hallásra Lőrinc pap Romeo új szerelmét? Miért 
segít mégis?

c) Ki tud arról, hogy Romeo és Júlia délután össze fognak házasodni?
d) Mivel köt bele Tybalt Mercutióba?
e) Hogyan végződik a feldühödött Romeo párbaja Tybalttal?
f) Kitől értesül Júlia a párbajokról?

2. Keressetek olyan költői képeket, alakzatokat a szerelmesek vallomásaiban, 
amelyek a leginkább kifejezik érzéseiket! 

3. Jellemezzétek Romeót és Júliát a részletek alapján! 
4. Hasonlítsátok össze a fiatalok – Romeo és Júlia – helyzetét, viselkedését, be-

szédmódját a mai fiatalok udvarlási szokásaival! 
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5. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mi okozza a bonyodalmat a drámában!
6. Hogyan nevezzük a drámáknak azt a szerkezeti egységét, amikor a szereplők 

szembesülnek tetteik következményeivel?
7. Próbáljátok megállapítani, hogy az alábbi képek mely felvonás melyik színét és 

mely jelenetét ábrázolják!

NEGYEDIK FELVONÁS
1. SZÍN

Verona, Lőrinc barát cellája.
Lőrinc barát és Páris jön

[…]
LŐRINC
Ah, Júlia, ösmerém a keserved.
De túlhaladja az elmém határát:
Hallom, csütörtökön – és nincs halasztás –
A gróffal egybe kell majd kelni néked.

JÚLIA
Ne mondd, atyám, hogy hallottál felőle,
Ha biztos eszközt nem mondsz ellene:
Ha bölcsességgel nem segítheti,
Mondd bölcsnek akkor elhatározásom
És majd segítek rajta én e tőrrel.
Isten: szívünk, kezünk: te fontad egybe.
E kéz, mit elpecsételtél te néki,
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Nem üt pecsétet egy másik kötésre
S máshoz csalárdul nem hajol e hű szív,
Hát semmisítse ez meg mind a kettőt.
Azért tehát hosszú tapasztalásod
Adjon tanácsot most nekem, avagy lásd,
Hogy köztem és átkom között a bíró
E véres tőr lesz és eldönti azt,
Amit korod s okosságod hatalma
Nem oldhatott meg tisztességesen.
Ne késlekedj: én vágyom a halálom,
Ha gyógyszerem szavadba nem találom.

LŐRINC
Megállj, leány: megcsillan egy remény még,
De végbevinni oly kétségbeejtő,
Mint azt, amit lebírni szándokod.
Ha mintsem, hogy Párissal egybekelj,
Olyan erős vagy, hogy magad megöld,
Tán egy halálra emlékeztető
Próbát is állsz e szégyent elkerülni,
Hisz kész vagy a halálra is ezért.
Ha ezt mered, úgy megkapod a gyógyszert.
[…]

3. SZÍN
Júlia szobája. Júlia, Dajka jön

[…]
JÚLIA
Isten veled. Ó, látlak-e megint?
Hűs borzalom cikázik ereimben.
Majd megfagyasztja életem melegjét:
Tán hívjam őket bátorítani?
Dadus! De mit tehet? Bús jelenésem
Csak enmagamnak kell lejátszani.
Jer, kisüveg!
És hogyha nem hat ez a keverék –
S a gróffal összeházasítanak majd?
Nem – ez nem engedi – te csak heverj itt!
Tőrét maga elé teszi
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És hogyha méreg ez, mit a barát
Cselből adott nekem, megölni engem,
Hogy ez a nász szégyent ne hozzon őrá,
Mert Romeóval összeesketett már?
Félek, hogy így van: és még sincs így, érzem.
Megannyiszor kipróbált, jámbor ember,
Hesseljük el a rút gyanút magunktól.
És hogyha majd a sírba lenn leszek,
S fölocsudom, mielőtt Romeo jön,
Megmenteni? Ez az iszonytató!
És hogyha megfojt az a kriptabolt,
Minek pállott szájába lég se jár,
S megfulladok és Romeóm se lát meg?
És hogyha élek, nem megeshetik,
Hogy borzadozva a haláltól-éjtől,
E rémletes és iszonyú tanyán,
E kriptaboltban, e vén-vén odúban,
Hol százak óta fekszenek halomban
Az őseimnek porló csontjai,
S rémes Tybalt, ki most került a földbe,
Levedzik a leplébe, s mint beszélik,
Kísértetek járnak ki éji órán –
Jajjaj nekem – nem eshetik meg itt, hogy
Későbben érzek föl, büdös szagok közt,
Sikolyt hallok, mitől az agy megőrül,
Mint amikor mandragórát szakítnak?
És hogyha ébredek, nem bomlok-é meg
Csömörletes, viszolygó rettenettől?
Nem játszom-e vázakkal tébolyultan?
Nem tépem-e lepléből csonka bátyám?
S egy ősapám csontjával, mint afféle
Bunkóval nem loccsantom-e fejem szét? –
Ni, látom, itt a bátyám szelleme,
Romeót keresi, aki a testét
Kardjára tűzte: – állj, Tybalt, megállj!
Jövök, Romeo! Ezt reád köszöntöm.

Kihörpinti a kisüveget, s ágyára veti magát

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   60OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   60 2023. 03. 07.   19:23:432023. 03. 07.   19:23:43



61

 Reneszánsz

ÖTÖDIK FELVONÁS
1. SZÍN

Mantova, utca
ROMEO
Ha az álom hízelkedő szemének
Hinnem lehet, mindjárt öröm köszönt rám.
Keblem királya könnyen ül a trónján
S egész nap oly szokatlan, játszi jókedv
Emelget a földről, víg érzetekkel.
Álmomban édesem jött s halva lelt –
Álmunkban eszmél a halott: beh furcsa!
S oly életet csókolt az ajkaimra,
Hogy fölocsúdtam és császára lettem.
Jaj, mily csodás a szerelem maga,
Ha árnya is ily gazdag, boldogító.

Boldizsár jön

Hír Veronából? Boldizsár, mi újság?
Hoztál-e írást nékem a baráttól?
A kedvesem hogy van? És az apám?
Hogy mint van Júlia? Ezt újra kérdem,
Mert semmi sincs rosszul, ha jól van ő.

BOLDIZSÁR
Hát jól van. És így nincsen semmi rosszul.
Már alszik a Capulet-sírba teste,
S halhatlan része angyalokkal él.
Láttam, hogyan vitték a kriptaboltba,
S jelenteni ezt lóhalálba jöttem.
Ó, jaj, bocsásd meg énnekem a rossz hírt,
Hiszen te tetted tisztemül, uram.

ROMEO
Ha így van, harcba szállok véled, égbolt!
Tudod lakásom: hozz tintát, papírt,
S fogadj lovat: ma éjjel utazom.
[…]
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Patikáros jön

PATIKÁROS
Ki ordít így?

ROMEO
No jöjj, barátom. Látom, hogy szegény vagy.
Itt negyven arany: adj egy kortynyi mérget.
De oly ölőt, oly hirtelen-hatót,
Hogy szétnyilalljon tüstént minden érben,
Az életunt szörnyethaljon, ha issza,
S testéből úgy robbanjon el a lélek,
Olyan veszett sebesen, mint a lőpor
Lobban ki, tűzbe, gyilkos ágyucsőből.
[…]

3. SZÍN
Temető. Capuleték kriptája.

Páris, Apród virággal, fáklyával jön
[…]
JÚLIA
Mi ez a zaj? Jöjj, drága tőr!

Kirántja Romeo tőrét
Ez hüvelyed. (Magába döfi) Itt rozsdásodj te: ölj meg!
Romeo holttestére rogy s meghal. Őrség jön Páris apródjával
[…]

LŐRINC
Rövid leszek, hisz a lélegzetem
Kurtább, semhogy hosszú mesére futná.
Ott Romeo – halott –, Júlia férje –
Ott Júlia – halott –, hű hitvese. 
Titokban én eskettem össze őket,
Tybaltot aznap ölték meg s miatta
A vőlegényt száműzték városunkból.
Júlia érte sírt és nem Tybaltért.
Te, hogy keservét enyhítsd, elgyürűzted, 
Erővel is férjhez akartad adni

Ötödik felvonás, 1. szín, metszet. 
Romeo mérget vásárol a patikusnál
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Ötödik felvonás, 1. szín, metszet. 
Romeo mérget vásárol a patikusnál

Páris grófhoz – Júlia fölkeres,
Rimánkodik dúlt arccal, hogy segítsek,
Mentsem meg őt a másik esküvőtől,
Másképp cellámban öli meg magát.
Hát adtam néki – mert tudok keverni –
Álomhozó italt, s úgy is hatott ez,
Amint kívántam, a halál szinébe
Burkolta: közben írtam Romeónak,
Hogy itt legyen e rémes éjszakára
S kölcsön-sírjából hozza ki velem,
Mert az ital varázsa épp ma szűnt meg.
De a levélvivőm, János barát,
Útjába megrekedt és tegnap este
Levelem visszahozta. Így az órán –
Mikor ébredni kellett Júliának –
Magam jöttem kivinni őt a sírból.
Azt hittem, a cellámba rejtem el majd,
Míg Romeónak írást küldhetek: –
De hogy megérkezem – az ébredése
Előtt pár perccel –, két halott hevert itt,
Nemes Páris gróf és hű Romeo.
Júlia ébred, kértem esdve, jöjjön,
Viselje tűrve az Ég rendelését:
De erre zaj riasztott el a sírból,
Ő bánatában nem akart követni,
S – úgy rémlik – aztán végezett magával.
Csak ezt tudom. Nászába beavattuk
Dadáját is, s ha bármi balra fordult
Az én hibámból, úgy vén életem
Legyen az áldozat – pár óra van még –
Ezt sújtsa le a törvény szigora.
[…]

HERCEG
Ez írás a barátot igazolja.
Így volt szerelme s Júlia halála.
Azt írja itt, mérget vett egy szegény
Patikárostól s a kriptába jött
Meghalni és Júliához feküdni.

Ötödik felvonás, 3. szín, illusztráció Charles 
és Mary Lamb Shakespeare-mesék című 
könyvéből, 1905
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Hol vagytok, ellenségek? – Capulet –
Montague – lám gyűlölségtek mily átok:
Szerelemmel gyilkolta meg az Ég
Örömetek, s én, mert tűrtem viszálytok,
Két atyafit vesztek: – így bűnhődünk mind.

CAPULET
Ó, Montague bátyám, add a kezed:
Ez a leányom özvegydíja, többet
Nem kérhetek.

MONTAGUE
De én többet adok:
Szobrot emelek néki sáraranyból,
És mindaddig, amíg Verona áll,
Nevének nem szabad elmúlnia,
Ragyogjon a hű, tiszta Júlia.

CAPULET
S én egy arany-Romeót veretek
Arája mellé: mártír-gyermekeknek
Így áldoz a koldusi szeretet.

HERCEG
Zord békülést hoz e mogorva reggel,
Fejét a nap se dugja ki nekünk.
Ezt megvitatjuk még a többiekkel,
Aztán kegyelmezünk és büntetünk:
Mert még regékbe sincsen arra szó,
Mit szenvedett Júlia s Romeo.

Mind elmennek
Függöny

Ötödik felvonás, 3. szín, Moritz Retzsch alkotása
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A Negyedik felvonásban a családok ismét kísérletet tesznek a konfliktus békés úton 
való rendezésére, az egész felvonás nyugodtabb hangulatot közvetít az előzőekhez 
képest. Még egyszer felmerül az olvasóban a kérdés: lehetséges, hogy gyilkosságok 
sora, gyűlölet, száműzetés, egynapos szerelem utáni házasságkötés után még újra 
lesz rend? A felvonás mindenki számára – szerelmesek és olvasók – felvillantja a re-
ményt, hogy igenis rendeződhetnek a dolgok. Ezt nevezzük tetőpontnak: a katasztró-
fa közeledtével a hősök még egyszer megpróbálják megoldani az eddig megoldhatat-
lannak mutatkozó drámai helyzetet. 

Szinte minden mellékszereplő jó szándékúan azon igyekszik az Ötödik felvonás-
ban, hogy megszűnjön a gyűlölködés és a szerelem győzedelmeskedjen. Ám min-
den próbálkozás hiábavalónak bizonyul, hiszen a katasztrófa bekövetkezik. Azaz  
a konfliktusok lezárulnak.

A dráma szerkezete
Shakespeare műve megfelel a klasszikus drámai szerkezetnek, amellyel a felvonások 
is megfeleltethetők:

Szereplők

A két viszálykodó ház képviselői
Montague Capulet

Romeo, Montague fia Júlia, Capuleték leánya

Montague-né Capuletné

Mercutio, a herceg rokona, Romeo barátja Tybalt, Capuletné unokaöccse

Benvolio, a herceg rokona, Romeo barátja Júlia dajkája

Boldizsár, Romeo szolgája Péter, Júlia dajkájának szolgája

Ábrahám, szolga Montague-éknál Sámson, Gergely, szolgák Capuletéknél

Escalus, Verona hercege

Páris, ifjú nemesúrfi, a herceg atyjafia

Lőrinc, Ferenc-rendi barát

KAR

ALAPSZITUÁCIÓ
BONYODALOM

BONYODALOM 
KIBONTAKOZÁSA

TETŐPONT

MEGOLDÁS
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Elevenítsétek fel a Negyedik és az Ötödik felvonás cselekményeit az alábbi kér-
dések segítségével!
a)   Olvassátok el újra Júlia monológját (mielőtt kiissza a cseppeket)! Mitől fél és 

mivel bátorítja magát?
b)   Mit tudunk meg Capulet és Capuletné kapcsolatáról, miközben folynak az es-

küvői előkészületek?
c) Kik állják körül Júlia „halálos ágyát”? Közülük ki és hogyan fogadja a halálhírt?
d) Milyen hírrel érkezik Romeo szolgája, Boldizsár Mantovába?
e)  Ki mondja el az odasereglő embereknek, valamint a Capulet és a Montague 

szülőknek és a hercegnek, hogy mi történt?
2. Mit jelentenek a műben dőlt betűvel szedett részek? Mire következtethetünk 

ezekből a részekből?
3. Válassz egy számodra érdekes mellékszereplőt, és jellemezd őt néhány mon-

datban!
4. Csoportosítsátok a szereplőket az alapján, hogy inkább reneszánsz kori vagy in-

kább középkori értékeket képviselnek-e!
5. Mi lehet az alábbi Shakespeare-től idézett sor jelentése? Értelmezzétek!

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő.

Helyszínek
Verona, az ötödik felvonásban Mantova.

A dráma időkezelése
A tragédia meglehetősen tömör, vasárnaptól 
csütörtökig zajlik le a cselekmény. Már ebből a 
rövidségből is következik a drámai feszültség. 

Júlia erkélye Veronában 
a Via Capello utcában
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Irodalom és színház

A dráma műfaja valójában egyfajta ket-
tősséget hordoz. Irodalmi szempontból 
leírt, rögzített formájú szöveg, de egy 
másik művészeti ágra, a színművészetre, 
a színjátszásra van szüksége ahhoz, hogy 
ez életre keljen.

A színművészetbe sok-sok minden 
beletartozik, például a színház épülete,  
a színpad, a súgólyuk, a kellékek, a dísz-
letek. De ide sorolhatjuk a színészek játé-
kát, a drámai helyzetnek és a megformált 
alakoknak megfelelően elmondott szöve-
geket, valamint a rendezőt, aki értelmezi 
és „színre viszi” a darabot. 

Az ihletet adó dráma

Romeo és Júlia drámája nemcsak a szín-
házakban jelent meg, hanem számtalan-
szor filmre vitték.

Az egyik legnépszerűbb Franco Zeffi-
relli 1968-as filmje, amelyben az addigi 
hagyományoktól eltérően a szereplők 
életkora azonos volt Shakespeare szerep-
lőinek életkorával. A másik nagy siker-
nek örvendő filmes adaptáció az 1996-
ban megjelent változat, amelyet Baz 
Luhrmann rendezett. A történet modern 
környezetben, a Los Angeles-i Verona 
Beachen játszódik. 

Neves zeneszerzők is bátran nyúltak a témához, mint például Vincenzo 
Bellini (1801–1835) olasz zeneszerző, aki kétfelvonásos operát írt A Capuletek 
és a Montague-k címmel. Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) orosz zeneszer-
ző első nagy sikerét is ez a történet hozta meg 1870-ben, és hasonlóan sike-
res lett Szergej Prokofjev (1891–1953) szovjet-orosz zeneszerző Romeo és Júlia 
című balettzenéje is.

Részlet Franco Zeffirelli filmjéből

Auguste Rodin: Romeo és Juliet
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A reneszánsz (újjászületés) a 14. században indult hódító útjára Itáliából. A 15. szá-
zadtól a reneszánsz kultúra már nemcsak a városokban, hanem a világi és egyházi 
fejedelmek udvaraiban is nagy jelentőségű. Az ember újra fölfedezte önmagát, te-
hetségét és képességeit, s minden dolgok mértéke és végső célja ismét az ember lett 
az ókori művészetekhez hasonlóan. Az alkotó, a művész már fontosnak tartotta az 
egyén érzéseinek, nézeteinek, élményeinek kifejezését.

A reneszánsz kialakulása összekapcsolódott a humanizmus kulturális és oktatási 
mozgalmával. A humanisták feltámasztották az ókori görög és római kultúrát, létre-
jött a polihisztor embereszmény.

A reneszánsz korszakában megjelenő vallási mozgalom, a reformáció létrehozza  
a nemzeti nyelvű irodalmi műveket.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Soroljatok fel néhány reneszánsz alkotót!
2. Fogalmazzátok meg, hogyan kapcsolódik a humanizmus a reneszánszhoz!
3. Milyen volt a humanizmus embereszménye?
4. Mit jelent a reformáció fogalma?
5. Miért nevezhetjük Mátyás királyt reneszánsz uralkodónak?
6. Alkossatok állításokat Janus Pannoniusról!
7. Foglaljátok össze néhány mondatban, hogy melyek voltak Balassi Bálint költésze-

tének fő témái! 
8. Mit nevezünk drámának?
9. Érvekkel támasszátok alá, hogy Shakespeare Romeo és Júlia című drámája tragé-

diának tekinthető!

6

Összefoglalás – Reneszánsz

RENESZÁNSZ MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN

ITÁLIAI RENESZÁNSZ

HUMANIZMUS

REFORMÁCIÓ 1517

14. sz. 15. sz. 16. sz.

JANUS PANNONIUS
MÁTYÁS KIRÁLY

LEONARDO DA VINCI
RAFFAELLO SANZIO

MICHELANGELO BUONARROTI

(1434–1472)
(1443–1490)
(1452–1519)
(1483–1520)
(1475–1564)

BALASSI BÁLINT
SHAKESPEARE

(1554–1592)
(1564–1616)
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Összefoglalás – Reneszánsz BAROKK
„Nem irom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök hiremet.”

Zrínyi Miklós
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A barokk 

A barokk a  reneszánszot követő művé-
szettörténeti korszak és korstílus. 
A  16. század második felétől a  18. szá-
zadig volt meghatározó Európában és 
Latin-Amerikában. Az  olasz elnevezés 
jelentése: különös, szokatlan.

A barokk kialakulása és elterjedése 
mindenhol szorosan kapcsolódik az el
lenreformációhoz. Az  ellenreformáció 
a katolikus egyház belső megújulását hir-
dető, a  protestantizmus visszaszorítását 
és a  katolikus hit újjáélesztését szorgal-
mazó mozgalom.

A reneszánsz emberközpontú világ-
képét a  barokk lecseréli, a  hangsúlyokat 
– a középkorhoz hasonlóan – ismét a ta
pasztalaton túli világ, a  vallásos hit 
felé tolta el. Ugyanakkor mind a két korstílus követendőnek tekinti az antik 
műveltségeszményt.

Barokk építészet, képzőművészet, zene 

A barokk korszak és egész művészetének 
jellemzője a monumentalitás és a pom
pa. Lenyűgözőek a hatalmas méretekben 
tervezett alkotások. A korízlés, a túldíszí-
tettség azt az emberi szándékot mutatja, 
hogy az alkotó művészember minden te-
hetségét a  tapasztalható világ tükreként, 
Isten dicsőségére ajánlotta fel.

A barokk művészet ma is része éle-
tünknek, hiszen a  falusi templomaink 
nagy része barokk stílusban épült, vagy 
azzá alakították át a  18–19. században. 
A barokk motívumok még a népmű
vészetünkre is hatással voltak, ezt ne-
vezzük parasztbarokknak. Ezekre példák 

Szentgotthárd. Nagyboldogasszony 
(ciszterci)-templom és kolostor. 
1748–1749-ben építették barokk stílusban. 
Freskóit id. Dorfmeister István és Matthias 
Gusner készítette 1794–1795-ben

Szombathely, Püspöki Palota. Hazánk 
egyik legszebb késő barokk stílusú épülete
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a  templombelsők fakazettás mennyezetének alkotásai, a  szószék festményei 
vagy az útszéli feszületek. Városaink régi lakóépületein is a barokk (majd klasz-
szicista – később tanulunk róla) stílus és ízlés hagyott leginkább nyomot. 

A zenei barokk kezdetét az opera műfajának megjelenéséhez kötik. A ze-
nében a barokk soha nem látott gazdagodást hozott, tulajdonképpen ekkor 
alakul ki a hangszerek mai formája és a zenekar. A világi és egyházi zene 
sok műfajjal gazdagodott, például az operával, kantátával, oratóriummal. 

Jeles barokk zeneszerzők például Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi. 

Barokk irodalom

Míg gyönyörködünk a barokk építészeti remekművekben és zenében, addig 
barokk irodalmat alig olvasunk. Ez azért lehet így, mert az olvasást nagyon 
megnehezíti, hogy a szöveg régies (írásmód, helyesírás), amelyet a barokk ízlés 
még bonyolultabbá formált.

A barokk számára nélkülözhetetlen meghökkentés, gyönyörködtetés, 
lenyűgöző hatás leginkább formai külsőségekkel érhető el. Ezért a  barokk 
költészet kedvelte a virtuóz rímtechnikát, a merész gondolattársításokat, az új-
szerű költői képek bőségét. A barokk próza előszeretettel alkalmazta a bonyo-
lult összetételű, ám mégis áttekinthető körmondatokat. 

A barokk új műfajokat is teremtett, mint például a barokk eposz (erről majd 
később tanultok).

A magyar barokk irodalom kezdete Zrínyi Miklós nevéhez köthető, aki 
megalkotta a Szigeti veszedelem című művét.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Mi az olaszos barokk szó jelentése?
2. Mely századokban volt jellemző?
3. Fogalmazzatok meg néhány barokk építészeti jellemzőt!
4. J. S. Bach műveivel énekórán már 5. és 6. osztályban is találkoztatok. Felismeri-

tek, hogy melyik művéből származik az alábbi idézet (fordítás)?

Üdv rád és házad népére, Te jó szántóvető!

5. Mondjatok 2-3 jellemzőt a barokk irodalommal kapcsolatosan!

 Projektfeladat: Kutassatok a könyvtárban, az interneten! Gyűjtsetek képet minél 
több barokk épületről! Készítsetek tablókat, és rendezzetek kiállítást a munkáitokból!
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Zrínyi Miklósról

Zrínyi Miklós hadvezér és költő. 1620-
ban nemesi családban született valószínű-
leg a muraközi (Horvátország) Csáktor-
nyán. Dédunokája az 1566-os szigetvári 
hősnek, Zrínyi Miklósnak. Édesapja ko-
rán meghalt, végrendeletében fiai, Mik-
lós és Péter nevelését a királyra bízta.  
II. Ferdinánd Pázmány Pétert kérte fel 
erre a feladatra. Zrínyi így Habsburg-hű 
és mélyen vallásos, katolikus nevelést 
kapott. Tanult a grazi jezsuita kollé-
giumban, a bécsi és a nagyszombati egye-
temen, majd hosszabb ideig tartózkodott 
Itáliában. Kiemelkedő műveltségre tett 
szert, a horvát és a magyar nyelven kívül 
latinul, olaszul, németül és törökül is be-
szélt. 

1637-től Csáktornyán élt, ahol bir-
tokain gyümölcsöző gazdaságot hozott 
létre. Állandó harcban állt a törökökkel. 
Legfőbb célja a törökök teljes kiűzése és 
a nemzeti összefogás megteremtése volt.

1647-ben horvát bánná nevezték ki. 
A Délvidéket a török elleni harcok bázi-
sává igyekezett kiépíteni, s felépítette az 
Új-Zrínyivárat. A törökök elleni hadjá-
ratra készülve sok hadtudományi mun-
kát írt. 

Egy vadászat során Csáktornya mel-
lett halálos baleset érte1664-ben.

Vörösmarty Mihály költeményeinek 
egykorú illusztrációi: Zrínyi, a költő. 
Aurora, 1829

Zrínyi Miklós lovas képmása, 
rézmetszet, 1829
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Szigeti veszedelem
1645-ben kezdte írni Szigeti veszedelem című híres eposzát (verses nagyepikai mű-
faj, mely egy egész közösségre kiható nagy jelentőségű eseményt dolgoz fel). A mű, 
amelynek legnagyobb részével 1646–1647 telén készült el, az 1566-os szigetvári ost-
rom történetét dolgozza fel. Főhőse a költő dédapja, Zrínyi Miklós, aki hősiesen, de 
sikertelenül próbálta megvédeni a török ellenében a szigeti várat.

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

OBSIDIONIS SZIGETIANAE
Pars prima

(A Szigeti veszedelem első éneke)
[…]
7.
Az nagy mindenható az földre tekinte,
Egy szembe fordulásbol világot megnézé,
De leginkább magyarokat eszben vette,1

Nem járnak az úton, kit Fia rendelte.

8.
Látá az magyarnak állhatatlanságát,
Megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt;
Csak az, eresztené szájára az zablát,2

Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát;

9.
Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti,
Ártatlan Fia vérének böcsületi,
Jószágos cselekedetnek nincs keleti,3

Sem öreg embernek nincsen tiszteleti;

1 eszben vette: észrevette, látta
2 eresztené szájára az zablát: szabadjára engedné
3 nincs keleti: nincs keletje, nincs rá szükség
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10.
De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás,
Irigység, gyülölség és hamis tanácslás4,
Fertelmes fajtalanság és rágalmazás,
Lopás, ember-ölés és örök tobzódás.

11.
Megindúlt ezekért méltán ű haragja,
Azért Mihály archangyalt5 magához hivá,
És kemény haragjában igy parancsolá,
Ű szentsége előtt archangyal áll vala:

1. Társaddal olvassátok újra a részletet, és próbáljátok soronként, mondatonként értel-
mezni, ma beszélt nyelvre „fordítani”! Vigyázzatok, mert a szerző a barokk kori, jelleg-
zetesen bonyolult szórendet követi írásában, azaz az érzelmi vagy az értelmi nyoma-
ték kedvéért a szokásostól eltér a ritmus!

Az olvasott rész cselekménye azzal indít, hogy Isten letekint a földre, és látja, hogy  
a magyarok letértek az igaz útról, bűnökben élnek. Állhatatlanok, mértéktelenek, 
bálványokat imádnak, nem tisztelik az Istent. A jó cselekedeteket, sőt az idős embe-
reket sem becsülik. Elterjedt a feslett erkölcs, istenkáromlás, irigység, gyűlölködés, 
hamis tanácsadás, rágalmazás, lopás és emberölés közöttük. Mindezeket látva Isten 
magához hívja Mihály arkangyalt.

A megfogalmazásban megfigyelhető a szokatlan sor- és mondatszerkesztés. Az is 
szembetűnő, hogy a 8-9-10. versszak egyetlen hosszú körmondat. A bűnök lajstromá-
ban Zrínyi alkalmazza a fokozást, hiszen a káromlástól egészen az emberölésig terjed 
a felsorolásuk.

12.
„Nézd ama kemény nyaku és kevély sciták6 
Jó magyaroktol mely igen elfajzottak,
Szép keresztyén hütöt7 lábok alá nyomtak,
Gyönyörködnek külömb-külömb vallásoknak.

4 tanácslás: tanácsadás
5 archangyalt: arkangyalt
6 sciták: harcos nomád nép az ókorban, akiket később a hunokkal és magyarokkal azonosítottak. Itt: magyarok
7 hütöt: hitet
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A 12. szakaszban Isten közvetlenül Mihály arkangyalhoz beszél, az előző részben lá-
tott „bűnöket” összegzi: a mostani magyarok elfajzottak a régiektől, elhagyták hitü-
ket. Tehát ismételten felhívja a figyelmet mostani, bűnös állapotokra.

2. Értelmezzétek a 12. szakasz utolsó két sorát! Mire utalhat ezzel Isten?

13.
Maga te tekints meg8 körösztyén világot,
Nem találsz azok közt, kivel tettem több jót:
Kihoztam Scitiábol9 mely nékik szük vólt,
Az én szent lelkem is ű reájok szállott.

14.
Scitiábol, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egyiptusbul az zsidó népeket,
Hatalmas karommal verém nemzeteket,
Mindenütt rontám, vesztém ellenségeket10.

15.
Téjjel-mézzel folyó szép Pannoniában,
Megtelepitém üket Magyarországban,
És meg is áldám minden állapatjában,
Meghallgatám, segitém minden dolgokban;

16.
Sőt vitéz szüvel11 is megáldottam üket,
Ugy hogy egy jó magyar tizet mást kergetett,
Sohul nem találtak oly nagy ellenséget,
Az ki, mint por szél előtt, el nem kerengett.

08 Maga te tekints meg: Te magad tekintsd meg…
09 Scitiábol: Szkítaföldről, a magyarok őshazájából
10 vesztém ellenségeket: elveszejtettem, elpusztítottam ellenségüket
11 vitéz szüvel: vitéz szívvel
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17.
Szentséges lölkömet reájok szállattam,
Az körösztyén hütre fiam által hoztam,
Szent királyokkal is megajándékoztam,
Békességet, tisztességet nekik adtam.

13–17. szakasz
Isten felsorolja mindazokat a tetteket, amelyeket véghezvitt a magyarok jóléte ér-
dekében: új hazába vezette, itt megáldotta őket, bőséggel, ellenségeik feletti győzel-
mekkel, keresztény hittel és békével ajándékozta meg őket.

Ez az összegzés elénk tárja, hogy mi volt eddig, de az ilyen felsorolások már előre 
jelzik azt is, hogy innentől majd másképpen lesz.

Zrínyi azt írja: Nem találsz azok közt, kivel tettem több jót, ezzel a mondattal 
mintegy kiválasztja, kiválasztott néppé teszi a magyarokat. Ezáltal párhuzamot állít 
a Bibliával, melyben a zsidók Isten kiválasztott népe. Ezt a párhuzamot továbbviszi  
a gondolatmenetében: Scitiábol, azt mondom, kihoztam üket, / Miként Egyiptusbul 
az zsidó népeket. Sőt, Pannóniát magával Kánaánnal, az ígéret földjével azonosítja: 
Tejjel-mézzel folyó Pannoniával. 

3. Keressetek hosszú mondatokat ebben a szakaszban, és értelmezzétek azokat!
4. Keressetek hasonlatot az eddig olvasott részekben!
5. Értelmezzétek a mondatokat! A második mondat kapcsán példákat is említsetek!

Az körösztyén hütre fiam által hoztam,
Szent királyokkal is megajándékoztam

18.
De ők ennyi jókért, ah, nehéz mondani!
Ah, háládatlanok, és merték elhadni12,
Nem szégyenlik Isteneket elárulni,
Ellenemre minden gonoszban merülni.

19.
Ah, bánom, ennyi jót hogy ü vélek töttem,
Nem-é viperákat keblemben neveltem?
De immár ideje velek esmertetnem:
Én vagyok ama nagy bosszuálló Isten.

12 elhadni: elhagyni
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18–19. szakasz 
A magyarok hálátlanul elfordultak Istentől, pedig ellenségeikkel szemben a ma-
gyarokat, ahogyan a zsidókat is megsegítette az Úr. Ah, háládatlanok, és merték el-
hadni, / Nem szégyenlik Isteneket elárulni. Isten szemrehányást tesz, és meghozza 
a döntést. Ha nem volt jó, ahogy eddig volt, ha visszaéltek a lehetőséggel, akkor 
ezután majd másképpen lesz: elszánja magát a büntetésre: Én vagyok ama nagy 
bosszuálló Isten. 

6. Egyetértetek-e a bosszú jogosságával? Érveljetek mellette és ellene!

20.
Eredj azért, archangyal13, szállj le pokolban14,
Válassz eggyet az haragos furiákban15,
És küldjed el aztot szultán Szulimánban,
Jutassa magyarokra való haragban.

21.
Én pedig töröknek adok oly hatalmat,
Hogy elrontja, veszti az rossz magyarokat,
Mindaddig töri iga kemény nyakokat,
Mig nem esmerik meg: elhagyták urokat.

22.
Kiáltnak én hozzám, s nem hallom meg üket,
Hanem fogom nevetni nehéz ügyöket:
Az ű panaszira nem hajtom fülemet,
Ü nyavalyájokra nem tészem szememet.

23.
Ez mindaddig lészen, míg bosszút nem állok,
Harmad-negyed ízig büntetés lesz rajtok;
És ha idején eszben nem veszik magok,16

Örök átkom, haragom lészen ü rajtok.

13 archangyal: arkangyal, főangyal. Mihály arkangyalhoz szól
14 szállj le pokolban: pokolba
15 az haragos furiákban: a fúriák a görög mítoszok haragos bosszúistennői
16 ha idején eszben nem veszik magok: ha idejében észre nem veszik maguk vagy magukat

Pieter van der Heyden: I. Szulimán 
arcképe, 16. század közepe
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7. Mivel bízza meg Isten az arkangyalt?
8. Kinek ad hatalmat a büntetés végrehajtásához?

20–23. szakasz 
Isten utasítást ad Mihály arkangyalnak, és feltárja előtte a tervét. A büntetés mi-
kéntjét részletezi. Harmad-negyed ízig büntetés lesz rajtok, amely az Ószövetség-beli 
zsoltárokból is ismert. Azaz a bűn olyan súlyosnak ítéltetett, hogy több emberöltőn 
át tart majd a büntetés. A 13–17. szakaszban olvashattuk, hogy Isten megáldotta a 
magyarokat, de ezáltal, ha visszaélnek az áldottsággal, akkor a büntetés súlyossága is 
növekszik. Ugyanakkor a 24. szakaszt olvasva ismét felcsillan a remény a bűnbocsá-
natra és a szövetség visszaállítására Isten és a magyarok között. 

24.
De ha hozzám térnek, megbánván bünöket,
Halálrol életre ismég hozom üket.
Jaj, török, néked, haragom vesszejének!
Te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek.”
[…]

A magyar nép bűneinek és bűnhődésének 
gondolata már a Zrínyi korában igen népsze-
rű költeménytípusban, az ország három rész-
re szakadásának nyomorúságait megéneklő 
országsirató énekekben is felfedezhető, ám 
ilyen részletességgel nála jelenik meg először 
az irodalomban. 

Az ország akkori nehéz helyzetében a bű-
nösség kapcsán az alapgondolat közös volt:  
ha Isten gondviselő és igazságos, akkor kell, 
hogy oka legyen a szenvedésünknek, bizonyo-
san bennünk van a hiba, valahol elrontottuk, utat tévesztettünk.

Bár az ország törökök általi megszállása a magyarokon kívül álló okokból is bekö-
vetkezett volna, mégis az önvád, a bűntudat kialakulásának hátterében leginkább ez 
állhatott.

Az ország három részre szakadásának időszaka egybeesett az egyházszakadással 
is. Így a magyarság egyik bűnét katolikus és protestáns szemmel egyaránt abban lát-
ták, hogy a másik fél eltávolodott az igaz hittől. 

Subarich György rézmetszete
Zrínyi könyvének címlapjához
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A két önálló országrész közül a Királyi Magyarország volt inkább katolikus, Erdély 
pedig református és unitárius, ez pedig okot adott a hitvitákra is.

A bűntudat és igazságkeresés kapcsán Zrínyi az ószövetségi zsidóság történetével 
való párhuzamot emeli ki. Az Isten elhagyása, a szövetség megszegése bűnt von maga 
után, a törökök Isten ostorai. Innentől végigkíséri kultúránkat a magyar nép bűnössé-
gének gondolata, valamint az ehhez kapcsolódó párhuzam az ószövetségi zsidó nép 
történetével. 

Szigetvár 1566-os ostroma: középen a vár, a jobb felső sarokban az ostromló 
török seregek tábora

A történelmi tények

Az 1552-es egri kudarc után Szulejmán szultán úgy határozott, hogy a kö-
vetkező hadjáratban maga áll a sereg élére. A cél ismét Bécs elfoglalása volt. 
Egy magyar végvár, Szigetvár azonban megint megtorpanásra kényszerítette a 
törököt. A védők kapitánya Zrínyi Miklós volt. A hosszú ostrom alatt a török 
ágyúk földig rombolták a falakat. A további ellenállás lehetetlenné vált. A vé-
dők elhatározták, hogy élve nem kerülnek török fogságba. Zrínyi vezetésével, 
egy szál karddal a kézben rárontottak a várból az ellenségre. Mindannyian hősi 
halált haltak. Az ostrom alatt az idős Szulejmán szultán is meghalt egy járvá-
nyos betegségben. A vezér nélkül maradt török sereg nem folytatta a hadjára-
tot, hanem visszavonult. Bécs ismét megmenekült.
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A kuruc kor történelmi háttere

• 1664: Vasvári béke
• 1664: Zrínyi Miklós halála
•  Csalódás a Habsburgokban
Hogyan tovább? Merre van a kiút?
•  Az 1670-es évek sikertelen felső-ma-

gyarországi felkelése: a Habsburg-kor-
mányzat abszolutista politikája ellen 
fellázadtak a köznemesek, a jobbágyok, 
városi polgárok, egykori végvári kato-
nák és erdélyi önkéntesek.

•  I. Lipót abszolutizmust vezet be.
•  De Lipót kegyetlen intézkedései sem 

tudták már az elégedetlenséget elfojtani. 
Sokan elmenekültek otthonaikból, és a 
felkelők közé álltak. Ők voltak a bujdo-
sók. Számuk egyre nőtt. 1678-ban egy 
felvidéki nagyúr, Thököly Imre állt az 
élükre. A Habsburg-ellenes felkelések-
ben részt vevő katonákat, illetve a velük 
rokonszenvezőket később kurucoknak 
(török eredetű szó: khurudzs = fölkelő) 
kezdték nevezni. 1678-ban Thököly 
már Felső-Magyarország jelentős részét 
birtokolta, sőt királlyá is nyilvánították, 
mely sikereket elsősorban a szultán tá-
mogatásával érte el. A Thököly vezette 
kurucokat azonban 1684-től sorozatos 
vereségek érték. Az addig szövetséges 
törökök elfogták Thökölyt is, aki török 
száműzetésben élte le hátralévő életét.

•  1666–1671 Wesselényi-féle összeesküvés.
•  1699-ben a karlócai béke lezárta a Habs-

burg-török háborút. Az oszmánok át-
engedték az osztrákoknak Magyarország nagy részét, Erdélyt és Szlavóniát.

• 1703: a Rákóczi-szabadságharc kezdete (kurucok ↔ labancok).
• 1707: ónodi országgyűlés: törvénybe iktatták a Habsburg-ház trónfosztását. 
• 1711: szatmári béke – Rákóczi száműzetésbe kényszerült.

Wesselényi Ferenc gróf (1605–1667) 
magyar főnemes, hadvezér, 1655-től 
haláláig Magyarország nádora

Thököly Imre gróf (1657–1705)
felső-magyarországi és erdélyi fejedelem 
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Kuruc kori magyar irodalom
A vitézi költészet Zrínyi Miklóssal az 
1650-es években újra virágzásnak indult, 
s a törökellenesség mellett egyre inkább 
hangot kapott benne a Habsburg-terjesz-
kedés elleni tiltakozás is. 

A 17–18. század történelmi és társa-
dalmi eseményeinek kísérője volt az a 
fajta változatos költészet, amely kézira-
tos énekeskönyvekben terjedt és ma-
radt fenn. A szerzők (diákok, prédikáto-
rok, iskolamesterek) általában névtele-
nek maradtak, így ezeket a darabokat 
népköltészeti alkotásként jegyezték fel. 

A 17. század közepén a Wesselényi- 
féle összeesküvéssel, az első ku ruc tá-
madásokkal és Thököly szabadságharcával kapcsolatban megjelentek a Habsburg-el-
nyomók ellen nyíltan agitáló, németellenes kuruc költemények. A török kiűzéséig 
(1699-ig) folyamatosan születtek törökellenes vitézi énekek, amelyek később ösz-
szeolvadtak a kuruc költészettel. E dalok virágkorukat a Rákóczi-szabadságharc ide-
jén és azt követően élték igazán. 

Jól elkülöníthetőek ezek az alkotások a szerint, hogy 
–  a győzelem és reménység hangja hallatszik-e ki belőlük: ezek a vitézi költészet-

ből sarjadt alkotások elsősorban a Rákóczi-szabadságharc első éveiben kelet-
keztek, például Csínom Palkó, Rákóczi-nóta (toborzódal)

vagy
–  a vereség és a kiábrándulás fájdalma szólal-e meg bennük: ez a bujdosókölté-

szet (bujdosó énekek), amely a vereségek után menekülni kényszerült katonák 
bánatát, fájdalmát, honvágyát fejezi ki, például Buga Jakab éneke, Egy bujdosó 
szegénylegény.

Érdekesség, hogy a Rákóczi-szabadságharcban a szabadság jelképévé egy hang-
szer vált, mégpedig a tárogató, amely fontos szerepet töltött be a hadizenében. Ezt 
az erőteljes hangzású katonai fafúvós hangszert tekinthetjük a klarinét egyik elődjé-
nek.

Illusztráció a Magyar viseletek története című 
könyvből. Kuruc vitézek II. Rákóczi Ferenc korában
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Kiket nevezünk kurucoknak, és kiket labancoknak?
2. Idézzétek fel, mit nevezünk dalnak! Milyen jellemzői vannak a kuruc korban ke-

letkezett daloknak?
3. Melyik hangszer vált a Rákóczi-szabadságharc jelképévé? 

 Projektfeladat: Kutassatok a könyvtárban, az interneten! Nézzetek utána az alsó 
képsorban szereplő személyek kilétének! Készítsetek egyikükről PowerPoint-bemuta-
tót! A bemutató tartalmazza rövid életútjukat és történelmi jelentőségüket!

Magyar viselet a 17. század végéről és a 18. század elejéről
(felső sor) 1. Magyar herold a 18. század elején; 2. Főúri viselet  
a 18. század elején; 3. Főúri viselet a 18. század dereka táján;  
4. Főúr a 17. század utolsó harmadában; 5. Magyar főúr 1700 körül 
(alsó sor) 6. Gr. Bercsényi Miklós; 7. II. Rákóczi Ferenc török 
viseletben; 8. Kuruc várőrségen; 9. II. Rákóczi Ferenc ifjúkorában, 
abban a ruhában, amelyben a németújhelyi börtönből megszabadult, 
1703; 10. Thököly Imre; 11. I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, 1683
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Buga Jakab éneke 

Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid nincsen?
Jó az isten, jót ád, légy jó remínségben!
Fölnyílik az idő majd az gyönge fűre,
Hová két szemünk lát, elbujdosunk ketten.

Ó, édes pajtásom, hogyne búsulkodnék,
Midőn az sok gondok rajtam uralkodnak,
Sok gondolkodások szüntelen fárosztnak,
Minden órán engem elmémben bágyosztnak.

Rongyos az dolmányom, kinn van az oldalam,
Az sok folttul ugyan nehéz az nadrágom,
Hátom lapockáját veri az kalpagom,
Zsírtul ködmenyem is igen megavult már.

Az köpönyegem is igen jó-viselt már,
Az sok eső miatt vagyon benne sok kár,
Mind elrohasztotta az csizmámat nagy sár,
És nyereségemmel kerest pénz szűkön jár.

Nincsen abrak, széna, rút hitvány az lovam,
Rongyos az istállóm, igen puszta házam,
Mind eltöredezett szegen az nyeregfám,
Mind elkopott róla az sok szép nyert szerszám.

Kenyerem, pecsenyém igen szűkön vagyon,
Morzsalék sem hever mast az tarsolyomban,
Pénzem pedig nincsen mast az oldalamon,
Kiürült az gyűszüm, elkölt kóborlásom.

Az lovamrul igen lekopott az patkó,
Azki még rajta van, az is nem igen jó.
Ha nem patkoltatok, elhal tűlem az ló,
Csak gyalog maradok, mint egy rút kóborló.
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Az farkasbőrömnek lekopott az szőre,
Pókháló palackom az szegen bélepte.
Nyargalódzik rajtam az tetvek serege,
Mert szurkos az üngöm, nincs ki fejérítse.

Ej! … élek a mint élhetek;
Kivetem hasamat az szép verőfénynek,
Csak úgy dohányozok, az midőn éhezek,
Így én is másokkal szépen eltengődek.

Thököly bukását követően a szétvert sereg vitézei közül némelyek vele tartottak, 
hogy rövid dicsőségének részesei legyenek, mások az erdők rengetegeiben, az Alföld 
pusztaságain bujdostak mint szegénylegények. Várták a jobb időket. A 17. század vé-
géig támadt zendüléseknek ők voltak a mozgatói, sőt sok vén kuruc közülük még Rá-
kóczi seregeiben is szolgált. 

Akik itthon maradtak, azok élete a lakatlan tájakon az üldöztetés közepette is 
biztos volt, de annál nagyobb gondot jelentett számukra a megélhetés, ezért betyár 
életre adták fejüket. 

Ezt a nyomorúságos életet tárja elénk a Buga Jakab éneke is, amelyben két kuruc 
beszélgetését olvashatjuk. Az első versszakban az egyik kuruc kérdi a másikat: 

Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid nincsen?

Majd érkezik a másik válasza (2–7. szakasz), aki keservesen panaszkodik, hogy le-
rongyolt s szennyes a ruhája, maga s lova éhezik; de nyomorán felülkerekedik büszke 
humora az utolsó szakaszban:

Ej! … élek a mint élhetek;
Kivetem hasamat az szép verőfénynek,
Csak úgy dohányozok, az midőn éhezek,
Így én is másokkal szépen eltengődek. 

Műfaja bujdosóének: a bujdosóénekek önálló műfajként éltek a kuruc költészet-
ben. A száműzöttek, menekülők, földönfutók sorsát, érzelmeit bemutató, bánatos, 
panaszos hangvételű dalok voltak. 

Ilyen bujdosóének az általatok is bizonyára ismert Csínom Palkó is.

3.  Ne bánkódjék senki köztünk, 
Menjünk az Alföldre, 
Megrontatik kezük által 
Az labonc ereje!

4.  Szabad nekünk, jó katonák, 
Tisza-Duna közi, 
Laboncságnak mert nincs sohult 
Ottan semmi közi.
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Rákóczinóta 

Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged miképp
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Valál olyan szép,
Magyar nép!
De a sasnak körme között
Fonnyadsz, mint a lép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?

Jaj, Rákóczi, Bercsényi
Magyarok híres vezéri,
Bezerédi!
Hová lettek magyar népnek
Vitéz vezéri,
Nemzetünknek hírszerzői,
Fényes csillagi,
Ocskai?
Az ellenség mindenfelől
Őket emíszti,
Űzi, kergeti,
Búval epeszti.
Közinkbe sem ereszti.
Jaj, hát szegény nemzetünket
Miképpen veszejti!

Jaj, országunk, jószágunk,
De főképpen mi magunk
Mint nyomorkodunk;
Az idegen nemzetségnek
Rabjai vagyunk.
Jaj, naponként mind elfogyunk,
Jót ne is várjunk,
Kívánjunk,
Mert kegyetlen, s embertelen
Nemzet van rajtunk.
Jaj, meg kell halnunk,
Meg nem maradunk,
Nagy ellenség közt vagyunk,
Bizony méltán ezek miatt
Kesergünk, sírunk.

Országunknak, magunknak,
Jaj minden maradékinknak!
Mindazoknak,
Kik e földön nagy ínségben
Így nyomorkodnak.
Özvegyek panaszolkodnak,
Árvák zokognak;
Magoknak
Siralommal ártatlanok
Halált okoznak,
Úgy siránkoznak
És fohászkodnak.
Bánatjok nem apadnak,
Mert hazánkbul ellenségink
El nem távoznak.
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Rajtunk tenger a fegyver,
Mert a német rajtunk hever,
S igen ver.
Mutogatja magát mint egy
Kényes gavallér,
Nemzetünket hajtó pallér.
Nem szán, mint hóhér.
Akit ér,
Addig veri, míg őneki
Mindent nem ígér.
Látod mely kövér,
Bőrében sem fér,
De mégis mind többet kér,
Alig vagyon országunkban
Miatta kenyér.

Nézz reánk, Úr, a mennybül!
Ments meg, kérünk, minket ily csúf
Ellenségtül,
Ki a híres magyaroknak
Vérébül épül.
Ne hagyd ily dühös ínségtül
Rút ellenségtül,
Némettül
Gyaláztatni, mocskoltatni
Az írigyektül.
Ily dölyfös néptül,
Kínzó eszköztül,
Megfosztatni nevétül,
Mindenkoron győzedelmes
Dicsőségétül!

A Rákóczi-szabadságharc bukását (1711) kö-
vetően nagyon nehéz volt mind a külföldre 
menekülők, mind az itthon maradtak sorsa, 
különösen a béke megkötéséig. 

A rendszer sem a bűnöst, sem az ártatlant 
nem kímélte. Minden régi sérelem és nyomo-
rúság kiújult. Ebben a hangulatban, ebben  
a nem zeti fájdalomban születtek a legszebb 
és leghíresebbé vált kuruc dalok, mint pél-
dául a most olvasott Rákóczi-nóta. A béke 
megkötésével véget ért a harc, de dicsősége 
tovább munkált, s messze beragyogta a kö-
vetkező évtizedeket. Nemcsak a bujdosók, az 
itthon maradtak sem menekülhettek a hatása 
alól: megírták történetét, vagy legalább följe-
gyezték egyes eseményeit. 

A Rákóczi-nóta a 18. század legnépsze-
rűbb történeti éneke, siratóéneke17 volt, szin-
te első nemzeti himnuszunk. A kései kuruc költészet egyik legszebb darabja, monda-
nivalója sokáig időszerű maradt, és e kuruc hagyomány a Habsburg-ellenes küzdel-
meket szolgálta főként az 1790-es és az 1840-es években. 

17  siratóének: a kuruc szabadságharc bukását, a magyarság sorsát sirató, a német elnyomás ellen tiltakozó,  
a vezérekhez, főként II. Rákóczi Ferenchez forduló panaszos ének

Martin Engelbrecht: Kuruc tárogatós, 
színezett rézmetszet, 18. század első fele
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Többek között ismerte Csokonai és Kazin-
czy, megihlette Kölcseyt és Petőfit is. Eddig  
20 változatát jegyezték le, melyek eléggé el-
térnek egymástól.

A nóta 1. szakasza egy sóhajtással indul: 
Jaj régi szép magyar nép!, éles jajkiáltása ez az 
elnyomatás rémeitől rettegő népnek. Képek 
sorát vetíti elénk: 

De a sasnak körme között
Fonnyadsz, mint a lép.

Majd megfogalmazza a mindenkiben ott 
lappangó kérdést:

Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?

A 2–5. szakasz felidézi a szabadságharc 
dicsőséges napjait, erőt merítve belőlük az el-
lenség pusztításainak, az ínségnek és nyomor-
nak az elviselésére. 

A 6. szakaszban pedig elhangzik a fohász: Nézz reánk, Úr, a mennybül! / Ments 
meg, kérünk, minket, és az összegzés is egyben, hogy mitől kell megmenteni a magyar 
népet.

Ez a nóta volt vigasztalója, titkos fohászkodása egy teljes századon át a régi ma-
gyar népnek. Hatását nagyban fokozta a tárogató mellett énekelt bús dallama, mely 
hű kifejezője a tartalom reménytelen panaszának. Ezek a nóták hagyományozták 
ránk a régi szabadságharcok szellemét.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Milyen történelmi eseményekhez köthetők a Buga Jakab éneke és a Rákóczi- 
nóta című művek?

2. Kik írták ezeket a „dalokat”?
3. Fogalmazzatok meg állításokat a dalokból kicsendülő panaszos hangvétel jogos-

ságára!
4. Keressetek hasonlatokat az olvasott művekben!

Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712
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Zöld erdő harmatát

Zöld erdő harmatját,
piros csizmám nyomát
hóval lepi be a tél.

Messzire bujdosom,
hazámat itthagyom,
Isten vezérli dolgom. 

Jobb lesz a darvakkal
vagy más madarakkal
Ősszel búcsúmat vennem. 

Szerelmes barátim,
régi jó társaim
Tőlem elpártoltanak.

Keserű az nékem,
Istenem, azt kérem,
Utamban légy vezérem.

Mert itten lakásom,
nincsen maradásom,
Mert sokak az irigyem.

Fejenként mindenek,
akik esmértenek,
Mostan megbocsássatok.

Mert elbujdosásom,
leszen távozásom
Messze kedves hazámtól.

Régen kik voltatok
irigyim, látjátok
Elmenésem e földről.

A Zöld erdő harmatát szintén a kuruc költészet nagyszerű alkotása, bujdosóének. 
Keserű bánatérzés járja át. Az ismeretlen költő lélekállapotában egy közösség 
fájdalma is megjelenik. Az első versszak természeti képe a magyar nemzeti szí-
neket jeleníti meg. A második versszaktól úgy érezzük, hogy valóságos sors-
csapások késztetik távozásra a búcsúzót, aki ősszel a költöző madarakkal együtt 
hagyja el hazáját. Vándorlásában és hosszú bujdosásában egyetlen vezére Isten, 
hozzá fohászkodik magányában. A hazájától való elválás érzését fokozza, hogy 
úgy érzi, társai is mind elfordultak tőle. Búcsúzik a hazától, a bajtársaktól, sőt 
még az irigyeitől is.

A háromsoros versszakok első két sora páros rímű, a harmadik rímtelen. 
Az alkotásról az első ismert írásos forrás Keresztesi József 1784-i feljegyzé-

se, de Pálóczi Horváth Ádám 1813-ban megjelent Ötödfélszáz énekek című mű-
vében is megtalálható. A dal szövegét sokáig Balassi Bálintnak tulajdonították. 

 Projektfeladat: Kutassatok a könyvtárban, az interneten! Gyűjtsetek bujdo-
sódalokat és illusztrációkkal díszítve készítsetek belőlük leporellót!
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Mikes Kelemenről

Mikes Kelemen 1690-ben született az er-
délyi Zágonban. Nemesi felmenői voltak. 
Fiatalon II. Rákóczi Ferenc belső inasa, 
majd kamarása lett. 

1711-ben, a szabadságharc bukása után 
a fejedelemmel együtt bujdosásra kény-
szerült. Lengyelországba, majd Francia-
országba, végül 1717-ben Törökországba 
került. A török vezetés a magyar bujdo-
sók számára három év elteltével Rodos-
tót jelölte meg tartózkodási helyként, így 
mindannyian ott telepedtek le.

Rákóczi 1735-ben bekövetkezett halá-
láig Mikes a fejedelemmel maradt, sőt azt 
követően is Rodostóban élt, mert hiába kérte, hogy hazatérhessen, a Habs-
burg-kormányzat elutasította a kérését. 1761-ben halt meg.

Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Mikes legfontosabb munkája a Törökországi 
levelek, amely 207 fiktív (képzelt) levelet tar-
talmaz. Az irodalmi levelek többnyire fiktív  
levelek. Szerzőik – akárcsak Mikes Kelemen –  
a levélformát mondanivalójuk művészi ki-
fejezésére használják fel, s ezáltal stílusuk 
elevenebbé, közvetlenebbé válhat.

Ezeknek az irodalmi leveleknek nincse-
nek merev műfaji szabályai, bármiről szól-
hatnak, bármit elmondhatnak. Formájuk 
szerint is lehetnek prózai vagy verses alkotások, de keveredhet is a két forma.

A fiktív levél címzettje általában kitalált, nem valóságos (vagy már meghalt) sze-
mély. A szerző nem is szándékozik elküldeni senkinek, az olvasóközönségnek szánja. 

Mikes Kelemen leveleit négy évtizeden át egy képzeletbeli személyhez, „nénjé-
hez” (P. E. grófnőhöz) írta. 

Az első levél 1717. októberi keltezésű, az utolsó 1758 decemberében született. 

Mikes Kelemen

A rodostói Rákóczi-ház és rekonstrukciója 
Kassán
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1. Értelmezzétek az alábbi részleteket!
 a) Alkossatok szómagyarázatokat!
 b)  Fogalmazzátok meg, hogy miért érezheti az olvasó valóságosnak a levelek megszó-

lítottját!
2. Hány év telt el az első és az utolsó levél keletkezése között?

[…]
Én pedig mindaddig, valamég a rakás kenyeremben tart, szívesen szeretem kédet18. 

Hát kéd engemet? Az egészségre jól vigyázzon kéd, semmi nincsen annál drágább.
[…]
Kívánom Istentől, hogy ezen új esztendőt szerencsésen kezdje és végezze kéd. 

Legalább két fontni egészséggel többet kívánok kédnek, és azon kérem kédet, hogy 
legalább száz drámmal jobbítsa meg kéd a hozzám való szeretetit.

[…]
Édes néném, kedvesen is veszem, nevettem is a kéd panaszolkodását, hogy gyak-

rabban nem írhat, alkalmatossága nem lévén az elküldésre.
[…]
Édes néném, már kétszer volt az a szerencsém, hogy láthattam kédet, de úgy tet-

szik, mintha még nem láttam kédet.
[…]

3. Olvassátok el a levelezés további részleteit is!

Jénikő, 18. junii 1719.
[…]
Erre azt felelik némely csúfos és rövid eszű anyák, hogy nem jó egy leánynak, 

hogy írni tudjon, azért hogy a szeretőinek ne írhasson. Oh! mely okos beszédek 
ezek! Mintha az írás okozná a rosszat, és nem a rossz az írást. Nem akkor történik 
meg a tilalmas dolog, amikor egymásnak írnak, hanem akkor, amikor egymással van-
nak, és nincsen szükségek az írásra. Akár tudjon a kéz írni, akár ne tudjon, de a szív 
eljár a maga dolgában.

[…]

Jénikő, 10. octobris 1719. 
[…]
Micsoda szép állapot az: tegnap ebédet Ázsiában ettem, vacsorát pedig Európában. 

Ide pedig nem a levegőégben hoztak, hanem a vízen.

18 kédet: kendet, magát
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Jénikő, 2. martii 1720.
[…]
De édes néném, készítse kéd a füleit a rossz hírre. A’ való, hogy aztot előre el le-

hetett látni, de teljességgel nem gondolhatta volna az ember. A mi jóakaróink addig 
munkálkodtanak ellenünk, hogy megnyerték a pereket, és innét is ki akarnak ben-
nünket tudni, mintha terhekre volnánk. Ma reggel hívatá a vezér Horvát Ferencet, és 
azt izené a fejdelemnek általa, hogy a porta jobb és alkalmatosabb helyt akar rendelni 
a magyaroknak Jénikőnél. A mi urunk, mint igaz keresztény fejdelem, csendes elmé-
vel vette ezt az izenetet, és abban a változtatás változást nem okozhata.

[…]

Jénikő, 25. martii 1720.
[…]
Már most tudom, hová küldenek bennünket. Azt mondják, a város rendes, nem 

messze vagyon ide, a neve Rodostó, de ennél többet nem tudok. Hanem azt tudom, 
hogy már elküldöttenek oda, kik szállásokot foglaljanak az egész bujdosó magyarok 
számára, és hogy a jövő holnapnak a közepe felé innét elillantunk.

[…]

Rodostó, 24. aprilis 1720. 
[…]
Elég a’, hogy az egész bujdosó magyarok itt vannak; kinek-kinek pedig bővön 

elegendő és tágas szállása vagyon, csak én egy szolgával egy gazdag örménynek az 

Liezen-Mayer Sándor: Rákóczi Rodostóban, 19. század
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egész házát bírom; és mindenik háznak vagyon egy kis kertje. Amidőn meghallották 
az örmények, hogy közikben jövünk lakni, mert azt jó megtudni, hogy ebben a vá-
rosban négyféle nemzetség vagyon: török, zsidó, görög és örmény, mi az örmények 
házaiban lakunk, azonnal a kadiához (vagy a török bíróhoz) mentenek, mondván 
néki, hogy azt hallották, hogy a magyarok olyan hamisak, hogy az asszonyokon, 
leányokon még az utcán is erőszakot tesznek. 

[…]

Rodostó, 20. novembris 1721.
[…]
Egy örmény a lakadalma után egy hétig vagy kettőig a feleségivel együtt nem 

eszik; ennek nem tudom az okát, de együtt alusznak. A lakadalmoknak pedig már 
nálok bizonyos idejek vagyon, leginkább ebben a holnapban házasodnak, amidőn 
már az új bor megforrott, és a kolbászcsinálást elvégezték.

[…]

[…]
Örmény, görög lakadalmon
ne kapj ott az vigasságon.
A hegedűt ott rángatják,
a füledet csikorgatják.
Annak nincs több csak két húrja,
melynek ízetlen a hangja.
Soha többet egy nótánál
azon vonni nem hallanál.
Örmény menyasszonyt pompával
viszik estve sok gyertyával.
Ki templomban vőlegénnyel
megesküszik nagy örömmel.
Másnap menyasszonyt utcákra
viszik házakról házakra.
Annak fejét bétakarják,
[…]

[…]
Rodostó, 11. octobris 1722.
A pestis, Istennek hálá, teljességgel megszünvén a városon, tegnap reggel mi is 

elhagyók a táborozást, és ide visszájöttünk.
[…]
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[…]
Rodostó, 22. junii 1740.
Néném, jó egy lépés Bukurestről ide. Az Isten ismét visszáhoza ide, még volt itt 

a rakás kenyérből, arra visszá kelletett jőni, amint a török mondja. Annyi időt tu-
dom, hogy itt el nem töltök, mint az első úttal, és már innét vagy mennyországban, 
vagy Erdélybe kell menni. Az elmúlt holnapnak 26. napján indultunk meg, és teg-
nap érkezénk ide. Azt kérdhetné kéd, hogy mit csináltunk annyi ideig az úton? Én 
magam sem tudom, hanem azt tudom, hogy sokat aluttunk, későn indultunk meg 
mindenkor, és igen idején szállottunk meg. Sok helyt egynehány polturáért a bolgár 
leányokot megtáncoltattuk, de ők soha el nem fáradnak a táncban, mert csak egy 
helybe táncolnak, a lábokot ritkán mozgatják, egy-két lépést tesznek előre, meg any-
nyit hátra, mind abból áll. De a sok éneket nem kíméllik, mert magok fúják, magok 
járják. De micsoda ének, hogy ugyan a foga csikorog az embernek, mikor hallja, mint 
mikor a vasat reszeli a lakatos. Hanem csak az a különbség van benne, hogy mikor 
valamely szépecske énekelt, annak a szava mégis egy kevessé simábbnak tetszett. Az ő 
cifraságok abban áll, hogy sokféle pénzt rakjanak magokra, hajokot, nyakokot, egy-
szóval mindeneket megrakják a sokféle rézpénzzel és polturával. De még más cere-
monia is vagyon, mert mikor bémegyen az ember valamely bolgár faluban, valamely 
vénasszony egy rostával eleiben megyen, abban búza vagyon, és marékkal az emberre 
hányja. Kell ugyan valamit neki adni, mert ő sem tartozik elhinteni ajándékon a bú-
záját. A Balkány nagy hegyeit harmadnapig hágván, az Isten szerencsésen ide hoza 
visszá minket az előbbeni régi és szomorú lakóhelyünkre tegnapi napon.

A levelekben Mikes részletesen beszámolt az „utazása” során szerzett tapasztalatai-
ról, a bujdosók sorsáról és legszemélyesebb élményeiről is. Könnyed, szinte szellemes 
társalgási stílusban ír. Jellemző az anekdotázó hajlam, sokszor áttér egyik témáról a 
másikra.

Sorait olvasva a mindennapi élet eseményein kívül más népek hagyományairól, 
a török társadalmi szokásokról, a napi híreken át sok-sok mindenről szerezhetünk 
értesüléseket.

4. Válaszoljatok a kérdésekre az idézett részletek segítségével! 
a) Hogyan vélekednek arról, ha egy asszony írni tud? 
b) Hogyan reagált a fejedelem az alábbi kijelentésre?

…a porta jobb és alkalmatosabb helyt akar rendelni a magyaroknak…

 c) Hogyan lehet igaz ez az idézet? Válaszotokat indokoljátok is!

Micsoda szép állapot az: tegnap ebédet Ázsiában ettem, vacsorát pedig Európában.
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 d) Miért gúnyos az alábbi idézet?

A mi jóakaróink addig munkálkodtanak ellenünk…

 e) Hogyan fogadja a fejedelem a „jóakarók” munkálkodásának eredményét?
 f) Milyennek tartja Mikes az örmény lakodalmat?
 g) Mikor és milyen járványra utal Mikes?
 h) Melyik országgal kapcsolatban olvashattunk az alábbi szokásról?

…valamely vénasszony egy rostával eleiben megyen, abban búza vagyon, 
és marékkal az emberre hányja…

Az eddig olvasott részletek mellett fontos kiemelni, hogy a levelek tárgya és tartalma 
leginkább mégiscsak a Rodostón elszigetelt, Törökországba szorult kuruc bujdosók 
bemutatása. Mikes leveleiben a kényszerlakhelyet, az oda száműzött és a száműzöt-
tekhez csapódott társaságot, a közös életüket mutatja be. Ábrázolásuk az évek mú-
lásával változik, és ez tükrözi az író, Mikes Kelemen lelkiállapotát, közérzetét, hangu-
latát is. 

Mikest a fejedelem mellett betöltött tisztsége nem kényszerítette hazája elhagyá-
sára, mivel a fegyveres harcokban nem vett részt, így őt mint lázadót nem lehetett 
felelősségre vonni. A száműzetést önként választotta, döntése személyes jellegű volt: 
érzelmi, lelkiismereti okok vezérelték. Erősen kötődött Rákóczi Ferenchez, korán 
meghalt, soha nem ismert apja helyett apjának érezhette. Mindezt levélrészletekben 
is megfogalmazta.

[…]
De én, aki egész életemben bujdostam, és végtire 16 esztendős koromban a hazá-

mot elhadtam, a’ bizonyos, hogy a szabadságkeresés az elmémben akkor nem volt, és 
ha eddig tart bujdosásom, az igaz, hogy az uramhoz való vak szeretetem okozta. Így 
mondhatni természet szerént, de keresztényi módon szólván, Isten rendelése, és meg 
kell csókolni a vesszőt, amellyel ostoroz.

[…]

[…]
Mert mindenkor egyféle okok vezették, vezetik, és vezetni fogják az embereket 

az olyan állapotra, mint amelyben mi vagyunk. Hanem csak a lészen szerencsésebb, 
akit az Úr mintegy fogságba tesz a maga jószágában. Mert énnekem soha semmi 
egyéb okom nem volt hazámat elhagyni, hanem hogy igen szerettem az öreg fejedel-
met. Noha a mennyei atyám előtt más okból kelletett elhagynom. Imádnom is kell 
rendelését.

[…]
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A bujdosás kezdetén társairól, emberi gyöngeségeikről derűs hangon, néha-néha 
viccelődve írt, ugyanakkor a saját gyöngeségein és helyzetén is humorizált. Az idő 
múlásával azonban az írások fokozatosan egyre komorabbá váltak. Az író hangja is 
mind keserűbb, sértettebb lett. Az összezártság, az eseménytelenség, a semmittevés 
a közösség megosztottságához vezetett. A hazatérés lehetősége is odalett, így már 
csak megszokásból látogatták egymást, vadásztak, barkácsoltak, gyóntak és áldoztak, 
de elsősorban unták egymást és magukat. 
Bujdosó, számkivetett sorsukat így ítélte meg. 

(Forrás: Veress Dániel: A levélíró Zágoni Mikes Kelemen. Tiszatáj, 1987)

[…]
Aki minket teremtett, annak légyen meg akaratja rajtunk. Ő minket például tett 

az egész nemzetünknek, és boldogok azok, kik tanulni fognak rajtunk, kik az or-
szággal együtt tartanak, és akik füsthöz hasonló okból el nem hagyják nemzeteket és 
örökségeket. Adja Isten, hogy soha senki bennünket ne kövessen, és irtózva halljon 
beszélni a mi hosszas bujdosásunkról. De, kedves néném, mink voltunk-é első pél-
dák? Bizony nem. Mi tanultunk-é másokon? Nem. Mások fognak-e tanulni rajtunk? 
Nem. De miért? Mert mindenkor egyféle okok vezették, vezetik, és vezetni fogják 
az embereket az olyan állapotra, mint amelyben mi vagyunk. Hanem csak a lészen 
szerencsésebb, akit az Úr mintegy fogságba tesz a maga jószágában. Mert énnekem 
soha semmi egyéb okom nem volt hazámat elhagyni, hanem hogy igen szerettem az 
öreg fejedelmet. Noha a mennyei atyám előtt más okból kelletett elhagynom. Imád-
nom is kell rendelését.

[…]

A fiktív levél műfaján belüli szövegek: naplóbejegyzések, anekdoták, hírek, útleírások 
és eseményleírások. Jellemző, hogy az apróságoknak, például az ízeknek, illatoknak 
is fontos mondanivalójuk van, hiszen a hangulatokat sokkal hatásosabbá teszik, meg-
örökítik. Mikes Kelemen levelezése emlékiratként is értelmezhető, nem csupán sa-
ját, hanem egy maroknyi bujdosó magyar emlékirataként is.

5. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mi késztette Mikes Kelement arra, hogy a ma-
roknyi száműzöttel együtt Rodostóba menjen!

6. Hogyan változott a száműzöttek kedélyállapota az évek alatt?
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A 16. század második felétől a 18. századig a barokk volt a meghatározó Európában. 
Kialakulása és elterjedése mindenhol kapcsolódik az ellenreformációhoz. 

A barokk a középkorhoz hasonlóan a tapasztalaton túli világ, a vallásosság, a hit 
felé fordul, de követendőnek tekinti az antik műveltségeszményt is. A barokk művé-
szet ma is része életünknek, hiszen a falusi templomaink nagy része barokk stílusban 
épült vagy azzá alakították át. A barokk legfőbb jellemzője a monumentalitás, a meg-
hökkentés, gyönyörködtetés. A barokk költészet kedvelte a virtuóz rímtechnikát,  
a merész gondolattársításokat, az újszerű költői képek bőségét. A próza előszeretettel 
alkalmazta a bonyolult összetételű, ám mégis áttekinthető körmondatokat. 

A 17–18. század történelmi és társadalmi eseményeinek kísérője volt egy olyan 
változatos költészet, amely kéziratos énekeskönyvekben terjedt és maradt fenn.  
A szerzők általában névtelenek maradtak, így ezeket a darabokat népköltészeti alko-
tásként jegyezték fel, ezt nevezzük kuruc költészetnek. 

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Mi az olaszos barokk szó jelentése?
2. Nevezzetek meg barokk zeneszerzőket!
3. Mondjatok 2-3 jellemzőt a barokk irodalommal kapcsolatosan!
4. Foglaljátok össze a Szigeti veszedelem olvasott részletének tartalmát!
5. Kiket nevezünk kurucoknak, és kiket labancoknak?
6. Milyen a hangulata a kuruc korban született daloknak?
7. Kihez és honnan írta leveleit Mikes Kelemen? 

6

Összefoglalás – Barokk

ZRÍNYI MIKLÓS
(1620–1664)

BAROKK – ellenreformáció

16. sz. 17. sz. 18. sz.

KURUC KOR MIKES KELEMEN
(1690–1761)
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Összefoglalás – Barokk KLASSZICIZMUS  
ÉS ROMANTIKA

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”

Petőfi Sándor
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A felvilágosodás korszaka és előzményei
Az emberek gondolkodásmódja a  történelem során hol lassabban, hol gyorsabban 
változott, változik. A 17–18. század az ókori tudósok tanításain alapuló középkori vi-
lágkép átalakulásának, a természettudományok gyors fejlődésének az időszaka, ezért 
a 18. századot a felvilágosodás, az „ész évszázada” néven is emlegetjük. A felvilágo-
sodás legfőbb gondolata, hogy az ember eredendően jó, tanítással, neveléssel pedig 
még tovább tökéletesíthető. A körülöttünk lévő világ, a  természet működése dön-
tően megismerhető, a társadalom pedig jobbá, igazságosabbá tehető.

A polgári társadalom megteremtését előkészítő eszmerendszer a felvilágosodás, 
amely egyaránt jelentkezett a politikai gondolkodásban és a tudományos életben is. 
Az új világszemlélet új gondolkodói magatartást is jelentett: a józan emberi ész sza-
badságát a korábbi dogmatikus eszmerendszerekkel szemben.

A 16. és 17. században a természettudományok nagy felfedezései, az angol polgári 
és ipari forradalom újabb ösztönzést adtak a gondolkodás szabadságának. Az emberi-
ség világképe, a világról alkotott felfogása gyökeresen átalakult: például a geocentri-
kus világképet a heliocentrikus váltotta fel (Kopernikusz, Kepler, Galilei).

A felvilágosodás a 17. századi Angliából indult, de Franciaországban teljesedett ki 
a 18. században, majd korszellemmé vált az egész világon. A kor egyes gondolkodói 
hittek a gondolkodás, az ész mindenhatóságában. Abban, hogy a világ alapvetően 
megismerhető, megérthető, leírható, sőt megváltoztatható.

A felvilágosult gondolkodók a középkor tekintélyelvével szemben kritika alá vet-
tek minden korábbi tudományos állítást, és csak azokat fogadták el, amelyeket a tu-
dományos tények és a gyakorlat igazolt. Céljuk volt a társadalmi igazságtalanságok 
felszámolása, az  emberek életkörülményeinek jobbá tétele, az  emberi szabadság 
és boldogság kiteljesítése. Úgy gondolták, hogy minden társadalmi baj oka a tudat-
lanság, ezért az  új tudományos ismereteket terjeszteni kezdték. A  felvilágosodás 
bizonyos eszmerendszerei el akarták választani az  egyházszervezetet az  államszer-
vezettől. Szinte minden gondolkodó egyházellenes volt, ám sokan nem voltak val-
lásellenesek. Az eddigi megkérdőjelezhetetlen istenhitre épülő világban új istenfel-
fogások jelentek meg, például a deizmus1. Egyre többen észszerűtlennek tartották a  
korábbi társadalmi rend intézményeit, törvényeit, szokásait, amelyek ellenkeztek 
a józan ésszel, a természeti törvényekkel, mint például a nemesi kiváltságok. Hittek a  
társadalmi reformok megvalósításának lehetőségében. 

1  deizmus: Isten megteremtette ugyan a világot, de tovább nem avatkozik be a fejlődésébe. Működését a termé-
szetbe rejtett törvényekre bízta, s az emberi elme kötelessége ezeknek a törvényeknek a felderítése.

  teizmus: Isten örökkévaló, mindenható, mindentudó lény, aki akaratával és hatalmával teremtette, és azóta 
is így tartja fenn a világmindenséget. Ez az erkölcsileg tökéletes Isten az emberek szívébe írja a parancsait.

 panteizmus: Isten egyenlő a természettel, a világ minden jelenségében tetten érhető
 ateizmus: Isten létének a teljes tagadása
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S bár a felvilágosult gondolkodók túlnyomó többsége nem volt forradalmár, csupán 
reformokat akart, az új eszmék elvezettek a nagy francia forradalomhoz (1789).

A francia tudósok, gondolkodók, művészek egy csoportja a Nagy Francia Enciklo-
pédia körül tömörült egységes eszmei közösséggé. Ez a hatalmas munka a 18. század 
legmodernebb ismeretanyagát foglalta magában, s így lett az új világnézet tudomá-
nyos megalapozójává. Az Enciklopédia hatalmas viták kiváltója lett, a kormány be-
tiltotta terjesztését, a pápa is elítélte, mégis növekedett olvasóinak, támogatóinak 
tábora: az új polgárság azon rétege, amely sürgette az ipari forradalmat Anglia után 
Franciaországban is. 

A felvilágosodás eszmei mozgalma szakítani akart a feudalizmus rendiségével, 
a nemesi kiváltságokkal, ugyanakkor hatalomhoz akarta juttatni a feltörekvő pol-
gárságot. Ennek eléréséhez – lásd: francia polgári forradalom – ellentmondásos és 
nem vállalható erőszakos eszközökhöz is folyamodott. Reformok útján szerették vol-
na korszerűsíteni a gazdaságot, a társadalmat és a kultúrát. A felvilágosodás kiin-
dulópontja a racionalizmus („ratio” latin = ’ész’) filozófiája volt, amely a megismerő 
és a gondolkodó emberi értelmet tekintette minden ismeret kizárólagos forrásának: 
„Gondolkodom, tehát vagyok.”2

A felvilágosult gondolkodók egyenlőségen és szabadságon alapuló társadalmat hir-
dettek, amelynek jelszavai a francia forradalomban fogalmazódtak meg: Szabadság,  
Egyenlőség, Testvériség!

Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?

A felvilágosodás kilábalás a magunk teremtette kiskorúságból, merészség arra, hogy ne 
mások vezessenek, hanem a saját értelmünkre támaszkodjunk.

Kiskorúnak, tehát mások által vezetettnek lenni azért csábító sok ember számára, 
mert kényelmes állapotot jelent. Ezáltal nehézzé válik a felnövés, hiszen járatlan utakra 
kellene lépni, és a merészség ehhez nem sokakban van meg. Könnyebb feladata van egy 
közösségnek, mert benne mindig akad olyan, aki felkarolja a közösség egészét.

Mindezen dolgok alapfeltétele a szabadság, mégpedig az ész korlátlan használatának 
szabadsága. Nem elég eszünket magánhasználatra felhasználni. Az a tudós azonban, 
aki írásaival a világhoz szól, a maga nevében beszél, eszét nyilvánosan használja.

A nép feletti gyámkodás nem alapulhat megváltoztathatatlan hitvallásra, mert ez gá-
tolja a tévedésektől való megtisztulást és a felvilágosodás előrehaladását. Ezért meg kell 
engedni, hogy a fennálló renddel kapcsolatban minden polgár, ha akar, kritikával éljen.

2  Gondolkodom, tehát vagyok: cogito ergo sum (ejtsd: kogito ergo szum) René Descartes (ejtsd: röné dékárt) 
(1596–1650) francia filozófus alaptézise
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A törvénykezés a népakaratot szimbolizálja, ezért nem uralkodhat felette despotikus 
módszerekkel. Noha nem élünk még felvilágosodott korban, a felvilágosodás korában már 
igen. A szabadság szelleme terjed, és nem veszélyezteti a közösség rendjét. A kiskorú-
ságból való kilábalás sarkalatos pontja a vallásszabadság kérdése. Az a fejedelem, aki a 
vallási kérdésekben nem ír elő kötelezettségeket alattvalóinak, felvilágosult uralkodó.

A kifejlődőben lévő szabadság eszméje elterjed a nép körében, rábírja a polgárokat a 
szabad gondolkodásra, és rábírja végül az államhatalmat is, amely számára előnyössé vá-
lik, ha polgáraival méltóságteljesen bánik. 

(Immanuel Kant)3 

A klasszicizmus

A klasszicizmus a felvilágosodás korának legfőbb stílusirányzata. Közel 
két évszázadon át, 1630 és 1830 között Európa legfontosabb korstílusa 
volt. Kezdetben a barokkal párhuzamosan, vele együtt létezett. Neve a la
tin classis szóból ered, jelentése: osztály. Mintának az antik görög és ró
mai művészetet tekintette, s céljának e műalkotások minél tökéletesebb 
utánzását tartotta. Azt vallották, hogy a művészeknek, íróknak csupán sza-
bályok pontos megtartása, alkalmazása a feladatuk, és így az antikot követve 
eljutnak a tökéletes műalkotásokhoz. A klasszicisták célul tűzték ki, hogy a 
művészeknek gyönyörködtetni és tanítani is kell. A műalkotásnak valamely 
nemes erkölcsi célt is szolgálnia kell. A művésznek társadalmi hivatása ember-
társai nevelése, az általános emberi és erkölcsi értékek kifejezése, a felvilágosult 
eszmék terjesztése. 

Klasszicizmus a művészetekben
A barokk túldíszítettségével és mozgal-
masságával szemben a klasszicizmus 
é pí tészete világosan tagolt, szimmetri-
kus szerkezetek megalkotására töreke-
dett. Jellemzői az egyenes vonalak, az 
egyszerű alaprajz, a vízszintes tagoltság,  
a szigorú arányok, de újra megjelennek 
az antik görög díszítmények, a görög 
oszlopok és a timpanon is. 

3 Immanuel Kant (1724–1804) német filozófus

Magyar Nemzeti Múzeum, bejáratánál 
Stróbl Alajos szobrászművész munkája: 
Arany János ülőszobra
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Mindez a magyar klasszicizmus egyik legjelentősebb középületénél, a Pollack 
Mihály tervei alapján 1837 és 1847 között épült budapesti Nemzeti Múzeum-
nál is jól megfigyelhető. A fényűző pompa helyébe a hivalkodástól mentes, 
szerényebb díszítés lép. A hagyományos középületek mellett sokasodnak a 
közigazgatási és kormányzati épületek, valamint megjelennek az emlékmű-
vek, a múzeumok is.

A magyar klasszicizmus legtermékenyebb festője Barabás Mik
lós (1810–1898), az első magyar művész, aki művészetéből meg tudott élni.  
A sikereit tetszetős emberábrázolásának, gondosan részletező, többnyire de-
rűs hangulatú, harmonikus kompozícióinak köszönhette. Az 1848-as forra-
dalmat előkészítő korszak szinte minden szereplőjét, politikust és művészt, 
költőt és színészt egyaránt bemutatott festményein. A zenében is új korszak 
köszöntött be, amelyet a Bécsben élő zeneszerzők, Haydn, Mozart, Beetho-
ven neve fémjelzett. Az irodalomban a klasszicizmus legfőbb műfajai az 
eposz, a tragédia, az óda és az epigramma, de kedvelték a didaktikus (taní-
tó) irodalmi műfajokat is, például a tanmesét, az államregényt, a szatírát stb. 
Ezekről később tanultok majd.

A romantika
A romantika mozgalom és stílusirányzat is. Pontosan alig meghatározható, hiszen 
mást jelentett országonként, mást az egyes művészeti ágakban, s mást az egymásra 
következő évtizedekben is. Nemzeti romantikákról beszélünk, mert nem egységes 
irányzat. A romantika a klasszicizmust váltotta fel, de kezdeti szakaszában párhuza-
mosan hatottak. 

A romantika gyökerei a felvilágosodás korába nyúlnak vissza. Mivel a felvilágosodás 
eszméi nem a tudás által jóvá tett emberi társadalmat hozták el, hanem egy véres for-
radalmat, egy európai háborút, ezért a polgárság csalódott a „józan ész” megváltó ere-
jében. Ez a francia forradalom utáni kiábrándulás tekinthető a romantika forrásának.

A romantika Angliából és Németországból indult hódító útjára. Az új irányzat egy 
idő után mindenütt szembefordult a klasszicizmus szabályaival, és fellázadt az antik 
minták szigorú követése ellen is. Meghirdette a művész teljes szabadságát, az egyé-
niség kultuszát. Csak a művész tehetségét ismerte el, amelyet nem korlátozhat sem 
törvény, sem szabály.

A romantika műalkotásait és művészeit gyakran szélsőséges érzelmi megnyilvánu-
lások is jellemezték. Az alkotó megfogalmazta az ábrázolt valóságból való kiábrándu-
lást, az elvágyódás igényét. 
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Így a romantika a középkor felé fordult, vagyis a dicső nemzeti múlt, az egzotikus 
távoli kelet, a természet, a fantázia, az álomvilág vagy éppen a népi kultúra világa 
felé. A művész megdicsőül, a költő a semmiből teremt új világokat, prófétának, lát-
noknak tartja önmagát. A romantikus művészek a múltat értékesebbnek tartották a 
jelennél, ezért a múltba vagy a képzelet világába menekültek.

A romantikával kezdődött mindaz, amit ma modern irodalomnak nevezünk: ide 
nyúlnak vissza a gyökerei a 19. szá zad második felének és a 20. századi irodalomnak is. 

Romantika a művészetekben
A romantika először az irodalomban jelent 
meg, de rövid időn belül a festészetben és  
a zenében is jelentőssé vált. Magyarországon  
a romantika a nemzeti függetlenedés igényé-
vel közös tőről fakadt, így eszköztárát elsősor-
ban a nemzeti jelleg határozta meg. 

A romantikus festők már nem merev for-
mai szabályokat követtek, inkább a képzelet-
re és az önkifejezésre helyezték a hangsúlyt. 
Festményeiken sokszor ábrázoltak érzelme-
ket, mint a félelmet, a győzelmet, a szerelmet. Gyakran jelenítettek meg drámai hely-
zeteket, szenvedélyes, indulatos jeleneteket. Az érzelmek kifejezését a tájábrázolás 
is segítette. Például romok megfestése a hangulatkeltés egyik fontos eleme volt.  
A ro man tikus festészet magyar képviselői például Székely Bertalan (1835–1910), Ma-
darász Viktor (1830–1917). Az ekkor készült festményeket az erőteljes fény-árnyék 
hatás és az élénk színek használata jellemzi. A festők is vonzódtak az egzotikushoz és a 
történelmi témákhoz, akárcsak az írók, költők.

A zenében a romantika 15 évvel később in-
dult, mint az irodalomban és a képzőművészet-
ben, ám időben és jelentőségében is túlszárnyal-
ta mindkét művészetágat, a zenetörténetnek ez 
az egyik leggazdagabb korszaka. Megváltozott a 
művész helyzete a világban, az egyház, az udvar 
kötelmeit lerázva szabad polgárok, szabad mű-
vészek alkottak. Ez a szabadság azonban egyben 
létbizonytalanságot, kiszolgáltatottságot is ered-
ményezett, ezért a legtöbb romantikus művész 
megélhetési gondokkal küzdött. 

A Párizsi Operaház 1875. Charles Garnier 
építész tervei alapján

Feszty-körkép, Feszty Árpád 
körpanorámája a honfoglalásról – részlet
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A romantika fontosnak tartotta a régi mesterek műveinek „feltámasztását”, ápo-
lását. A romantika leghíresebb zeneművei Richard Wagner (1813–1883) és Giuseppe 
Verdi (1813–1901) operái, vagy a fiatalon elhunyt Franz Schubert (1797–1828) szo-
nátái és dalai. Magyar vonatkozásban Liszt Ferenc (1811–1886), Erkel Ferenc (1810–
1893) volt a verbunkos tánczenére épülő magyaros műzene, azaz nemzeti stílus meg-
teremtője.

Az építészetben a romantika ötvözte a ro-
mán és gótikus elemeket. Gyakran alkalmazta 
az öntöttvasat; gipszből készült rozettákat, 
stukkókat, oszlopokat használt. Az elhanyagolt 
középkori épületeket elkezdték helyreállítani. 
Az arányokat, a formákat kötetlenebbül kezel-
ték; új anyagok jelentek meg, mint az üveg; új 
épülettípusok – például pályaudvarok, könyv-
tárak, gyárak, bankok – épültek. A hazafiság,  
a nemzettudat, a magyarság fennmaradásáért érzett aggodalom témája nagy erővel 
jelentkezett ebben az időszakban. A független magyar nemzeti kultúra megteremté-
séért folytatott harc a reformkor eszmei törekvéseinek egyike.

Reformkor
A magyar történelemben az 1830–1848-ig tartó időszakot reformkornak nevezzük, 
mivel a  magyarok a  polgári átalakulást reformok útján kívánták megvalósítani. Ezt 
a korszakot a művészettörténetben a magyar romantika első korszakának nevezzük. 
1848 után a  magyar romantika második korszaka kezdődött el, amelyet Jókai és 
Mikszáth halála zárt le.

A nemzet egy adott pillanatban, egy adott műveltségi fokon eljut a felismerésig, 
hogy saját önazonosságát és művészete gyökereit a népi kultúrában kell keresnie. 
A népi kultúrában, ami a közösségi emlékezetet is jelenti, hiszen ez az a kultúra, 
amely magában hordozza a történelmet, az erkölcsöt és az ízlést, ezek az értékek 
pedig minden nemzeti közösség megmaradásához elengedhetetlenek. A  magyar 
nemzet ennek felismerésére a reformkorban jutott.

A reformkor kezdetét az utókor Széchenyi István Hitel című alkotásának megje-
lenésétől, 1830-tól számítja. A  reformkori nemzedék elutasította a  változtatásra 
képtelen, maradi politikát, és hangoztatta a társadalmi és gazdasági modernizáció 
szükségességét. A reformok megvalósítását alkotmányos eszközökkel, országgyűlési 
törvényekkel akarták elérni. A polgári átalakulás mellett fontosnak tartották a nem-
zeti öntudat megerősítését, a nemzeti nyelv és kultúra támogatását. 

A Pesti Vigadó épülete Feszl Frigyes tervei 
alapján
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Mindezt kiválóan tükrözi Kölcsey Ferenc híres jelmondata: Jelszavaink valának: haza 
és haladás, amely a társadalmi reformok és a nemzeti ébredés egyidejű megvalósí-
tását jelentette.

A reformok fő szószólói: Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc. A reformerek 
által elért eredmények a kultúra szempontjából is nagyon fontos mérföldkövek voltak.

• A  magyar nyelv 1836-tól hivatalos államnyelv, 1844 óta pedig kizárólagos hi-
vatalos nyelve hazánknak. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen 
sohasem. (Bessenyei György)

• Megjelent a  Pesti Hírlap (1841) – Kossuth Lajos nevével fémjelezve –, amely 
a magyar politikai újságírás egyik csúcsa. 

• Megalakult a Pesti Magyar Színház (1837), amely 1840-től Nemzeti Színház né-
ven működött.

• Létrejött a Magyar Tudományos Akadémia elődje a Magyar Tudós Társaság 
(1830), majd elsőként Széchenyi István járult hozzá nagy összeggel a létrehozásához.

A romantika előtérbe állította a nagy történelmi személyiségek szerepét, a dicső-
séges nemzeti múltat. Az irodalomban a romantika első korszakát két költőóriásunk, 
Petőfi Sándor és Arany János neve fémjelzi. A nép nyelvét emelték be az irodalomba 
úgy, hogy emellett műveikben megjelent a kor művelt, tanult emberének szókincse 
is. A zenében Liszt Ferenc alkotásai és zongorajátéka Európa-szerte nagy sikert arat-
tak. Erkel Ferenc pedig a romantikus magyar opera legnagyobb képviselője volt, aki-
nek nemzeti témájú operái a Bánk bán és a Hunyadi László.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Fogalmazzatok meg 5 állítást a felvilágosodással kapcsolatosan!
2. Mi volt 1630 és 1830 között Európa legfontosabb művészeti irányzata?
3. Fejezzétek be a mondatot! 

A romantika a középkor felé fordul, vagyis…

4. Nevezzetek meg alkotókat, akik a magyarországi romantika időszakában alkot-
tak!

5. Mit tartottak fontosnak a reformerek (1800-as évek közepe) a társadalmi és gaz-
dasági modernizáció mellett?
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A líra (műnem)

Az előző évfolyamokon már tanultatok a műnemekről:

Ebben a  tanévben a drámával foglalkoztunk bővebben Shakespeare műve 
kapcsán. Most összegezzük és kibővítjük a líra műnemére vonatkozó eddigi 
tudásotokat.

A líra a  görög eredetű lyra szóból származik, mely egy húros, pengetős 
hangszer neve. A lírai művekhez korábban szorosan hozzátartozott a zene 
és a dallam. E művek legfőbb sajátossága, hogy személyes hangvételűek, él
ményt, érzelmeket fejeznek ki. Elsődleges témájuk az egyén, az én világa. 
A líra kifejezésmódjára jellemző a képszerűség, az érzékletesség, a többér
telműség, a zeneiség.

A lírában nincs történet, de van egy beszélő, aki érzéseiről, kételyeiről vall. 
Ezt a beszélőt lírai énnek vagy lírai alanynak nevezzük. Tehát a szerző és 
a versben megszólaló soha nem azonos. 

A lírai művekben a költői képszerűség eszközei (megszemélyesítés, hason-
lat, metafora, allegória, szimbólum), valamint az alakzatok (ismétlés, fokozás, 
túlzás, párhuzam, ellentét, kihagyás, költői kérdés, felkiáltás, megszólítás)  
segítik a mondanivaló árnyaltabbá, érzékletesebbé tételét.

A műnemeken belül megkülönböztetünk kisebb csoportokat, műfajokat. 
A  lírai műfajok rendszerezése a 18. században történt meg, a  romantika vi-
szont tudatosan törekedett a merev műfaji határok oldására.

A líra legismertebb műfajai: dal, óda, himnusz, elégia, epigramma.

Hogyan értelmezzük a lírai alkotásokat?

A lírai és más alkotások kapcsán is fontos beszélni arról a tényről, hogy egy-
egy műalkotás befogadása sokféle lehet. A műértelmezés nagyban függ a befo-
gadó személyétől: korától, nemétől, ismereteitől, személyiségétől.

Eddigi tanulmányaitok során már sok-sok lírai alkotással találkoztatok, és 
olvastátok azok értelmezését a tankönyvíró tollából. 

érzelemgazdagság

Líra

történetet beszél el

Epika

leggyakrabban  
konfliktusra épül

Dráma
                

OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   105OH_MIR07TA_Irodalom_7_TK_utannyomas_2023.indd   105 2023. 03. 07.   19:24:072023. 03. 07.   19:24:07



106

 Klasszicizmus és romantika

Az alábbi szempontok nem minden alkotásra alkalmazhatók, annak eldön-
tését, hogy mely szempontok mentén értelmezzük az alkotást, befolyásolja 
maga a mű, valamint a személy, aki értelmezi azt.

 Projektfeladat: Végezzetek gyűjtőmunkát! Gyűjtsétek össze az előző két év-
ben tanult lírai alkotások címeit, szerzőit! Készítsetek képes, szöveges tablót, 
amelyen egy-két kedvenc lírai alkotásotok teljes szöveggel megjelenik! Jelöljé-
tek azt is az egyes alkotásoknál, hogy mi a műfajuk!

• Mit tudunk az alkotóról?
•  Mit tudunk a mű keletkezésének 

körülményeiről (hol, mikor)? 
• Mi ihlette meg a költőt?
•  Milyen történelmi esemény állhat 

a mű keletkezésének hátterében?

•  A költői képszerűség kifejező-
eszközei

• Alakzatok
• A szöveg zeneisége, ritmusa
• Verselés
• Rímek

•  Motívumok (ismétlődő elemek, 
amelyek egy költő életművében 
vagy egy művön belül ismétlőd-
nek)

• A mű hatása és utóélete
• A mű jelentősége, érvényessége

• A cím jelentése
• A cím és a mű kapcsolata

•  A lírai alkotás témája (gondolat, 
hangulat, érzés)

• A lírai alkotás műfaja
•  Milyen jegyekből állapítható 

meg, hogy ebbe a műfaj-
csoportba tartozik?

•  Szerkezet (versszakok hosszúsá-
ga, száma, keret)

• Kapcsolat más alkotásokkal

• Korstílus
•  Stílusárnyalat: ünnepélyes,  

humoros, dühös, önironikus, 
ironikus, népies stb.

•  Hangnem: tárgyilagos, ünnepé-
lyes, nyomatékos
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Csokonai Vitéz Mihályról

A magyar felvilágosodás korának legna-
gyobb költője. Debrecenben született 
1773-ban. Apja, Csokonai József bor-
bély, seborvos, anyja Diószegi Sára volt. 
1781-től szülővárosa református kollé-
giumában tanult. Nagyon hamar kitűnt 
a  versírásban. Társai „Cimbalomnak” 
hívták, hiszen olyan gazdag szókészlet-
tel, olyan sokhangúan tudott írni, mint 
aki a  kor jellegzetes népi hangszerén, 
a sokhúrú cimbalmon játszik. Ezért már 
diák korában poétikára tanította a  fiata-
labb társait. Szokatlan tanítási módszerei 
voltak, pl. kivitte diákjait a Nagyerdőre, 
és pipázgatva magyarázott nekik. Ezt 
a  tanárok egy része nem nézte jó szem-
mel. 1795-ben kicsapták a Kollégiumból. 
Ennek oka az volt, hogy a halasi (Kiskun-
halas) legáció4 pénzéből Pestre utazott, és visszatérve Debrecenbe nem tudott 
elszámolni a kapott összeggel. Tanulmányait ezután Sárospatakon folytatta, 
majd Pozsonyba ment az országgyűlésre, ahol ismét támogatókat keresett ver-
sei kiadásához. Ekkor adta ki egyszemélyes folyóiratát, a Diétai Magyar Múzsát 
is. Ám pártfogókra itt sem lelt. Így Komáromba ment a gazdag dunai keres-
kedő polgárok támogatására számítva. 1797-ben megismerkedett egy gazdag 
fakereskedő lányával, Vajda Juliannával, akit verseiben Lillának nevezett. Lillát 
feleségül is kérte, ám az atyai áldás feltétele az volt, hogy tisztes állásban he-
lyezkedjen el. Ezért Csurgóra ment segédtanítónak. Mindeközben Lilla nem 
várt rá, férjhez ment egy tehetős kereskedőhöz. Csokonai szerelmi csalódása 
után a Dunántúlon bolyongott, majd 1800-ban visszatért Debrecenbe. Otthon 
újabb tragédiák érték. 

1804 áprilisában elvállalta, hogy a  nagyváradi Rhédey Lajosné grófnő 
temetésére búcsúztató verset ír, s azt el is mondja a búcsúztatón. Ám ekkor 
az amúgy is gyenge fizikumú költő tüdőgyulladást kapott, 1805 januárjában 
halt meg mindössze 31 évesen Debrecenben. 

4  legáció: a református egyház jeles alkalmakkor felsőbb éves diákokat küldött a kisebb falvakba istentiszteletet 
tartani. A falu ezért fizetett a diákoknak, akik kötelesek voltak a fizetségükkel elszámolni feletteseiknek.

Csokonai Vitéz Mihály arcképe  
és névaláírása
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Debrecen és a Református Kollégium

Debrecen, a „kálvinista Róma” már a 16. szá zadban Magyarország jelentős 
hatású szellemi központja volt. Ahogy a katolikus vallásúak Rómát a katoliciz-
mus központjának tartják, úgy tekintik a magyar reformátusok a kálvinizmus 
központjának Debrecent. 

A felvilágosodás eszméi a 16. század 
elején alapított Református Kollégium-
ban szinte már megjelenésükkor ismer-
tek voltak. Az volt ugyanis akkoriban  
a szokás, hogy a nyugati egyetemekről 
tanulmányútról hazatérő diákok egy-egy 
könyvet hoztak ajándékba a kollégium 
könyvtárába. Így kerültek igen hamar a 
diákok kezébe például a frissen megjelent 
Enciklopédia kötetei és a felvilágosodás korának legfőbb gondolatait hirdető 
egyéb művek is. Azért tudták a diákok elolvasni az idegen nyelvű könyveket, 
mert a Kollégium 1–6. évfolyamán az oktatás latinul folyt, ezenkívül tanul-
tak görögül, németül, és lehetőségük volt más idegen nyelvek elsajátítására is. 
Mindemellett hittudományt, bibliaismeretet, poétikát, matematikát, földraj-
zot is tanultak. 

A professzorok, például Hatvani István, Maróthi György, Budai Ézsaiás 
svájci, német, holland egyetemekről tértek haza, több nyelven beszéltek. Cso-
konai is kilenc nyelven beszélt. 

A magyar tradíciók (hagyomány) mellett az európai hatásoknak is fontos 
szerepük volt a Kollégiumban. 

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Készüljetek fel csoportmunkában 4-5 perces kiselőadásra a következő témából! 
  Milyen volt az élet a Debreceni Református Kollégiumban az 1700-as években? 

A bemutatáskor térjetek ki a következő elemekre: napirend; tantárgyak; korabeli 
házi és egyéb feladatok; tandíj/tandíjmentesség! Keressétek meg az interneten 
a Kollégiumtörténeti rajzfilmet, amely segítségetekre lehet a fel készülés során!

2. Csokonai diáktársai ezt énekelték korabeli rigmusként. Készíts hasonló tiltó rig-
must (versikét) a mai iskoláról!

Adatik, tudatik, hogy a pipa tiltatik.
Aki rajta kapatik, huszonöttel csapatik!

A Debreceni Református Kollégium  
1802-ben
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Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

5 tünemény: gyorsan feltűnő és elmúló dolog
6 védangyalának: őrangyalának
7 gyöngykoszorúkat: a költői siker jelképeit
8 hímetlen: virágok nélküli
9 trillák: énekszók

Földiekkel játszó
Égi tűnemény5,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának6,
Bókol úntalan. –
Síma száddal mit kecsegtetsz?
Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.

Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
S megadá az ég.

Jaj, de friss rózsáim
Elhervadtanak;
Forrásim, zöld fáim
Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
Téli búra vált;
Régi jó világom
Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat7 
Nem irígyleném.

Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
Testem főldbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen8,
A mező kisűlt,
A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt. –
Bájoló lágy trillák9!
Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák! –
Isten véletek!
        (1803) 
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A költő szerelméhez, Vajda Juliannához, azaz Lillához írt verseit ciklusba rendezte. 
A  versciklus: olyan versek egybeszerkesztett kompozíciója, amelyeknek hasonló 
vagy azonos a témájuk (például a benne szereplő érzelem, jellemvonás, hangulat).

A Reményhez című költemény a Lilla-ciklus záró darabja. Témája a csalódás, a sze-
relmi bánat. A nyitó vershelyzetben a lírai én a megszemélyesített Reményt szólítja 
meg. A vers utolsó versszakáig hozzá beszél, a költemény közlésformája monológ. 
A beszédhelyzet csak az utolsó versszak végén változik meg, amikor a Remény alle-
gorikus képe a többes szám miatt (Remények!) megszűnik. A Toldi kapcsán már tanul-
tatok arról, hogy a több versszakon vagy akár a teljes művön végigvonuló metaforát 
vagy megszemélyesítést allegóriának nevezzük. A Reményhez című költeményen is 
végigvonul a megszemélyesítés, ezért a mű egy allegória. A megszemélyesített re-
mény csalfa istennőként jelenik meg, aki a földi halandót ámítja és kecsegteti, aztán 
kegyetlenül megcsalja. A görög mitológiából is ismert szeszélyes, gyönyörű istennők 
az égi tünemények, akik a kacér földi nőkhöz hasonlatosak: hitet adók, ám csalfák. 

A vers szerkezete szimmetriát mutat (l. ábra). Az 1. és a 4. versszak keretet alkot 
(az ábrán: A): a lírai én mindkettőben a Reményt szólítja meg: míg az 1. versszakban 
a múltbéli reménykedéssel, addig az utolsóban a jelenbéli kiábrándulással saját érzel-
mi állapotát is bemutatja. A kiábrándulás oka az istenasszonynak tűnő égi tünemény 
kegyetlen játéka, aminek a következményeként a 4. versszak egy kétségbeesett bú-
csúzást tár elénk, nemcsak a reménytől, de a boldogságtól és a szerelemtől is.

A 2. (az ábrán: B+) és a 3. (az ábrán: B–) versszak hangulatában ellentétesen tükrözi 
egymást.

A 2. versszak idősíkja a boldog múlt. A lírai én saját lelkiállapotát egy minden ér-
zékszervünkre ható, virágzó, mozgásokkal teli tavaszi kert képével tárja elénk: csörgő 
patak – hallás, friss meleg – tapintás, fűszerezted – ízlelés, szaglás, ezer virág – látás. 
A boldogság csúcspontja: Lilla szívét kértem; / S megadá az ég.

A 3. versszakban a  lírai én bánatát lefestő téli (pusztuló) kert képét a  jaj indu-
latszó és a de ellentétes kötőszó vezeti be. A kifosztottságot, a reménytelen helyze-
tet szemléletes képek sora mutatja: a rózsák elhervadtak, tél van, a fák kiszáradtak, 
a kert elpusztult. 

A 4. versszak a  Remény újbóli megszólításával tartalmilag, érzelmileg foglalja 
keretbe a verset. Az élet kilátástalansága fogalmazódik meg a következő sorokban: 
Nékem már a rét hímetlen, / A mező kisűlt, / A zengő liget kietlen, / A nap éjre dűlt. 
A verszárlat a  reményektől való végleges búcsúzást mutatja, nem tragikus, hanem 
rezignált (lemondó) hangnemben. A boldogságtól való búcsúzás irodalmunkban talán 
legszebben e versben fogalmazódik meg: 

Bájoló lágy trillák! / Tarka képzetek! / Kedv! Remények! Lillák! – / 
Isten véletek!
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1. vsz.                 2. vsz.                 3. vsz.                 4. vsz.

   (A)                     (B+)                     (B–)                      (A)

A vers műfaja elégia, amely eredetileg hosszabb terjedelmű, disztichonban írt 
művet jelentett. A görögök nádsíppal, fuvolával kísérték ezeket a verseket. Később,  
a formai jellegzetesség mellett a hangnem is egyre fontosabbá vált. Csokonainak eb-
ben a versében a hangnem utal a műfajra. Nála az elégia már fájdalmat, csalódást, 
a boldogság elvesztését vagy elérhetetlenségét, az elmúlást megéneklő bánatos 
hangulatú lírai költemény.

A Reményhez című versben az elveszett, már elérhetetlen szerelem miatti bánat, 
az elmúlás iránti vágy fogalmazódik meg. A költemény időmértékes verselésű. A vers-
sorok ritmusát az egy hosszú és egy rövid szótagból álló uralkodó versláb, a trocheus 
(– u) adja. A sorok végén keresztrím (a b a b) található. A formai tökéletesség érzetét 
erősítik a bravúrosan alkalmazott alliterációk, betűrímek is (szép szavadnak: / Mégis 
megcsalál). Csokonai Vitéz Mihály leghíresebb elégiája A Reményhez.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1.  Alkossatok mondatokat az alábbi szókapcsolatokkal!

sima száj, kétes kedv, a rét hímetlen

2. Miért szerepel ebben a versben nagy kezdőbetűvel a Remény szó?
3. a)  Miért tekinthetjük allegóriának a Reményt? Állításaitokat a versből vett szó-

képekkel igazoljátok!
 b)  Páros munkában gyűjtsétek ki a füzetbe a nőalakhoz kapcsolódó igéket és 

mellékneveket!
4. Melyik Csokonai-versből származik az alábbi idézet?

A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.

5. Tanuld meg A Reményhez című verset!

K
E
R
E
T

K
E
R
E
T

M
Ú
L
T

J
E
L
E
N
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Berzsenyi Dánielről

Berzsenyi Dániel (1776–1836) a magyar 
klasszicizmus legnagyobb alakja. Apja 
földbirtokos és ügyvéd volt, birto kain 
gazdálkodott, nem vett részt a  közélet-
ben. Fiát 10 éves koráig nem íratta is-
kolába, úgy tartotta, először fizikailag 
kell megerősödnie, a  szellemi fejlesztés 
utána következzen. Tehát otthon képez-
te: megtanította írni-olvasni, és a  latin 
szerzők műveinek szeretetét is ő oltot-
ta fiába. Berzsenyi a  soproni Líceumba  
(a mai gimnázium elődje) kerülve nehezen alkalmazkodott az iskola rendjéhez, 
ennek ellenére klasszikus műveltséget szerzett és nyelveket tanult az ott töl-
tött hét év alatt. Nem fejezte be tanulmányait, emiatt apja neheztelt rá. Vitáik 
elől házasságba menekült, feleségül vette a jómódú Dukai Takách Zsuzsannát, 
akivel 1804-ben Niklán telepedtek le. Sikeresen gazdálkodott, mégsem volt 
elégedett, mert hiányzott neki a művelt társaság és az irodalmat értő közösség. 
Valódi szellemi társává felesége unokatestvére, Dukai Takách Judit költőnő 
válhatott, aki ihletője lehetett a Levéltöredék barátnémhoz című versének. 

Berzsenyi már húszéves korától titokban írt verseket, néhányat egyik ba-
rátja elküldött a  korszak nagy irodalomszervezőjének, Kazinczy Ferencnek. 
Ő lelkesen üdvözölte az egyedi hangvételű költeményeket, és hosszú levelezés 
indult köztük. 1810-ben a költő Pestre utazott, itt találkozott a Kazinczy kö-
réhez tartozó költőkkel, Kölcsey Ferenccel és Vitkovits Mihállyal, a találko-
zás kölcsönös csalódással ért véget mindkét fél részéről. 1817-ben Kölcsey ke-
mény kritikát írt Berzsenyi költeményeiről, amely mélységesen megbántotta, 
és közel hat évre elhallgattatta őt. Hogy költészetét a bírálattal szemben meg-
védhesse, komoly poétikai tanulmányokba kezdett, melynek eredményeként 
a Magyar Tudós Társaság első vidéki rendes tagjává választották 1830-ban. Élete 
nagy vágya volt, hogy a kultúra központjában, a  fővárosban éljen, de 1836-
ban bekövetkezett halála ezt már nem tette lehetővé. Berzsenyi temetésére az 
Akadémia nevében saját kérésére maga Kölcsey írt búcsúbeszédet, amelyben 
kései bocsánatot kér az elhunyttól: […] Árnyéka elköltözöttnek, sírod felett zeng 
az engesztelő szózat! Nemsokára követlek téged, s a maradék írói harcainkat nem fogja 
ismerni; […] Emberek valánk, miért szégyenelnők azt? […] 

(Forrás: Kölcsey Ferenc: Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett
Olvastatott a M. T. Társaság V. közűlésében szept. 11. 1836)

Berzsenyi Dániel arcképe
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Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,
S távolléted alatt kedvem miben lelem?
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,
Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.

Lefestem szüretem estvéli óráit,
Ha már cselédimet nyugodni eresztem,
És csak alig hallom a vígság lármáit,
Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.

Leplembe burkolva könyökemre dülök,
Kanócom pislogó lángjait szemlélem,
A képzelet égi álmába merülök,
S egy szebb lelki világ szent óráit élem. 

Az őszibogárnak búsongó hangjai
Felköltik lelkemnek minden érzéseit,
S az emlékezetnek repdező szárnyai
Visszahozzák éltem eltűnt örömeit.

Életem képe ez. – Már elestvéledtem,
Béborúlt az élet vidám álorcája!
Még két mulatótárs van ébren mellettem:
A szelíd szerelem hamvadó szikrája
S bús melancholiám szomorgó nótája.
                                                         (1804 után)

A vers első két sorában Berzsenyi megadja a levél írásának okát, mintha válaszolnia 
kellene a barátnőjétől kapott levélben feltett két kérdésre: Ne kérdezd. Ezzel teremt 
alkalmat arra, hogy leírja saját léthelyzetét. A harminc év körüli költő életleírása poé-
tai játék is, hiszen még fiatal, mégis azt írja: Már elestvéledtem, azaz öreg vagyok, 
lelkileg megfáradtam. 

A vers műfaja életkép, amely egy vidéken elszigetelten élő művelt ember élet-
helyzetét mutatja be egy őszi nap estéjén. A lírai én magányosságát fokozza, hogy 
bár emberek vannak körülötte, de nem tud velük beszélgetni, vitatkozni az őt foglal-
koztató kérdésekről, ezért keres írásban kapcsolatot a hozzá hasonlóan gondolkodó 
barátnőjével.

Berzsenyi kéziratából
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A címben megjelölt levél műfajáról már 5. osztályban is tanultatok. Ennek a kifeje-
zési formának több eleme is megtalálható a versben: megszólítás, levélszerű indítás, 
kapcsolatteremtő fordulatok. A vers műfaját tekintve azonban nem levél, hanem elé-
gia, amely személyes hangvételű egyéni fájdalmat kifejező műfaj. 

Az 1. versszakban a lírai én levélformában válaszol a barátnője kérdésére: Ne 
kérdezd, barátném! mint töltöm időmet, majd mintha meggondolná magát, hang-
nemet vált. A 2. és 3. versszak egy életképet vetít elénk (idősíkja a jelen): miután 
cselédi (háza népe) elmentek aludni, a lírai én a vén diófa alatt, a tűz mellett egyedül 
gondolkozik, álmodozik. Ebből a helyzetből képzelete egy szebb lelki világba repíti.  
Falusi életének szellemi magányával, a jelennel elégedetlen, ezért a 4. versszakban  
a múltba vágyódását írja le: S az emlékezetnek repdező szárnyai / Visszahozzák éltem 
eltűnt örömeit. A jelene, ami magányban, szomorúan, halkan telik, ellentétben áll  
a múltjával, amikor harsányan, víg társaságban élt.

A verszárlatban a szelíd szerelem és a bús melancholiám mint mulatótárs jelen-
nek meg, ami kifejezi a lírai én és egyben Berzsenyi valódi érzelmeit. Az emlékeibe és 
képzeletébe merülő lírai én mellett két allegorikus alak van: a szerelem és a költészet. 

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Fogalmazzátok meg, mit jelentenek a versben szereplő alábbi kifejezések! 

enyelgő, kanóc, estvéli óra, mulatótárs, hamvadó

2. Miért levéltöredék szerepel a címben? Indokoljátok a választást a vers alapján!
3. Keressetek példát a versből a következő alakzatokra: megszólítás, ismétlés, pár-

huzam!
4. Nevezzétek meg a következő költői képet: pislogó kanóc! 
5. Az alábbiakban Mikes Kelemen Törökországi levelek című művéből olvashattok 

egy részletet. Keressetek hasonlóságokat és különbségeket a Mikes-levél részle-
te és Berzsenyi Levéltöredék barátnémhoz című műve között!

Drinápoly, 10. decembris 1717.
Édes néném, mi még itt vagyunk, itt is leszünk, de még nem tudjuk, itt is mit csinálunk. Még 
itt el nem untuk magunkot, de igen közél vagyunk hozzája, mert minthogy nem azért jöttünk 
ide, hogy itt sok időt töltsünk, és csak a drinápolyi szép sík mezőn vadásszunk, hanem azért, 
hogy bujdosásunknak végit szakasszuk. De a reménség igen-igen kezd fagyni bennünk. A' való, 
hogy nagy hidegek is járnak, hideg házakban is lakunk, de ugyan csak a bennünk való meleg 
megoltalmazná a fagyástól a reménséget, ha más nemzettel volna dolgunk.  […] 
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Kölcsey Ferencről

Kölcsey Ferenc 1790-ben Sződemeteren 
született a Szilágyságban (ma Románia). 
Hatéves volt, amikor meghalt az édesap-
ja, majd 1801-ben édesanyját is elvesz-
tette. Nagybátyja nevelte három fiútest-
vérével együtt. Gyermekkorában himlő 
következtében a  jobb szemére megva-
kult. A tragédiák hatására magába fordu-
ló, csendes fiúvá vált. 1796-tól a Debre-
ceni Református Kollégium diákja lett. 
Jó magaviseletű, szorgalmas tanuló volt. 
Latin olvasmányainak hatása alatt a  gö-
rög államférfiakról ábrándozott; kedvenc 
játéka volt, hogy homokból felépítette 
az Akropoliszt, és szónoklattal dicsőítette csodált hőseit. Klasszikus művelt-
séget szerzett, megtanult latinul, franciául, görögül és németül. A tizenöt éves 
diák Kölcsey 1805-ben ott volt Csokonai temetésén, látta Kazinczy Ferencet, 
de nem merte megszólítani őt, pedig ekkor már javában verselgetett. 

Később Pesten lett joggyakornok, majd Álmosdon és Szatmárcsekén gaz-
dálkodott. Közben kritikai munkákat írt többek között Csokonai és Berzsenyi 
költészetéről. Kazinczy Ferenc oldalán részt vett a nyelvújítási mozgalomban. 
1823-ban írta meg a Himnuszt. 1829-ben aljegyző, később főjegyző lett, majd 
Szatmár vármegye országgyűlési képviselőjévé választották. A korszak egyik 
legnagyobb hatású szónoka, politikusa, költője volt. Nevéhez kötődnek a re-
formkor gyújtó hatású szállóigéi: Jelszavaink valának: Haza és haladás; A  haza 
minden előtt.

1834 végén kénytelen volt lemondani 
követi megbízásáról. Megindító beszéd-
ben búcsúzott el a  pozsonyi rendektől. 
Búcsú az  országos rendektől című utolsó 
szónoklatával annyira meghatotta követ-
társait, hogy azon a napon nem folytató-
dott tovább az ülés. Az ifjúság gyászfáty-
lat kötött kalapjára, Kossuth Lajos pedig 
gyászkeretben jelentette meg Országgyű-
lési Tudósításait. 1838-ban Szatmárcsekén 
halt meg.

Kölcsey Ferenc arcképe 

Kölcsey Ferenc dolgozószobája
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Kölcsey Ferenc: Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból

10 Bendegúz: a hunok fejedelme, Attila és Buda apja. Bendegúznak vére: az ő leszármazottai
11 nektár: az istenek itala a görög mondavilágban
12 plántálád: kitűzted
13  sánc: védelmi vonal, ebben az esetben: a törökök ellenei csatákban győzelmet arattunk, tehát a mi zászlónk 

került a törökök védvonalára
14 bús had: Mátyás fekete serege
15 mongol: a tatárjárás során mongolok támadtak ellenünk a középkorban
16 Ozman: török szultán, ő alapította az Oszmán (török) Birodalmat
17 tenfiad: (itt) saját fiad
18 hamvveder: urna, melyben az elégett holttest hamvait őrizték

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak10 vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt11 csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád12

Vad török sáncára13,
S nyögte Mátyás bús hadát14

Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol15 nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman16 vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad17

Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre18!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
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Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből19!

19 árvánk hő szeméből: árvánk (sírástól) égő szeméből

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Cseke, 1823. január 22.

Kölcsey Ferenc 1823-ban írt Hymnus (mai helyesírással írva: Himnusz) című költemé-
nye az egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, amely Erkel Ferenc megzenésítésében 
nemzeti himnuszunkká vált. Nem ismeretlen számotokra ez a mű, hiszen 6. osztály-
ban már tanultatok róla. 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én készítette el a  Himnusz utolsó változatát.  
Ez a  nap, a  Himnusz születésnapja tiszteletére, 1989 óta a  Magyar Kultúra Napja. 
Nemzeti ünnepeinken a  Himnusz első versszakát énekeljük. Ilyenkor mindannyian 
megélhetjük, hogy összetartozunk: a világról alkotott különböző elképzeléseink, elté-
rő gondolkozásunk, másfajta társadalmi helyzetünk ellenére magyarok vagyunk.

A cím értelmezése: 1. himnusz = műfaj, Istenhez intézett fohász, ima; 2. Himnusz =  
Kölcsey-vers címe; 3. himnusz = a népek megzenésített nemzeti éneke. A Himnusz 
nemcsak a vers címe, hanem egyúttal a műfaja is. Himnusz (a görög hümnosz szóból): 
dicsőítő ének, Istenhez vagy isteni hatalmakhoz forduló, tőlük segítséget kérő ének. 
A középkorban a himnuszok a keresztény hívők érzelmeit, áhítatát kifejező költemé-
nyek voltak. Ma éppúgy vallási énekek, mint a korábbi időkben, de világi jelentésük 
is van. Megzenésített nemzeti énekek, jelképek. Közösen, felállva énekeljük, és más 
nemzetek himnuszait is megtiszteljük azzal, hogy felállva hallgatjuk őket.

A költemény alcíme: A magyar nép zivataros századaiból költői szókapcsolattal 
– zivataros század – jelöli meg a témát, ami a történelmi idők sorscsapásai után kö-
nyörgés Istenhez a magyarokért. A lírai én egy 16–17. századi prédikátor szerepében 
szólal meg, amit alátámaszt az imaszerű szöveg és a bibliai képek használata. 

A vers gondolati előzménye Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában gyö-
kerezik. A  teremtő Isten szövetséget kötött a magyarokkal, hazát és gazdagságot 
adott a magyarságnak, például:

Őseinket felhozád / Kárpát szent bércére, / Általad nyert szép hazát / 
Bendegúznak vére… Árpád hős magzatjai / Felvirágozának… Értünk Kunság  

mezein / Ért kalászt lengettél, / Tokaj szőlővesszein / Nektárt csepegtettél;
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Történelmi sikerek eléréséhez vezette a népet:
Zászlónk gyakran plántálád / Vad török sáncára, / S nyögte Mátyás bús hadát / 

Bécsnek büszke vára.
Azonban Istennek azt kellett tapasztalnia, hogy a magyar nép, ahogy Zrínyi írja 

már nem az igaz úton jár, nem tiszteli Isten nevét és az időseket, és nem törekszik a jó 
cselekedetekre. Ezzel a gondolattal találkozunk a Szigeti veszedelem első énekében:

7.
Az nagy mindenható az földre tekinte,
Egy szembe fordulásbol világot megnézé,
De leginkább magyarokat eszben vette,
Nem járnak az úton, kit Fia rendelte.
[…]

9.
Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti,
Ártatlan Fia vérének böcsületi,
Jószágos cselekedetnek nincs keleti,
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti;

A bűnösség-büntetés témája tehát mindkét műben megjelenik. A  Himnuszban 
láthatjuk, hogy a magyarok hálátlanul elfordultak Istentől, ezért Isten megbüntette 
őket: Hajh, de bűneink miatt / Gyúlt harag kebledben, / S elsújtád villámidat / Dör-
gő fellegedben. Először a történelmi sikereket veszi el büntetésképpen: Most rabló 
mongol nyilát / Zúgattad felettünk, / Majd töröktől rabigát / Vállainkra vettünk, majd 
a földünk pusztul el: Vérözön lábainál, / S lángtenger fölette. 

Az Isten előbb adott hazát, termékenységet, történelmi sikereket, majd a  szö-
vetséget megszegő magyarokat az adománnyal ellentétes sorrendben büntette: el-
vette a történelmi sikereket, a termékenységet, végül felvillantja a teljes pusztulást, 
a haza elvesztésének képét. A hon elvesztésének megakadályozása érdekében a lí-
rai én Istenhez könyörög. Kínzó rabság könnye hull / Árvánk hő szeméből! Anyaföl-
dünk a haza, ha a szabadsága elvész, akkor hazánk elpusztul, árvák leszünk. A lírai én 
a büntetéseken végigtekintve úgy látja, Isten szigorúan büntet, de jogos a haragja, 
megérdemelt a büntetés. A könyörgés a versben a hazáért, a haza megmaradásáért 
hangzik el. A mű végén a  lírai én megbocsátást kér, szánalmat remél az irgalmas 
Istentől, mert a haza sorsa az ő kegyelmétől függ.

A vers témája a bűnösség-büntetés, a lírai én fohásza Istenhez a haza, a magyar-
ság fennmaradása, jövője érdekében. A nemzete nevében szólítja meg Istent. A töb-
bes szám első személyű megszólalások mutatják, hogy közös a felelősség a magyar-
ság tetteiért. A műben megfogalmazott kérések a közösség érdekében hangzanak el.
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A vers keretes szerkezetű, az 1. és a 8. versszak alkotja a keretet. A két versszak 
különbsége, a szórendi változás (Isten, áldd meg… – Szánd meg, Isten…), valamint az 
igék felcserélése (áldd meg – szánd meg) hangulati esést eredményez. Ennek okát 
a közbeeső versszakok tartalmában találjuk. 
A költemény idősíkjai:

Dicső múlt Tragikus múlt Jelen állapotok  
(Kölcsey kora)

2. és 3. versszak 4. versszak (fordulópont) 7. versszak

A 2. és 3. versszakban a dicső múlt (honfoglalás, természeti gazdagság, a Hunya-
diak harcai) tárul elénk. A magyar nemzet Isten segítségével érte el ezeket az ered-
ményeket, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A magyarság azonban olyan bűnöket 
követett el (széthúzás, árulás), amelyek miatt jogos Isten büntetése. A  4. versszak 
fordulópontja a Hajh, de indulatszava és ellentétes kötőszava. A következőkben a bal-
sors évszázadainak, a tragikus múltnak (tatárjárás, török hódoltság) a büntetései idé-
ződnek fel. A költemény festői, nagy erejű természeti képekben (harag, villám) tárja 
elénk a pusztulást. Az 5–6. versszak metaforái (kebledre, magzatod, hamvvedre) se-
gítik a kép és a gondolat párhuzamának megvalósulását (bújt az üldözött – nem lelé 
honját a hazában). A következő (7.) versszak a  jelenre vonatkozik (Vár állott, most 
kőhalom), ellentétekkel foglalva össze a történelmi veszteségeket és a jelen állapo-
tát. A költemény stílusa romantikus (pl. múltat és jelent bemutató szerkesztés, tör-
ténelmi példázatot adó metaforák).

A 7. versszak 1–4. sora a jelen és a múlt ellentétét olyan képekben ragadja meg, ame-
lyek leírásában később még a hangrendi ellentét is megvalósul: Kedv s öröm röpkedtek 
– Halálhörgés, siralom… rabság. A következtetést a 7. versszak 5–8. sorában olvashat-
juk: a harcok és szenvedés ellenére a haza továbbra is rab. A jelenben, a reménytelen 
helyzetben már csak az isteni gondviselésben bízhatunk. Szánd meg Isten a magyart /  
Kit vészek hányának. Ez adja a vers zárlatának szomorú, elkeseredett hangulatát. 

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Gyűjtsétek össze a Himnusz által felidézett történelmi eseményeket!
2. Vizsgáljátok meg a 2–7. versszakokat abból a szempontból, hogy mely idősza-

kokban dicsőséges, Isten által támogatott a magyar történelem, és melyekben 
nem! Mi a fordulat oka?

3. Hasonlítsátok össze az első és az utolsó versszakot! Milyen különbségeket talál-
tatok? Keressetek magyarázatot ezekre az eltérésekre!

4. Tanuld meg nemzeti himnuszunkat!
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A huszti vár jelentősége

A huszti vár nevezetes és gyakran emle-
getett része történelmünknek. 1194 – ez  
az  évszám szerepel a  vár egyik kövén, 
de történelmi okmányokban először 
1358-ban esik szó róla. A 150 méter ma-
gas, kúp alakú hegy csúcsán épült vár  
– a középkorban többnyire királyi birtok 
volt – nagy stratégiai jelentőséggel bírt. 
A 13–14. századtól védte az öt máramarosi koronavárost (Hosszúmező, Huszt, 
Máramarossziget, Técső és Visk) és a sóbányákhoz vezető utakat. Mátyás ide 
záratta nagybátyját, Szilágyi Mihály kormányzót (1458). A Dózsa György ve-
zette népfelkelés (1514) idején a parasztok elfoglalták. Az 1526-os, törököktől 
elszenvedett vereség után a vár az Erdélyi Fejedelemséghez került. 

Története során mindössze egyszer, 1546-ban sikerült a  várat bevenni,  
I. Ferdinánd seregei foglalták el. Ezt követően jelentősen megerősítették, így 
a 16–17. században mindig sikeresen ellenállt a folyamatos török, tatár és len-
gyel betöréseknek. Ekkor már Erdély kulcsfontosságú erődítménye volt.

A vár a Rákóczi-szabadságharc egyik központjává vált. 1703-ban a helyőr-
ség megölte a vár osztrákhű parancsnokát, kinyitotta a felkelők előtt a kaput, 
és a szabadságharchoz csatlakozott. A Husztra menekült erdélyi országgyűlés 
itt kiáltotta ki Erdély függetlenségét. A bukást követően 1711-ben az osztrá-
kok utolsóként vették be a magyar várak közül. Ekkor a császár utasítást adott 
lerombolására, de parancsát nem hajtották végre.

1766-ban három helyen is villám sújtott a várba, amely kigyulladt, a lőpor-
tornya felrobbant. Az addig szinte bevehetetlen várból csak romok marad-
tak. Mária Terézia fiát, Józsefet küldte a vár romjaihoz, hogy döntést hozzon 
a sorsáról, aki menthetetlennek ítélte, és a várőrséget Munkácsra telepítette. 
A tetőszerkezet nélküli, romos vár kapuit eltorlaszolták, nem foglalkoztak to-
vább a fenntartásával. 1799-ben a kormány engedélyezte a Felső vár falainak 
lebontását a nyugati falon kívül, ezzel olcsó építőanyagot biztosítva a huszti 
Szent Anna római katolikus templom felépítéséhez.

A várat soha többé nem építették fel, az  idő és a  romboló kezek tovább 
pusztították. 

Szellemisége és időtállósága jelképpé tette, amely költőinket és íróinkat is 
megihlette, ahogyan látni fogjátok most a  Huszt című vers vagy Jókai Mór 
A huszti beteglátogatók című novellája kapcsán.

A huszti vár. Cesare Porta rajza, 1600
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Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

         Cseke, 1831. december 29.

Kölcsey Ferenc Huszt című költeménye 1831-
ben született. Az 1823-ban íródott Himnusz-
ban a  lírai én Istenhez szól, könyörög hozzá 
a haza megmaradásáért, a nyolc évvel későbbi 
Husztban már a haza fiaihoz intéz felszólítást.

A költeményben a  tettekben megnyilvá-
nuló hazaszeretet gondolata fogalmazódik 
meg: Hass, alkoss, gyarapíts. Kölcsey több 
versrészletével együtt ez az idézet is szállóigévé 
vált. Szállóige: irodalmi, történelmi vagy mito-
lógiai forrású, szó szerinti idézet. Szállóigének 
nevezzük azokat a széles körben használt, va-
lamilyen fontos bölcsességet, tanítást megfo-
galmazó idézeteket, amelyek szerzője ismert.

Kölcsey birtokaihoz közel volt a ma Kárpátalján található Huszt vára, így többször 
is járt ott. A leomlott, romos huszti vár képe felidézi a múltat a költőben.

A vershelyzet egy elképzelt, misztikus találkozás motívumára épül: a  lírai én és 
a múlt megszemélyesített szelleme a  jelenben találkozik. A  fiktív találkozás során 
a múlt szelleme figyelmezteti a lírai ént a jövő feladataira. 

A romantika képi eszközei közül megjelenik a rom, az éjszaka, a hold, a kísérteties 
csönd, a lebegő rémalak. A jelen és a múlt találkozása a jövőre irányítja a figyelmet. 
A múlt szelleme kérdéseket tesz fel a jelen emberének: Honfi, mit ér epedő kebel e ro-
mok ormán? / Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Ezek a kérdések egy roman-
tikus gesztusnak vetnek véget, a passzív múltszemlélet, múltba merengés helyett az 
aktív, jövőre irányuló cselekvésre hívják fel a figyelmet, de a múlt tanulságait min-
dig figyelembe kell venni: Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort. / Hass,  
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

A huszti várrom
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A költemény a romantikus ábrándozással szemben a tettrekészségre, a realista, 
gyakorlatias cselekvésre buzdít a haza fejlődése érdekében. Az alkotásban, a cselek-
vésben kell hinni, a jövő felé kell fordulni. A vers a cselekvő hazaszeretet szállóigéjé-
vel zárul: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! 

A vers műfaja epigramma, szerkezete, gondolatmenete tükrözi a klasszikus epig-
rammák szerkezeti és gondolati felépítését:

Már Janus Pannoniusnál olvastatok róla, hogy az epigramma egy gondolatot röviden, 
tömören kifejtő, néhány soros költemény. Az epigramma görög elnevezés, „utóiratot”, 
sírfeliratot jelentett. Eredetileg a sírfeliratok vagy isteneknek szánt épületek falára vé-
sett írások rövid, tömör, csattanóval végződő versek voltak. Általában két részből áll:  
a bevezető első rész szerepe az előkészítés: egy tény vagy kép leírása, amit egy hozzá 
kapcsolódó gondolat követ, és csattanóval zárul. 

Az 1830-as években a költők az epigramma tömör formájában a felpezsdült po-
litikai élet jelmondatait fogalmazták meg. Kölcseynek is az egyik kedvelt műfaja az 
epigramma volt.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Miért nem fél a lírai én a szellemtől? Érvelj 5-6 mondatban!
2. Milyen ellentétek figyelhetők meg a versben?
3. Az epigrammák gyakran csattanóval zárulnak. Gyűjtsetek érveket, hogy a Huszt 

ebből a szempontból is megfelel a műfaj szabályainak!
4. Tanuld meg a verset könyv nélkül!

1. szerkezeti egység – a monda-
nivaló előkészítése: 1–4. sor: vala-
milyen tény vagy tárgy (itt Huszt 
romvára, amely a régi dicsőség 
színtere, a szabadság jelképe) egy 
romantikus költői képben tárul 
elénk.

2. szerkezeti egység – lezárás:  
a mondanivaló megfogalmazása. 
Megszólítással indul, kifejtéssel 
folytatódik, és csattanóval zárul.  
A két rész között ellentét feszül.
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Kölcsey Ferenc: Emléklapra

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

Pozsony, 1833. június 14. 

Az 103. oldalon olvastatok már a reformkor legfontosabb törekvéseiről, célkitűzé-
seiről. Ezt a valóságot közelről érintetten megtapasztalva írta Kölcsey az Emléklapra 
című epigrammáját.

Kölcsey Ferenc hazafias lírájának ez az újabb darabja a feltétlen hazaszeretetről szól. 
A költő példamutató következetességgel vallotta, hogy a hazaszeretet emberi köte-
lesség, minden áldozatot vállalni kell hazánkért.

Kölcsey harmincas években íródott borús hangulatú versei közül az országgyűlé-
si képviselősége idején (1832–1835) született művei kivételt jelentenek. 1833-ban 
Szatmár vármegye követe volt Pozsonyban. A költemény csattanója a hazaszeretet 
szállóigéjévé vált: A haza minden előtt!

A 19–20. században divat volt, hogy híres emberekkel, jelentős személyekkel em-
lékkönyvbe/emléklapra írattak bölcsességeket, fontos gondolatokat. A romantika 
korában a költészetben önálló verstípus is lett az emléklapírás, emlékkönyvbe írás 
(pél dául Petőfi Sándor S. K. emlékkönyvébe). E vers üzenete nem egy konkrét sze-
mélynek, hanem a mindenkori magyarságnak szól. 

Az alsótábla ülésterme a pozsonyi országházban, 1837
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A négy szócska jelentése: négy rövid szó, amelyek rövidségük ellenére is a legna-
gyobb erkölcsi parancsot fogalmazzák meg. Ezt erősíti és bizonyítja a második sor-
ban megfogalmazott, nagybetűs írásmóddal kiemelt rövid, velős, igazságot kifejező 
mondás, más néven szentencia: 

A HAZA MINDEN ELŐTT!
A lírai én üzenete a következő generációknak, a jövőnek az, hogy a legfontosabb 

érték a haza érdekében való munkálkodás. Mindössze négy szócskában üzen, négy 
szócskát hagy örökül. Ez a négy szó hordozza azt a felismerést, hogy a legfőbb érték 
a hazaszeretet. A hazaszeretet, amelynek az átörökítése nemzedékről nemzedékre a 
legfontosabb erkölcsi feladatunk.

Az epigramma emelkedett hangnemét erősíti a szóhasználat: kebeled, kihúnysz, 
örökűl és a vers témái: a hazaszeretet és a halál.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Foglaljátok mondatokba a kebeledbe, örökűl, kihúnysz kifejezéseket!
2. Vizsgáljátok meg az epigramma szerkezetét! Azonosítsátok a tanult szerkezeti 

részeket!
3. Mi az epigramma csattanója? 
4. Milyen eszközökkel éri el Kölcsey az ünnepélyes hangnemet?
5. Fogalmazzatok osztálytársatok képzeletbeli emlékkönyvébe megszívlelendő gon-

do latokat!
6. S te mit fogsz tenni a hazádért? – kérdezi magától Kölcsey Országgyűlési naplója 

alábbi részletében (1832. december 13.). Soroljátok fel, szerintetek ma mit te-
hetünk a hazánkért! S te mit fogsz érette tenni? 

[…] Íme ez a haza, mely gyermekségem álmaiba, mely ifjú és férfi korom érzel-
meibe lángvonásokkal szövé szent képét! ez a haza, melynek dicsőségeért meg-
halni oly régi s oly szép gondolata vala lelkemnek; s melynek háromszáz évű se-
beit szívem alatt ezerszer érzém megújulni! […] És e hazáért szenvedett Hunyadi 
hálátlanságot és üldözést; e hazáért rohant Szondi a halálba; e hazáért patakzott 
a Zrínyiek vére; e hazáért választott sok nemes önként számkivetést, szerelemből 
fosztván meg magát attól, amihez élte minden boldogságát kötötte. 

S te mit fogsz érette tenni? […] Lesz-e erőd létrehozni az ideákat, mik húsz év 
óta boronganak kebledben? Lesz-e bátorságod szembeszállani minden akadállyal, 
mik az új, ismeretlen pályázó útát ezerfelől elzárják? Fogsz-e tűrni rettentést, ki 
barátság és szeretet karjából léptél ki? Fogsz-e tűrni jéghidegséget, kit forró kebel 
ápolt mindeddig? […] 

7. Tanuld meg az epigrammát!
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Kölcsey Ferenc: Parainesis 

[…]
Imádd az istenséget! […] Semmi sincs, ami az emberi szívet annyira felemelhet-

né, következőleg az élet mindennapi jeleneteiben s a szenvedélyek és indulatok örök 
ostromában hozzáragadt szennytől annyira megtisztíthatná: mint az  istenség nagy 
gondolatával foglalatoskodás.

[…]
Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele. Az em-

beriség egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek 
mindegyik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. 

[…]
Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod ért-

hetni, úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a  kebel tiszteletre leg-
méltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk. 
Ezreket fogsz láthatni, kik ajkaikon hordozzák a szent nevet; kik magasztalva em-
lítnek mindent, ami a  honi föld határain belől találkozik; kik büszkén tekintenek 
az idegenre, s hálát mondanak az égnek, mely őket magyaroknak születni engedé:  
s véled-e, hogy ezeknek szíveik szeretettel buzognak a haza iránt? Véled-e, hogy ezen 
hazaszeretet az, mely a rények20 koszorújában olthatatlan fénnyel ragyog, s a történet 
évkönyveiben tisztelő bámulattal említtetik?

Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával pillantatnyi kényünknek, megtaga-
dásával önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémítá-
sával: azonban minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga 
van. Mindent, amit élted folyta alatt arcod izzadásában gyűjtöttél; mindent, amit 
lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javaidat, kincseidet, házad népét és saját élte-
det naponként és pillanatonként érette fel kell szentelned. Mert tudd meg: e szóban 
– haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, 
atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit ízleléd; föld, melynek gyü-
mölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: 
egyről egyig csak egészítő részei annak.

[…]
Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek. 

E vezérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók 
lesznek a szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag növésű szálakat hoz mag nélkül. Ítélet 
által rendbe szedett s keresztülgondolt ismeret ver mély gyökeret, s őriz meg a felű-
le gességtől21; ízlés pedig adja azon kellemetes színt, mi nélkül a tudomány setét és 
zordon: mint a cellájába zárkózott remetének erkölcse.

20 rények: erények
21 felűlegességtől: felületességtől
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Korunk sok ismeretet kíván, s ez jó oldalai közé tartozik; de sok ismeret után kap-
kodás könnyen oda viszen, hogy címmel és színnel elégedjünk meg; s e hibára hajlás 
a kor rossz oldalai közt talán legrosszabb.

Ki csak társasági mulatságokban óhajt ragyogni, vagy éppen tudatlanok által akar-
ja magát bámultatni, az könnyű módon elérheti célját, de értelmesektől megvettetik. 
Hogy a dologhoz értők előtt méltólag felléphess, hogy ismereteid mind magadra, 
mind másokra jóltevőleg hassanak: hosszú, fáradalmas munkára kell elszánva lenned. 
Mert alapos s egyszersmind sokoldalú tudományt szerezni felette nehéz22. Sok olva-
sás, még több gondolkozás, sok egybehasonlítás, még több gyakorlás, s fogyhatlan 
béketűrés és állandóság az, ami itt megkívántatik. 

Ne gondold, mintha a tanulás csak bizonyos időkhez, az ifjúság éveihez köttet-
nék. Ifjú körünk oly szűk, s oly sokféle tanulmányokkal elfoglalt, hogy gyors elfo-
lyása alatt erős alapon épült tudományra jutni csaknem lehetetlen. Boldog ifjú az, ki 
annyira mehetett, hogy keblében a tudomány iránti szeretet állandólag felgerjedett;  
s azon utakkal, melyeken az ismeretek kútfejeihez eljuthat, megbarátkozhatott! Neki 
csak keble sugallatit kell követnie, s szakadatlanul előre haladva, bizonyosan oda ér, 
hol tudományi szomja gazdag táplálattal fog kielégíttetni. Azonban e kielégítés csak 
mindennapi haladás jutalma; ki szüntelen előbbre nem törekszik, az  hátramarad, 
mond a példabeszéd.

Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetet-
len feltétel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk 
ragadt; s azt hinni, hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosb 
s legtitkosb tárgyait is tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekez-
ned kell nemcsak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, 
hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre 
és lélekre erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa 
lehessen.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egy-
mástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész 
lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is […] de soha ne 
feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kö-
telesség. 

[…]
Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik;  

s hogy minél nagyobb sikerrel tehess lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelen 
igyekezzél.

Szatmárcseke, 1837

22 felette nehéz: nagyon nehéz
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Kölcsey Ferenc unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz írt parainézise intelmeket, erkölcsi 
tanításokat tartalmaz, és egyúttal saját gondolkodói végrendeletének megfogalmazása 
is: megismerhetjük belőle elveit és értékrendjét, amelyek szerint az életét élte. 

Kora és az utókor ifjúságához szól. Nem egyedülálló a magyar irodalomban az eh-
hez hasonló végrendelkezés, az egyik legismertebb ezek közül István király intelmei 
Imre herceghez.

A parainézis meghatározott személyhez szóló erkölcsi célzatú, tanító-nevelő 
szándékú elbeszélő mű. A görög és római szónokok szövegeit jól ismerő szerző a szó-
noki beszéd szabályai szerint építi fel írásművét. Logikus belső rend jellemzi, elsősor-
ban az értelemre hat. Retorikai fordulatok és eljárások szervezik, például a kérdés 
feltétele, amelynek megválaszolása lehetőséget ad egy téma kifejtésére.

A parainézis központjában egy kérdés áll: Mi a legfőbb jó? A műben Kölcsey Ferenc 
erre keresi és adja meg a választ. 

Az értékek közül az erkölcsöt (erény) és az alkotó cselekvést emeli ki. Az értéke-
ket nem csupán megnevezi, hanem részletesen kifejti az  értelmüket, a  céljukat is. 
Az egyes ember szintjén létező értékek teszik lehetővé a közös eszme megvalósítását. 
Az ember önmegvalósításának eszközei a tanulás, az alkotás, az erényesség, az önfe-
gyelem stb. A végső cél mégsem az önmegvalósítás, mert mindenek felett áll a kö-
zösség, a haza szolgálata. Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg az Emléklapra című 
epigrammában is: A haza minden előtt.

A mű fő gondolatai tételmondatokban – általános érvényű parancsokban – fogal-
mazódnak meg: 

Imádd az istenséget!
Szeretni az emberiséget:
Szeresd a hazát!
e szóban – haza, foglaltatik az emberi szeretet…
Törekedjél ismeretekre!
Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél…
Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!
S tégy minden jót, ami tőled telik…
Ezek a mondatok egy-egy gondolatmenet összegzéseként vagy azok indító mon-

dataként szerepelnek a  szövegben. A  tételmondatokhoz kapcsolódnak az  érvek, 
a magyarázat, valamint értelmük részletes kifejtése. Végül a tételmondatokban meg-
fogalmazott gondolat összegzése következik.

Az intelmek beszélője a  sokat tapasztalt, idősebb férfi gondolatait osztja meg 
az olvasóval. Az elbeszélő a Himnusz és a Szózat lírai énjével rokonítható. A Parai-
nesis tanácsait egyszerre értékelhetjük az idősebb rokon és a nemzetéért aggódó, fe-
lelősséget vállaló közszereplő gondolataiként, hiszen a szöveg ugyanúgy szól Kölcsey 
Kálmánhoz, mint a mai olvasóhoz.
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A mű egyben Kölcsey hitvallása, összegző munka, amelyben megjelennek a kor-
szak meghatározó eszméi: a tiszta erkölcs, az önáldozat, a másokért (haza, nép, csa-
lád) élés, a szolgálat fölébe helyeződik a (személyes) boldogságnak. Ezek az eszmék 
vezérelték Vörösmartyt, Széchenyit, Kossuthot és Petőfit is. 

A szöveg középpontjában a hazáját szerető erényes, gondolkodó ember áll, aki 
nyitott az  őt körülvevő világ megismerésére, az  így szerzett tudás megőrzésére és 
továbbadására. A szerző kiemelt figyelmet szentel az anyanyelvnek, amelynek elsajá-
títása bármilyen más tanulási folyamathoz hasonlóan nemcsak gyermek- és serdülő-
korban fontos, hanem egy életen át tart.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Magyarázzátok meg a következő szavak jelentését! 

öszvessége, táplálattal, állandólag, legmagosb

2. Gyűjtsétek össze, milyen tanácsokat ad unokaöccsének a szerző!
3. Gondoljátok végig, milyen kifejezéseket használva szoktak az  idősebbek taná-

csokat adni a fiatalabbaknak! Mondjatok példákat!
4. Vizsgáljátok meg a tételmondatok helyét a bekezdésben! Általában hol állnak? 

Mi lehet ennek az oka? 
5. Foglaljátok össze röviden, két-három mondatban, mit jelent Kölcsey számára 

a hazaszeretet!
6. Hogyan lehet a tudományt a munkás élettel egybekötni? Válaszoljatok a szöveg-

ből vett idézetekkel!

Szónoklat
Hatásos véleménykifejtés nyilvános megszólalás keretében, ez a szónoklat. A szó-
nok véleményét úgy fejezi ki, hogy lehetőleg meggyőzze a közönséget saját álláspontja 
igazáról. Az ékesszólás tudományát, a retorikát már az ókortól kezdve oktatták. A leg-
híresebb ókori szónokok Arisztotelész és Ciceró voltak. A középkor egyházi szónokai 
közül kiemelkedő Temesvári Pelbárt és Pázmány Péter munkássága. A felvilágosodás 
és reformkor idején már a politikai tartalmú beszédek képezték a szónoklatok alapját. 
Míg a reformkor feledhetetlen hatású szónoka Kossuth Lajos volt, addig Kölcsey Fe-
renc Országgyűlési beszédei mintául szolgáltak a későbbi korok szónokai számára is.

…a legnagyobb szónokok a legnagyobb emberek voltak, s elolvasva beszédeiket, 
megismered hazád legnagyobb embereit – írja Babits Mihály 1910-ben a Nyugat című 
folyóiratban.
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Vörösmarty Mihályról

Vörösmarty Mihály Kölcsey mellett a re-
formkor másik nagy költője, irodalomszer-
vező, a romantika nagy epikusa, aki drá-
mai művek terén is maradandót alkotott.

1800-ban nemesi családba született 
Nyéken (Fejér vármegye). Apja gazda-
tiszt volt a Nádasdiak birtokán. A csa-
ládban kilenc gyermek született, a szü-
lők szigorú erkölcsi elvek szerint nevel-
ték gyerekeiket. A költő iskoláit otthon 
kezdte, majd a3 székesfehérvári ciszter-
ciek és a pesti kegyesrendiek gimnáziu-
mában folytatta. Csendes, szelíd, jól ta-
nuló diák volt. Szülei terheit csökkenteni 
akarta, ezért tanítványokat vállalt, saját 
keresetéből ruházkodott, szállását és ét-
kezését részben maga fizette. 1817-ben súlyos csapás érte a családot, meghalt 
az édesapa. A kiskorú testvérek nevelésének költségei felemésztették a család 
vagyonát, elszegényedtek. Vörösmarty Mihály saját erejére volt utalva. Még 
abban az évben házitanítóságot vállalt a gazdag Perczel-családnál, egyúttal Pes-
ten beiratkozott az egyetemre. 1822-ben jogi tanulmányait befejezte, nevelői 
állásáról lemondott, és joggyakornok lett. Titokban még mindig reménytele-
nül szerelemes volt tanítványai nővérébe, Perczel Etelkába, de tudta, az előkelő 
lányt soha nem adták volna hozzá feleségül. 1826-tól Pesten élt, ügyvéd és or-
szágos hírű költő lett. Arra vágyott, hogy a költészetből tartsa fenn magát, de 
abban a korban nehéz volt csak az irodalomból megélni. Irodalomszervezői és 
folyóirat-szerkesztői tevékenységet vállalt, mellette költői terveit is megvaló-
síthatta. A korszak egyik legtehetségesebb költőjének tartották, de anyagi jólét 
sajnos nem társult az elismeréshez. A családi boldogság mégis kárpótolhatta, 
amikor 1843-ban feleségül vette a nála jóval fiatalabb Csajághy Laurát.

A szabadságharcban híven támogatta a nemzeti kormányt, költőként, újság-
íróként, képviselőként szolgálta a forradalmat. A bukás után bujdosnia kellett. 
Súlyos anyagi gondok közt éltek feleségével, fiával és két lányával. Megrendült 
az egészsége, a haza sorsa miatt reménytelen lelkiállapotba került. Így halt meg 
Pesten 1855-ben. A nemzet iránta érzett nagyrabecsülése országos gyászban 
nyilvánult meg. Olyan temetése volt, amilyet Pest még sosem látott. Árvái és 
özvegye támogatását Deák Ferenc vállalta.

Vörösmarty Mihály, 
Barabás Miklós festménye, 1836
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Vörösmarty Mihály: Szózat

23 ezredév: évezred
24 átoksúly: súlyos átok, csapás
25 epedez: sóvárog

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi23 szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly24 alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez25

Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
    1836
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Kölcsey Ferenc Himnuszához hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózata is a hazaszeretet 
jelképes költeményévé vált. A vers 1836-ban született. Már a cím is jelzi, hogy a mű 
felhívás, szózat a magyarsághoz.

A vers a rendíthetetlen hazaszeretet témáját dolgozza fel.
A nyitó beszédhelyzet megszólító és felhívó. A lírai én a mindenkori magyarságot 

szólítja meg, a felszólítás pedig a hazához való rendületlen hűség. A nemzet, a haza 
sorsa a magyarság hazaszeretetén múlik, ezért a lírai én a nemzet fiait rendületlen 
hazaszeretetre szólítja fel. Ugyan a közösség nevében szólal meg, de már nem úgy, 
mint a Himnusz szakrális26 megszólalója, hanem közvetlen, odaforduló hangnemben: 
Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar.

A mű keretes szerkezetű, az 1–2. és 13–14. versszakok alkotják a keretet. A ke-
retversszakok csak szórendben térnek el egymástól, ami kiemeli, nyomatékosítja a 
rendületlen hazaszeretet gondolatát: Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar; 
Légy híve rendületlenűl / Hazádnak, oh magyar. A vers szerkezetének vázát a fokozás, 
az ismétlések adják. A bölcső, a sír, a hant metaforák a személyes sorsot, a születést 
és az elkerülhetetlen halált jelképezik: Bölcsőd az s majdan sírod is, / Mely ápol s elta-
kar, az életünk során a hazánkhoz kötődést jelentik: Ez éltetőd, s ha elbukál, / Hantjá-
val ez takar. A hazáján kívül az ember magányos, kívülálló, nem lelhet megnyugvásra. 
A nagy világon e kivűl / Nincsen számodra hely; / Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt 
élned, halnod kell.

A 3–5. versszak a múlt dicsőségére emlékeztet. A magyarok történelmi csatáiról, 
a kereszténységért és szabadságért tett dicső szolgálatairól olvashatunk. A haza meg-
jelenítése helyre utaló metaforákkal történik: Ez a föld, melyen annyiszor / Apáid vére 
folyt; időrendben haladva Árpád és a honfoglalás: Itt küzdtenek honért a hős / Árpád-
nak hadai; a törökverő Hunyadi János győzelmei: Itt törtek össze rabigát / Hunyadnak 
karjai, a kurucok csatái, a Rákóczi-féle szabadságharc eseményei elevenednek meg: 
Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat. A történelmi példák azt is érzékeltetik, 
hogy elődeink mennyi áldozatot hoztak a nemzetért, a hazáért: S elhulltanak legjobb-
jaink / A hosszu harc alatt.

A következtetés a 6. versszakban fogalmazódik meg: a múlt küzdelmei nem vol-
tak hiábavalók, mert a jelenben Él nemzet e hazán. Ez a jelen idejű kijelentés a fordu-
lat a műben, ezeknek a harcoknak és a szenvedéseknek köszönhetően élünk: És annyi 
balszerencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet 
e hazán. 

A küzdelem azonban még nem ért véget, nemzetünk jövőjéért és felemelkedé-
séért folytatni kell a harcot: Még jőni kell, még jőni fog / Egy jobb kor.

26 szakrális: lat. szent, szentséges (dolog, személy)
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A Himnusszal szemben a Szózat lírai énje nem Istentől vár segítséget, hanem a 
haza fiaitól, akik a szív, erő, ész, akarat erőfeszítéseivel elszántan küzdenek a magyar-
ság létéért és jogaiért. A 7–9. versszak a világ népeihez szól, a buzdító strófakezdés 
– Az nem lehet, hogy… – megismétlésével, hangsúlyozásával állásfoglalásra késztet, 
együttérzést, szolidaritást vár a többi nemzettől. Az ezredévi szenvedés, a szív, erő, 
ész, akarat erőfeszítéseivel a 10. versszak megfogalmazása szerint a jövőben a nem-
zetre vagy a jobb kor vár, vagy a halál (11. versszak). A nemzethalál jövőbeli víziója 
a 12. versszak költői, romantikus temetési képében tárul elénk: S a sírt, hol nemzet 
sűlyed el, / Népek veszik körűl, / S az ember millióinak / Szemében gyászköny űl. 

A keretversszakok egyértelművé teszik, hogy egyetlen elfogadható erkölcsös ma-
gatartás van, hűség a hazánkhoz, mert ez az otthonunk:

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;

A Szózat műfaja óda. A lírai én a haza iránti rendületlen hűség gondolatát fo-
galmazza meg, s erre buzdítja egész nemzetét, hallgatóságát is. Az óda fennkölt té-
máról, valamilyen magasztos tárgyról, eszményről, eseményről szóló emelkedett, 
ünnepélyes hangvételű lírai költemény. Fennkölt témái: emberiség, a haza sorsa, 
egy érzés, magatartás, istenek.

Verselése időmértékes, uralkodó verslába a jambus (u –), ami emelkedő versláb.

1843-ban a Nemzeti Színház igazgatója pályadíjat tűzött ki a Szózat megzenésíté-
sére, s a húsz aranyat Egressy Béni nyerte el. Azóta is az ő megzenésítésében énekli 
a magyarság a Szózatot.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Magyarázzátok meg a következő szavak jelentését!

ápol, eltakar, elbukál!

2. Keressetek olyan szavakat, kifejezéseket a versben, amelyek a múlt jellemzését 
szolgálják!

3. Bizonyítsátok a versből vett idézetekkel, hogy a Szózat hangneme emelkedett!
4. Hasonlítsátok össze a Szózatot a Himnusszal! Keressétek meg csoportmunkában 

a hasonlóságokat és a különbségeket!
5. Nézzetek utána, hogy kinek melyik művéből származik az alábbi idézet!

[…] Szeresd a hazát! […] Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb 
szenvedelmeinek […] Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával  
pillanatnyi kényünknek, megtagadásával önhasznunknak […]
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Vörösmarty Mihály: Ábránd

Szerelmedért
Feldúlnám eszemet
És annak minden gondolatját,
S képzelmim édes tartományát;
Eltépném lelkemet
Szerelmedért.

Szerelmedért
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.

Szerelmedért
Lennék bérc-nyomta kő,
Ott égnék földalatti lánggal,
Kihalhatatlan fájdalommal,
És némán szenvedő,
Szerelmedért.

Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért! 
           1843. március előtt

Vörösmarty Mihály későbbi feleségéhez, Csajághy Laurához írta az Ábránd című mű-
vét. A vers 1843-ban született, címe álomképet, vágyálmot jelent.

A vers témája a szerelem. A lírai én saját érzelmeit, szerelmét kívánja bizonyítani 
a szeretett lánynak, hogy meggyőzze őt, és a lány is viszonozza érzelmeit.

A vers szerkezetét egyetlen nagy érzés, a viszontszerelem vágya, a mindent le-
győző szenvedély önfelajánló gesztusa alakítja. A kulcsszó a nyolcszor felhangzó Sze-
relmedért, mely elindítja és lezárja a négy strófát. 

A vers keretét az 1. és a 4. versszak adja, amelyek a szerelmes férfi lelkiállapotát 
mutatják be. A lírai én érzéseiről már az 1. versszak tanúskodik: akár lelke nyugalmát, 
esze épségét is képes lenne feláldozni a szerelemért, a 4. versszakban pedig vissza-
kérné Istentől tépett lelkét, és tökéletesebbé téve ajánlaná fel újra a szeretett lánynak.

A versszaknyitó és -záró szavak között (Szerelmedért) egy-egy nagyívű költői kép 
található, amely jellemző a romantika ellentétkeresésére. Ezek a képek próbálkozá-
sok annak kifejezésére, hogy milyen áldozatra lenne képes a lírai én a szenvedélyért 
vagy a szerelemért. A feltételes mód használata (feldúlnám, eltépném, lennék) arra 
utal, hogy ez a szerelem még beteljesületlen, még csak vágyakozás.

A 2–3. versszakok a fa és a kő metaforájára épülnek. A 2. versszak fa metaforája 
az embert, az emberi életet jelképezi. A fa él, növekszik és elpusztul, mint ahogyan él, 
növekszik és meghal az ember is. A fa élete a természet örök körforgását is jelképezi  
(meghalnék minden év telén). Vörösmarty szerelme, ahogyan a természet rendje, 
biztos és örök. A hegy tetején magasodó hatalmas fa biztonságot nyújt a viharokkal 
szemben.
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A 3. versszakban a kő metafora a biztos alapot jelképezi, amely lent van a föld 
alatt, és forró lánggal ég, tartja a fölé emelkedő hegyet. Laura is így építhet a költőre, 
aki majd elbírja és megtartja őt. 

A két metaforikus kép helyzete, a fent és lent átfogó nézőpontot ad, hiszen anya-
guk és hőfokuk, az élő és holt, a tél hidege és a föld alatti láva forrósága szinte min-
dent magában foglal, ami a földön megtalálható, és mindkettő a szerelmes lírai én 
metaforája. Ezekkel a szóképekkel a lírai én a szerelmének mélységét és határtalan-
ságát kívánja bizonyítani.

A vers stílusa: a szenvedélyes érzelmek szabályos, kötött szerkezetben fogalma-
zódnak meg. Ez a feszültségteremtés a romantikus stílus egyik sajátossága.

A vers műfaja dal, ami itt az áradó szerelem érzését fogalmazza meg. A dal lírai 
műfaj, egyszerű érzést fejez ki rövid, énekelhető formában. Az Ábránd című vers 
témája szerint szerelmi dal.

A vers jambikus lejtésű időmértékes szöveg, a sorok szótagszáma 4-6-9-9-6-4, rím-
képlete: a b c c b a. 

A vers érzelemgazdag, szenvedélyes vallomás. A lírai én vágyik a viszontszerelem-
re, ami eddig nem adatott meg számára.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Magyarázzátok meg a következő szavak jelentését!

ábránd, feldúlnám, felölteném, erény

2. Bizonyítsátok a versből vett idézetekkel, hogy a vers stílusa romantikus!
3. Vizsgáljátok meg a mű szerkezetét az idősíkok alapján! Készítsetek erről vázla-

tot!
4. Hogyan fogadhatta a fiatal lány ezt a heves udvarlást? Ti mit válaszolnátok Laura 

helyében?
5. Hogyan, miért kapcsolódik Szabó Magda idézete az Ábránd című vershez?

Ha még egyszer az életemben lenne egy igazi, régi, álmatlan éjszakám, 
összekeresgélném a szavakat, amelyek úgy kiestek a napjaimból, 
ahogy a szakadt fonálról leperegnek a gyöngyök. 
Barátság. Gyűlölet. Szenvedély. Ábránd. Szerelem!
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Petőfi Sándorról

Petőfi Sándor 1823. január 1-jén szüle-
tett Kiskőrösön. Rövidesen Kiskunfél-
egyházára költöztek, ezért Petőfi ezt a 
várost tartotta születési helyének. Apja, 
Petrovics István jómódú mészáros, anyja, 
Hrúz Mária cselédlány volt. Iskolái (Kis-
kunfélegyháza, Kecskemét, Pest) közül 
kiemelkedett Aszód, mert itt volt először 
szerelmes, itt próbálkozott versírással, és 
itt döntötte el, hogy színésznek áll. 1838-
ban a dunai árvíz miatt apja csődbe ment. 
Petőfi először színésznek, majd később 
Sopronban katonának állt. 1841-ben Pá-
pán az önképzőkörben barátságot kötött 
Jókai Mórral. Első verse 1842-ben Borozó 
címmel még Petrovics néven jelent meg. 
Később magyarosította nevét Petőfire. 
Többször próbálkozott vándorszínészet-
tel, például 1843–44 telén Debrecenben 
is. 1844-ben Vörösmarty segítségével a Pesti Divatlap segédszerkesztője lett. 
Megjelent a János vitéz és Az alföld című műve, amelynek köszönhetően or-
szágos hírű, ünnepelt ember lett. Élete akkor került válságba, amikor „pórias-
sága” miatt kritikák érték, és 1845-ben Mednyánszky Berta is visszautasította 
udvarlását. Ekkor írta a Felhők-ciklus verseit. 1846-ban Pesten a Tízek Társa-
ságának tagja volt. Ebben az évben az erdélyi országgyűlésre ment, ahol Er-
dődön megismerkedett Szendrey Júliával, akinek válaszát házassági ajánlatára 
tavaszig várta. Ekkor írta a Reszket a bokor, mert… Egy gondolat bánt engemet és 
a Szabadság, szerelem! című verseit. Júliával 1847 szeptemberében házasodtak 
össze. Koltón, a mézeshetek alatt írta a Szeptember végén című verset. Pestre köl-
töztek, Jókaival egy lakásban lakott a házaspár. A Pilvax-beli „központi ifjú-
ság”-ra buzdítóan hatott a forradalmak híre (Palermo, Nápoly, Párizs, Bécs). 
Az 1848. március 15-i eseményekben Petőfi vezető, irányító szerepet vállalt. 
Ennek bizonytéka a Nemzeti dal. 1849-ben Arany Jánosra bízta Júliát és a kis-
fiát, Zoltánt, ő maga pedig beállt Bem seregébe.1849. július 31-én, Seges váron 
hősi halált halt.

Petőfi Sándor, 
Orlai Petrik Soma festménye, 1847
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Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.
  Pest, 1847. január 1.

Petőfi Sándor 1847-ben megjelent Összes költemények című kötetének mottója a 
Szabadság, szerelem! című verse. A vers címe a költemény első sora.

A költemény témája a szabadság és a szerelem kapcsolata. A kiinduló vershely-
zetben a lírai én egyes szám első személyben fogalmazza meg, hogy mi az ember két 
alapvető értéke, a szabadság és a szerelem.

A mű egyetlen egységből áll. A 4–6. sorban a lírai én a számára oly fontos szere-
lemért, az egyéni boldogságáért feláldozná az életet is. Ennél is fontosabb azonban 
a szabadság, amely a közösség boldogsága, s amelyért az egyéni boldogságát, a sze-
relmet is kész feláldozni. Annak a tragédiáját éli meg a lírai én, hogy a két érték, az 
egyén és a közösség boldogsága egyidejűleg nem birtokolható, tehát rákényszerül a 
választásra. A közösségért élő és a személyes boldogságát kereső költő ellentmon-
dása fogalmazódik meg a műben. Ha nem lehet egyénileg és a közösségben is bol-
dog, akkor választásra kényszerül. A választása hitvallás: a szabadság a legfőbb érték, 
ezért a közösség boldogságát, a szabadságot választja.

Stílusa romantikus: a két érték – az egyéné (a szerelem) és a közösségé (a szabad-
ság) – viszonya szélsőségesen, ugyanakkor egyszerűen, világosan, csattanószerűen 
fogalmazódik meg a versben: a közösség értéke, a szabadság a legfontosabb.

Verselése magyaros, ütemhangsúlyos, a sorok szótagszáma 6-6-8-4-8-4, rímkép-
lete: a a b a b a.

A vers szenvedélyes megfogalmazása annak, hogy mit tart a lírai én a legfőbb 
értéknek az életben. Feltételezése, hogy egyszerre birtokolhatja mindkettőt: a sza-
badságot és a szerelmet, megdőlni látszik. A szerelméért képes feláldozni az életet, 
de még ennél is fontosabbnak tartja a szabadságot, ezért áldozatként még a szerel-
mét is odaadja.
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Hasonlítsátok össze Petőfi verseit! 

Reszket a bokor, mert… és Szabadság, szerelem! 

 Írjatok hasonló és különböző vonásokat!
2. Hasonlítsátok össze Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor dalait! Mutassatok rá 

az Ábránd és a Szabadság, szerelem! című versek hasonló és különböző voná-
saira!

3. Végezzetek kutatómunkát a vers keletkezésének körülményeiről! A kutatás 
eredményeit fogalmazásban rögzítsétek!

4. Érveljetek a mellett és az ellen, hogy a Szabadság, szerelem! című vers műfaja 
epigramma!

5. Ismételjétek át a mottó fogalmát! Melyik műben olvashattál hatodikos korod-
ban mottót?

6. Keressetek kapcsolatot a Szabadság, szerelem! című vers és Eugène Delacroix 
(ejtsd: özsén dölakroá) A Szabadság vezeti a népet című alábbi festménye között!

7. Tanuld meg a verset könyv nélkül!
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Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
   Koltó, 1847. szeptember

A magyar szerelmi költészet egyik legszebb, legismertebb verse a Szeptember végén. 
A költő 1847-ben feleségül vette szerelmét, Szendrey Júliát, és a mézeshetek alatt, 
Koltón írta a verset.

A cím szinte naptári pontossággal megjelöli a vers megírásának idejét, a két év-
szak, nyár és ősz határmezsgyéjét.

A vers témája az örök emberi félelem megfogalmazása: a fiatalság, a szerelem, 
a boldogság féltése; a beteljesült, előrevetített jóslat: a halál, az elmúlás, a hűtlenség 
gondolata; a síron túli szerelem hite.

Páros szobor (Petőfi Sándor  
és Szendrey Júlia szobra), Koltó
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A vers ellentétekre és párhuzamokra épül. Három szerkezeti egységre bontható:
1. szerkezeti egység: a lírai én párhuzamot von a természet és a saját élete között. 

Ellentétpárokat idéz elénk, amellyel az évszakok és az emberi élet közötti párhuzamot 
is megteremti. Megfogalmazza a múlandóság örök törvényét mind a természetre, 
mind az emberre vonatkoztatva.

A párhuzamos és ellentétes természeti képek a lírai én belső gondolatait jele-
nítik meg. A mű a még és a már kifejezések ellentétező szerkesztésére épül. A még 
idejének történései: a völgyben a kerti virágok zöldellnek, az ifjú szíve boldog, nyár 
van, szerelmes. A felnőtt férfi azonban már tudja, hogy közeledik a tél, az elmúlás.  
A már képei (havas bérci tető, őszülő haj) is az elmúlás közeledtét jelzik. A lírai én 
rezignáltan, bánatosan veszi tudomásul, hogy a szerelem és az élet is elmúlik. 

2. szerkezeti egység: a 2. versszak első sora egy tétel, ami megcáfolhatatlan igaz-
ság: Elhull a virág, eliramlik az élet… Mint egy sóhaj, befejezetlen. A nyelvtanilag pár-
huzamot alkotó alakzat tartalmát tekintve is párhuzamos. A lírai én a hitvesét szólít-
ja meg, ezzel megjelenik a másik lírai személy is, akihez kérdéseket fogalmaz meg.  
A lírai ént a jelen boldogsága is a jövő boldogtalanságára, az elmúlásra figyelmezteti, 
a halálra és hűtlenségre.

3. szerkezeti egység: a 3. versszak már a jövőt vetíti elénk, akár egy látomást.  
A szélsőségesen romantikus motívumokat – sírból visszatérő kísértet, éjszaka, gyász-
fátyol – hitelessé a lírai én intenzív érzései teszik. A vers vége egy szerelmi vallomás: 
ki téged /Még akkor is, ott is, örökre szeret. 

A versben megjelennek a romantika stílusjegyei, a titokzatos, sejtelmes, misz-
tikus képek eszközével: sötét éj, temető, éjfél, feltámadó, sírból kikelő halott, félel-
metes szél. A mondanivalót kiemelő ellentétek is a romantika jellemzői közé sorolha-
tóak: az élet és halál, a hűség és hűtlenség, a földi és a túlvilág.

Műfaja elégia, amely fájdalmat, csalódást, a boldogság elvesztését vagy elérhe-
tetlenségét, az elmúlást megéneklő bánatos hangulatú lírai költemény.

Verselése időmértékes, a sorok végén keresztrímekkel: a b a b.

Még völgy/ifjú szív

ŐSZ szerelem

kerti virág

zöldell
felnőtt férfi

Már bérc/fej – őszülés

TÉL elmúlás
tudomásul vétele

hó

élet szerelem
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Elevenítsétek fel az életrajzból tanultakat a témához a következő kulcsszavak 
segítségével: Szendrey Júlia, házasság, Erdőd, Koltó.

2. Mi a jelentősége a Reszket a bokor, mert… című versnek házasságkötésük szem-
pontjából?

3. Magyarázzátok meg a következő szavakat!

tetemimre, fejfa, hitves

4. Gyűjtsétek össze a költeményből azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket 
ma már ritkán mondunk! Mit használunk helyettük?

5. Vessétek össze a rímpárokat! Találtok-e köztük olyanokat, amelyek az össze-
csendülésen kívül tartalmilag is összekapcsolódnak? Melyek ezek?

6. Foglaljátok össze néhány mondatban a vers számotokra legfontosabb üzenetét!
7. Tanuld meg a verset!

Az évszakok motívuma, szimbóluma

A magyar líra gyakori motívuma a négy évszak, amely jelképezi az idő múlá-
sát. Az évszakokhoz az emberek már nagyon régóta társítanak jelentéseket, 
ezek a jelentések az idők során állandósultak, így alakult ki az egyes évszakok 
szimbolikája.

A tavasz általában a fiatalságot vagy az újjászületést jelképezi. De gyakran a 
forradalmi megújulás, a régitől mereven eltérő, egyszersmind remény
teli események, folyamatok idejeként jelenik meg a művészetekben. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy az alkotók a tavaszt legtöbbször ellentétbe állít-
ják egy másik évszakkal, annak jellemzőivel. A nyár a boldogság, az örömök 
szimbóluma. Az ősz számos műben a pusztulást, öregedést jelképezi, gyakran 
szembeállítva a tavasz pozitívumaival. A tél legtöbbször a halál szimbóluma-
ként jelenik meg. A tavasz és a tél ellentéte is nagyon gyakori: a tél által okozott 
pusztítások után megmentőként érkezik a tavasz. 

Ez az évszakszimbolika nemcsak az irodalomban, a költészetben, hanem a 
képzőművészetekben, a zeneművészetben is felfedezhető.

 Projektfeladat: Készítsetek egy választott évszakhoz kapcsolódóan gyűjteményt! 
Szerepeljenek benne irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotások is! Igyekezzetek mi-
nél több magyar költőtől idézni a választott évszak kapcsán!
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Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
        Pest, 1848. március 13.

Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt
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Petőfi radikális politikai lírája az 1848–49-es időszakban válik forradalmi költészetté. 
Ő a márciusi ifjak vezére, ekkori versei a hazaszeretet megnyilatkozásai. A Himnusz és 
a Szózat mellett a Nemzeti dal a harmadik nemzeti énekünk. A korhangulat ebben a 
versben ragadható meg leginkább. 

1848. március 13-án írta Petőfi. Március 19-re szánta, ekkor ünnepelte volna az 
Ellenzéki Kör a párizsi forradalom kitörését. A bécsi forradalom hírére azonban a Pil-
vax kávéházban gyülekezők vezetésével Pesten is kitört a forradalom. A Nemzeti dal 
volt a szabad sajtó első terméke, a forradalom nyitánya 1848. március 15-én. A kelet-
kezéstörténeti hagyomány szerint Petőfi még aznap többször elszavalta, a Nemzeti 
Múzeum előtt is, ahol az összegyűlt tömeg egy emberként, kórusban mondta a költő-
vel: A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk!

A címmel a költő utal arra, hogy egy egész nemzethez kíván szólni.
Kiinduló vershelyzet: az alkalmi beszéd első versszakában a lírai én a hallgatóság-

hoz többes szám első személyben, szónoki módon, érzékletesen beszél. A közösséget 
lelkesíti, a hallgatóságot arra buzdítja, hogy a nép ne tűrje tovább az elnyomást. Eljött 
a történelmi pillanat, amikor az embereknek választaniuk kell a rabság és a nemzet 
szabadsága között, és ezzel a választással az egyenlőség is kivívható. A hazafias lí-
rának ez a kitűnő költeménye meggyőzően beszél arról, hogy a szabadságért vívott 
harc, a forradalom elkerülhetetlen.

A mű szerkezetének, gondolatmenetének különlegessége, hogy a szónoki beszéd 
elemeit felhasználva agitál, történelmi példázatokat aktualizál, érzelmekre és érte-
lemre hat a forradalmi helyzetnek megfelelően. A felszólítások, költői kérdések és 
erre kórusban adott válaszok lelkesítően, indulókra jellemzően hangzanak. A lírai én 
mintegy párbeszédet folytat a közösséggel, a néppel. 

Az 1. versszakban a szónoki beszéd felépítésének megfelelően a lírai én először 
kijelentést tesz: a szabadságunk érdekében mihamarabb cselekednünk kell – most 
vagy soha! Majd a lírai én a 2. versszakban először az érzelmekre hat: a szabadságért 
harcoló ősapáink példázatában Vörösmarty szavai sejlenek fel a Szózatból: Ez a föld, 
melyen annyiszor / Apáid vére folyt… Ezt követően az értelemre hat érvekkel – ha-
lott őseink szabad földet érdemelnek: Kik szabadon éltek-haltak, / Szolgaföldben nem 
nyughatnak. Ezt követően, a 3. versszakban a gyávaságot szembeállítja a becsülettel, 
a hazaszeretettel, az önfeláldozással: Kinek drágább rongy élete, / Mint a haza becsü-
lete. A 4. versszakban a lánc és kard közötti választásra késztet: Fényesebb a láncnál 
a kard. Az 5. versszak fogadalomtétel a régiekhez méltó jövő megteremtésére: A ma-
gyar név megint szép lesz, míg a 6. versszak a jövőbeni dicsőség megfogalmazása, 
amikor is unokáink hálásak lesznek mai tetteinkért. Az utolsó versszak Hol sírjaink 
domborulnak sora Petőfi Az alföld itt / Domborodjék a sír is fölöttem és Vörösmarty 
Szózatának bölcsőd az, s majdan sírod is képeit idézi fel a hallgatóban/olvasóban. 
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A versszakok végén a négysoros refrén 
lehetőséget teremtett a kortárs hallgatóság 
számára, hogy a beszélővel azonosulva, vele 
ismételjék a buzdító sorokat. A hallgatóság 
érzelmeire a lírai én ezzel erőteljesen hat, és 
így győzi meg őket megkérdőjelezhetetlen iga-
záról.

A szenvedélyes érzelmek romantikus stí-
lusú képekben vetítődnek elénk: a rabság-sza-
badság ellentétező jelképei: a lánc, a kard; 
a romantikára jellemző erős érzelmi töltésű 
szavak sokaságát találjuk a versben: sehonnai, 
bitang ember; a haza becsülete; a magyarok 
istene; rongy élet; a gyalázat lemosása.

A Nemzeti dal alkalmi jellegű vers. Műfaja 
– ahogyan már a cím is jelöli – dal, amelyben 
hazafias érzéseket fogalmaz meg a költő.

Verselése ütemhangsúlyos, magyaros. 
A ref rént kivéve kétütemű nyolcas sorok, pá-
ros rímek találhatók benne.

Petőfi Nemzeti dala a saját korában óriási mozgósítóerővel bírt, a forradalom nap-
jaiban röplapokon osztogatták. A verset ma is minden magyar ember ismeri, évente 
felhangzik március 15-i nemzeti ünnepünkön. Méltán említjük együtt a Himnusszal 
és a Szózattal. Míg azok nemzetünk imái, addig a Nemzeti dal a magyarság indulója, 
buzdító éneke. 

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Milyen szerepet töltött be a vers az 1848. március 15.-i események alakulásá-
ban?

2. Gyűjtsetek a versből költői eszközöket, amelyek a rabságra, illetve a szabadság-
ra utalnak!

3. A múlt, jelen, jövő hármasából melyik bemutatása a legkomorabb, legsötétebb?
4. Számoljatok be 8-10 mondatban az 1848. március 15-ei eseményekről!
5. Tanuld meg a Nemzeti dalt könyv nélkül! 

Vinzenz Katzler: A szabad sajtó első 
nyomtatványainak, a Tizenkét pontnak 
és a Nemzeti dalnak a szétosztása 
Landerer és Heckenast nyomdája előtt – 
1848. március 15.
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Arany Jánosról

Arany János (1817–1882) Nagyszalontán 
született (ma Románia). Szülei, Arany 
György és Megyeri Sára, egyszerű sze-
gény emberek voltak, tíz gyerekük közül 
csak kettő maradt életben. A még kisfiú 
költőt féltő gonddal nevelték, négy-
évesen megtanult írni, olvasni. Az ele-
mi iskolái után nagy várakozással került 
Debrecenbe, a református kollégiumba 
1833-ban. Kiválóan tanult, de érdekelte a 
színészet is, ezért vándorszínésznek állt. 
Egy végzetes álom miatt visszatért szülei-
hez Nagyszalontára, ahol édesanyját sú-
lyos betegen, édesapját félig megvakulva 
találta. Elhatározta, hogy felhagy művé-
szi érdeklődésével, és csak hivatalának, 
családjának él. Feleségül vette Ercsey Ju-
liannát, két gyermekük született: Juliska 
és László. Barátja unszolására mégis elküldte a Kisfaludy Társaság pályázatára 
műveit, amelyekkel első díjat nyert 1846-ban. A Toldi országos sikert és Petőfi 
barátságát hozta el számára. Később keresztapaságot vállaltak egymás fiainál. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eszméivel egyetértett, megírta 
a Nemzetőr-dalt. A szabadságharc bukása és Petőfi elvesztése mély fájdalmat 
okozott számára. Az 1850-es években előbb Geszten volt házitanító, később 
Nagykőrösön gimnáziumi tanár. Itt írta lírai művei mellett híres balladáit. 
Ezekben a helytállás, a bűn és büntetés témáit dolgozta fel: Mátyás anyja, Szon-
di két apródja, A walesi bárdok. 1854-ben jelent meg a Toldi estéje. Az 1860-as 
években Pestre költözött, az Akadémia titkára, a Kisfaludy Társaság igazgatója 
lett. Lánya korai halála 1865-ben mélyen megrendítette a költőt, egy évtizedig 
nem írt verseket. 

1877-ben lemondott akadémiai tisztségéről, és visszavonultan élt. Kedvenc 
helye a Margit-sziget volt. Kapcsos könyvébe itt írta az általa ciklusnak neve-
zett Őszikék darabjait: Epilógus, A tölgyek alatt című verseit és újabb balladáit: 
Tengeri-hántás, Tetemre hívás. Toldi szerelme címmel befejezte a Toldi-trilógiáját. 
Tervei között szerepelt még a Csaba királyfiról szóló mű megírása, de már nem 
tudta véghezvinni, mert 1882 októberében meghalt Pesten.

Arany János arcképe 
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Arany János: A fülemile

Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) –
Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Rólok szól e rövid példa.
Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok.

Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjár’ tüszköl;
Ellenben a Péter tyukja
Ha kapargál
A szegény Pál
Háza falát majd kirugja;
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsínye, nagyja
Összehorgolnak keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.

De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,
Díszeűl a Pál kertjének.
A szomszédba nyult egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép’ a közös galyra üle,
Azt szemelvén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A sugárt és harmatot,
A szellőt és illatot;
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli;
Szóval, ami benne él
S mit körében lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és szint,
Mely dicsőség
– Semmi kétség –
Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette, mind!
Elannyira, hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
„Istenem uram,
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”
„Kendé bizony az árnyéka!
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Mert olyat mondok, hogy még a...”
Hangzik átal a sövényen
Egy goromba szó keményen.
„Hát kié – pattogja Pál –
Mikor az én fámra száll?”
„De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!”
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordit: ő meg úgyse!
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba, –
Hanem a just mégsem hagyva.

Pál azonban bosszut forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót búsit,
S melyet a vérszenny tanúsit
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja,
Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a biró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.

27 corpus juris: törvénytár, jogszabályok gyűjteménye

Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a biróhoz menni
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, – elbeszéli,
Övé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per,
Hisz azt látja Isten, ember! –
De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a birói zsebben
Bal felől, a szív iránt,
Meghuzódik a legszebben.

Felderűle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a birót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És ámbátor
Két prokátor
Minden könyvét összehányja,
S minden írást széjjeltúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris27;
Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
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( Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.
*
Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtül...
Nincsen osztály, ninc3s egyesség

28 anekdota: eredetileg szóbeli, humoros, csattanós történet, amely többnyire valós személyekhez kapcsolódik
29 irónia: stilisztikai-retorikai fogalom, a gúny szelídebb formája, a nevetségessé tevés eszköze
30 szarkazmus: indulatos, durva, sértő gúny

Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja.
De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!? 
               (1854)

Arany János az 1850-es években, a szabadságharc bukása és a Petőfi halála után kiala-
kult történelmi helyzetben reménytelen, kétségbeesett. Nagykőrösre hívják a refor-
mátus főgimnáziumba magyar és latin nyelvet tanítani. Ennek az időszaknak az egyik 
kiemelkedő alkotása A fülemile (1854). 

A vers alapját egy vándortéma szolgáltatta, amely több nemzet irodalmában fel-
bukkan. A vándortéma példázata, hogy két veszekedő ember közül általában a har-
madik jár jól. Magyarországon ez a történet rövid anekdotaként28 terjedt el. Ebből az 
anekdotából készített költői alkotást Arany. A mű megírásában segítségére voltak a 
személyes tapasztalatai is, amelyeket nagyszalontai másodjegyző korában élt meg.

A címben szereplő fülemile a csalogány népies megnevezése.
A költemény allegóriaként értelmezhető társadalmi-emberi szatíra. A szatíra min-

den műnemben, műfajban fellelhető nézőpont, ábrázolási módszer. A komikus áb-
rázolás válfaja, amely megsemmisítő gúnnyal, kárörvendően vagy haragos dühvel 
mutatja be az ábrázolni kívánt jelenséget. A fölényes elutasítást az irónia29, a hara-
got a szarkazmus30 felhasználásával éri el.

A vers keletkezésének korában kezd kialakulni a pártrendszer Magyarországon. 
Arany azt szerette volna bemutatni, hogy két veszekedő fél közül mindig a harma-
dik jár jól. Így a vers egyfajta példázatnak, társadalmi szatírának is tekinthető: amíg 
a magyar a magyarral veszekszik, amíg a megosztottság a jellemző, és nem tudnak 
közösen harcolni egy célért, addig csak az osztrákok, a bécsi udvar jár jól. Akár az a 
tanulság is megfogalmazódik, hogy össze kell fogni a császár ellen. Másrészt Péter és 
Pál viszályán keresztül a rossz bírói gyakorlat és a bírák (emberi) szatírája jelenik meg 
előttünk allegóriaként.
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A lírai én nagyon is személyes, már-már csipkelődő hangnemben beszél: 
Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég)

A versben a megjelenítés eszköze az irónia, amikor a lírai én az ellenkezőjét mond-
ja annak, amit valójában gondol:

A rokonság / Csupa jóság,
A testvérek / Összeférnek,
Felebarát / Mind jó barát:

A túlzott dicséret, a túlzott tiltakozás azonban egyértelművé teszi a valódi gondo-
latokat: az emberek ma is kicsinyes dolgokon veszekednek, amit a lírai én is elkeserí-
tőnek tart. Akár barát, akár rokon, mennyi ember pereskedik az országban.

Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,

A kicsinyes témát a lírai én úgy adja elő, mintha valóban fontos lenne. Fokozza a 
feszültséget (mindketten lefizetik a bírót), késleltet (a bíró hivatalos iratokban keresi 
a döntéshez szükséges jogszabályt). 

A versben megjelenő alakok külsejéről alig tudunk meg valamit, ám a belső érté-
keikről – vagy azok hiányáról – többször is szó esik. A lírai én majdhogynem elbeszé-
lői szerepkörben rajzolja meg Péter és Pál legfontosabb jellemvonásait és egymással 
folytatott kicsinyes harcukat. Az érzelmek – harag, sértettség, bosszúállás – hangsú-
lyos szerepet kapnak a jellemábrázolásban.

Pál azonban bosszut forral, / És ahogy van, véres orral / Megy panaszra, bírót búsit

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Magyarázzátok meg a következő kifejezéseket!

megárulnak egy gyékényen, rossz szomszédság: török átok, lesz hadd-el-hadd,  
összehorgolnak keményen, minden könyvét összehányja,  
egy tallért dob az igazság mérlegébe

2. Keressetek példát a versből a következő szóképekre: hasonlat, megszemélyesítés!
3. Állapítsátok meg, milyen a mű verselése és rímképlete!
4. Szerintetek milyen üzenetet fogalmaz meg a költemény a ma embere számára?
5. Írjatok védőbeszédet vagy újságcikket fél oldal terjedelemben a mű témájához 

kapcsolódóan!
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Arany János: Epilógus31

31 epilógus: (görög-latin) lezárás, befejezés
32 omnibuszon: lóvontatású tömegközlekedési eszközön
33  Nessus vére: a kentaurt Héraklész ölte meg, a vérével átitatott ing azonban levehetetlenül perzselte-égette 

a hős testét

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon32.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
 S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
 Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
 Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
 Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
 Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
 Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
 S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
 S pályám bére
Égető, mint Nessus vére33.

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
 Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!...

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
 Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
 Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
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Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
 Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
 Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy’ szálljon,
 Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?
     (1877. júl. 6) 

Arany János visszavonult akadémiai hivatalából, és életének ebben a szakaszában írt 
költeményeit már túl személyesnek érezte ahhoz, hogy publikálja. Így Margit-szigeti 
magányában Kapcsos könyvébe írta ekkor keletkezett alkotásait. Az Epilógust 1877-
ben e gyűjtemény utolsó darabjának szánta. Ezért értelmezhetjük kötetet lezáró vers-
ként vagy a saját életét lezáró létösszegző költeményként. 

A költeményt az első sor – Az életet már megjártam – (egy alkalommal variált) 
visszatérése három egységre tagolja. 

A költő életútjának első szakasza rajzolódik ki előttünk az  első 5 versszakban:  
a múltat idézi derűvel és iróniával. A lírai hős az életút végén számot vet eredmé-
nyeivel, az elvégzett munkával, az elszenvedett, fájdalmas eseményekkel. Találkoz-
tam s bevert sárral; Megvolt szívem minden kedve. A kevélységgel és a jómódra való 
törekvéssel szemben a szerénységet, az önmérsékletet és az apró örömök megélését 
mutatja értéknek: Hiszen az útfélen itt-ott / Egy kis virág nekem nyitott.

A második felütés – Az életet, ím, megjártam; – az egy ím szócska eltéréssel azon-
nal jelzi azt is, hogy a következőkben már nem a múlt, hanem a múlt által megha-
tározott jelen középpontjában az  ember önmagával kapcsolatos kételye áll. Arany 
a közösségi költő szerepét alkata ellenére is vállalta, bár egyénisége ettől távol állt 
– a  csendes nyugalom, az  alanyi költészet mestere szeretett volna csak lenni. Bár 
az élet meghozta az irigylésre méltó társadalmi elismerést, rangot és hírnevet szá-
mára, a mérleg mégis negatív: a sikerek eltörpülnek a megvalósulatlan tervek és a be 
nem teljesült remények kudarca mellett. 

A derűs hangnemet felváltja a panaszos hangnem: Nem azt adott, amit vártam; 
Irígy nélkül még ki látott?; S hány reményem hagyott cserbeʼ!...

Ebben az időszakban, a kiegyezést (1867) követően Arany János életművének el-
ismeréseként a király kitüntetést ajánlott fel neki, amelyet ő először nem fogadott 
el: Ada címet, bár nem kértem, / S több a hír-név, mint az érdem: / Nagyravágyva, / 
Bételt volna keblem vágya.
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Megszólal az elégedetlenség hangja, hiszen rengeteg minden várt még rá az élet-
ben. Úgy érzi, hogy vágyai is beteljesületlenek maradtak: Mily temérdek munka várt 
még! / Mily kevés, amit beválték / Félbeʼ-szerbeʼ / S hány reményem hagyott cserbe’!...

A harmadik egység (az utolsó öt versszak) számvetése a  zavartalan alkotáshoz 
szükséges független nyugalmat jelöli meg mint legfőbb, leginkább vágyott értéket, 
amelyet megtagadott tőle, illetve túlságosan későn adott meg számára az élet. Szám-
ba veszi a meg nem valósult vágyakat – Munkás, vidám öregséget. Az Epilógusban 
egyetlen dőlt betűvel kiemelt szó található, a „független”, amellyel a figyelmet az or-
szág függetlenségének problémájára irányítja. 

A megkésettséget a vers utolsó strófájában a szegett szárnyú, túl későn elenge-
dett madár metaforája jeleníti meg. Ez a versszak összegzi a mondanivalóját: a madár 
és a kalitka szimbolizálja a népet és a rabságot is. Az elért szabadság még „gyenge”, 
nem tud „repülni”. 

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

A késő, nyugalom, végső szavakkal az elmúlás gondolati síkjára vezet. A költői kér-
dés a megnyugvás mellett a lezáratlanság érzését is bennünk hagyja, mintha válasz-
ra várna, és a választ mindenkinek magában kell megfogalmaznia. 

A versben leírt utazás a végigélt élet allegóriájának is tekinthető.
A műben az érzelmek dominálnak, elégikus hangvételű és megnyugvással zárul. 

Az egyes szám első személyű fogalmazásmód teszi a művet személyessé, bizalmas-
sá. A vers egészét áthatja valami belső nyugalom, megnyugvás, belenyugvás, hiszen 
az életnek ebben a szakaszában már senki nem akar sem forradalmár lenni, sem a vi-
lágot megváltani.

A vers alapvetően a romantika korstílusához áll közel. Például a hátralévő évek 
idilli ábrázolása: Csöndes fészket zöld lomb árnyán, / Hova múzsám el-elvárnám, / 
Mely sajátom; / Benne én és kis családom. A klasszicizmustól való elhatárolódást jelzi 
az utolsó versszak is, amely felrúgva a szabályokat nem 4, hanem 5 soros. De a félbe-
hagyottnak tűnő mondatok is a romantika stíluseszközei közé sorolhatók, a … írásjel 
sejtelmességet sugall.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Keressetek példákat arra, hogyan jelenik meg a versben a költőnek az élettel, 
munkával szembeni alázata!

2. Mi a szerepük a többször is előforduló felkiáltásoknak?
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3. Arany Válasz Petőfinek című versében ezt olvashatjuk: Jött a sors kereke és út-
félre vágott, / S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi / Tüske közöl szedtem egy-
nehány virágot. Az Epilógus melyik részével mutat szoros kapcsolatot az idézet? 
Mit gondoltok, miért lehet jelentősége egy ilyen utalásnak egy végső, összegző 
versben?

4. Mit jelent a végső nyugalom kifejezés? Hogyan illeszkedik ez a vers műfajához?
5. Keressetek példát a versből a következő alakzatokra: ismétlés, ellentét, halmozás!

Arany János a többször említett Kapcsos könyvet Gyulai Páltól34 kapta.  
A Margit-szigeten ebbe írta verseit. A most olvasott Epilógus című vers 1877. 
júl. 6. keltezésű, alig egy hónappal későbbre – 1877. augusztus 5. – datálódik  
A tölgyek alatt című költeménye, amelynek első és utolsó versszakát olvashat-
játok alább.

34  Gyulai Pál (1826–1909): irodalomtörténész, író, költő, műkritikus, a Kisfaludy Társaság 4. elnöke,  
a Ma gyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja

A tölgyek alatt
Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
„Áttörve” az égbolt
S a rét mezein
Vegyül árny- és fényfolt.
[…]

A tölgyek alatt
Vágynám lenyugodni,
Ha csontjaimat
Meg kelletik adni;
De, akárhol vár
A pihenő hely rám:
Egyszerüen, bár
Tölgy lenne a fejfám!

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Olvassátok el a teljes verset a Magyar 
Elektronikus Könyvtár oldalán!

2. Vonjatok párhuzamot az Epilógus és  
A töl gyek alatt című költemények kö-
zött!

3. Figyeljétek meg a korszak neves fes-
tőjének Erdei út című festményét! Fo-
galmazzatok meg olyan gondolatokat, 
amelyek a festményt a két Arany Já-
nos-vershez kötik!

Paál László: Erdei út, 1876
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Az epika (műnem) 

A líra és a dráma mellett a harmadik műnem az epika, amellyel szintén sokat 
foglalkoztatok már az elmúlt tanévekben. Ezeket az ismereteket elevenítjük fel 
és bővítjük az alábbiakban.

Az epikus művek történetet mondanak el, cselekményesek. Az epi-
ka az elbeszélő művek összességét magában foglaló műnem. Az elbeszélés so-
rán egy történetet ismerünk meg, szereplőkkel ( jellemekkel) találkozunk. 
Mindezt az elbeszélő (narrátor) „meséli el” nekünk, olvasóknak. 

A narrátori elbeszélésbe beépülnek a szereplői szólamok, melyeket az el-
beszélő párbeszédekben (dialógus) vagy magánbeszédben (monológ) idézhet 
meg. A magánbeszédek többnyire gondolatfolyamok kivetítései.

Az epikus művek szerkezetében a legtöbb esetben döntő szerepet játszik 
a cselekmény (több cselekmény esetén: cselekményszálak, keretes szerkezet).

Epikai műfajok csoportosítása

Terjedelmük szerint
Nagyepika Közepes epika Kisepika

pl. regény pl. kisregény, hosszú el-
beszélés

pl. mese, monda, legen-
da, anekdota, novella

Az elbeszélő személye szerint
Narrátori elbeszélés Szereplői elbeszélés

(A történettől elkülönülő narrátor me-
séli el az eseményeket.)

A történetet az egyik szereplő mondja 
el (annyit ismerünk meg ebből az elbe-
szélésből, amennyit a szereplő tud).

A következő órákon a kisepikai műfajokkal fogtok megismerkedni. 
Novella: rendszerint egyetlen, rövidre fogott, érdekes eseményt mond el. 

Hősét csak egy-két vonással jellemzi a szerző, a történet középpontjában pe-
dig egy fordulat (sorsfordulat) áll. A novellát egyenes vonalú szövegszerkezet 
jellemzi.

Elbeszélés: általában egyetlen cselekménysorozatra épül, a novellánál rá-
érősebb, részletezőbb, többszöri helyzetváltoztatás van benne, viszonylag sok 
a szereplő (akiket részletesebben jellemez), több fordulat viszi előre a cselek-
ményt. (A 20. századtól a novella és az elbeszélés sokszor nem elkülöníthető.)

Anekdota: eredetileg szóbeli, humoros, csattanós történet, amely többnyi-
re valós személyekhez kapcsolódik.
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Az epikus művekben több olyan írói lehetőség van, amely segíti a szöveg 
megértését, vagy fokozza a feszültséget. Ilyen eszköze az írónak például az 
előreutalás, ami lehet a cím, például a Levél a királynak egy előreutaló cím, 
hiszen azonnal következtethetünk arra, hogy a történetben szerepel egy olyan 
levél, amely valamely királynak íródott. Ennek ellenkezője a visszautalás, 
amikor egy már megtörtént dologra vagy szövegrészletre utal vissza a szerző. 

A feszültség fokozása érdekében például gyakran a kihagyás eszközével él-
nek az írók, ekkor a hallgatónak kell magában kiegészítenie a hiányzó eleme-
ket. De van, hogy egyszerűen csak késleltetik, lassítják a cselekmény menetét, 
új bonyodalmakat iktatnak be műveikbe, melynek célja a figyelem újraéleszté-
se vagy a hős új jellemvonásának bemutatása. Hasonló szerepe lehet az epizó
doknak, azaz a közbeiktatott, a cselekményt előre nem vivő eseményeknek is.

Hogyan értelmezzük az epikus műveket?

Sok-sok hasonlatosság van a lírai és az epikus művek megközelítési, értelme-
zési szempontjai között, ugyanakkor a különbségek is hangsúlyosak, különö-
sen a szövegek eltérései miatt. Az alábbi szempontok közül nem mindegyiket 
alkalmazhatjuk valamennyi epikus műre együttesen. Annak eldöntését, hogy 
mely szempontok mentén értelmezzük az alkotást, befolyásolja maga a mű, 
valamint a személy, aki értelmezi azt. 

•  Mit tudunk a mű keletkezésének 
körülményeiről (hol, mikor)? 

•  Milyen esemény állhat a mű kelet-
kezésének hátterében?

•  Mi a mű témája?
•  Hogyan jelennek meg a műfaji 

sajátosságok a műben?
•  Mit üzen a nyelvi eszközökkel 

a szerző, és milyen hangulatot 
teremt ezekkel?

•  A cím, alcím és a szöveg viszonya.
• Mi indokolja a címadást?

•  A cselekmény terének és idejé-
nek vizsgálata. Miért pont ott, 
akkor?

•  Ellentétek és párhuzamok  
a cselekményében.
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Az epikus művek szerkezete

•  Előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek bevezető része. Megismer-
jük belőle az események idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a ki-
induló helyzetet (alaphelyzetet).

•  Bonyodalom: az elbeszélő műveknek az a része, ahol az alapkonfliktus 
(összeütközés) létrejön.

•  A bonyodalom kibontakoztatása: az események összefüggő sora, 
amelyben felerősödik a feszültség, kiéleződnek a konfliktusok.

• Tetőpont: a cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
•  Megoldás: az elbeszélő művek cselekményének befejező része, a történet 

lezárása, végkifejlete.

A szereplők jellemzése
• Honnan jön, mit tudunk a múltjáról?
• Mi a célja, milyen értékrendet vall?
•  Milyen a külseje, milyen belső tulajdonságok, jellemvonások következnek 

a külsejéből?
•  Milyen szokatlan/szokásos, tipikus dolgokat tesz? Ezek alapján milyen a 

jelleme?

Az elbeszélő személye – nem azonos a szerzővel! 
• Kívülálló személy? Része a műnek?
• Hogyan értelmezi a cselekményeket?

• Mi a mű üzenete számunkra? 
• Hogyan hatott ránk?
• Milyen érzelmeket váltott ki belőlünk?

A BONYODALOM 
KIBONTAKOZÁSA
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Jókai Mórról

Komáromban született 1825-ben művelt, 
Habsburg-ellenes családban. Apja nemesi 
származású ügyvéd volt. Jókai is, Petőfi 
is a Pápai Református Kollégiumban 
tanult, ahol össze is barátkoztak. Jókai 
ezután jogot hallgatott, majd 1845-től 
joggyakorlatot folytatott Pesten. Tagja 
lett a Tízek Társaságának, 1847-től pedig 
az Életképek szerkesztőjeként dolgozott.  
E köré a folyóirat köré tömörültek a fia-
tal radikális írók Petőfi vezetésével. 1848. 
március 15-ének egyik főszereplője volt 
Jókai. E napon olvasta fel a híres tizenkét 
pontot, részt vett a sajtószabadság kivívá-
sában. Este jelen volt a Nemzeti Színház 
Bánk bán-előadásán, amellyel a résztve-
vők a forradalmat ünnepelték. Az előadás 
megnyitóján Jókai találkozott Laborfalvi Róza, ünnepelt színésznővel, akibe 
beleszeretett, és még abban az évben feleségül is vette.

Jókai Mór 1849 elejéig következetesen szolgálta a forradalom ügyét. Csat-
lakozott Kossuthhoz, elkísérte őt alföldi toborzóútjára is, de a katonai veresé-
gek hatására a kiegyezésre hajló békepárt híve lett. Később mégis üdvözölte a 
trónfosztást, s fellelkesítették a tavaszi hadjárat győzelmei. Pest visszafoglalá-
sa után újra a fővárosba érkezett, de hamarosan kénytelen volt a kormánnyal 
együtt menekülni. Csak felesége közbenjárásának köszönhetően kapott men-
levelet, amely megmentette a bujdosástól.

Jókai a magyarság egyik legnagyobb írója, művészete teremtette meg a mo-
dern értelemben vett széles olvasóközönséget. Novelláiban és regényeiben is 
gyakorta a szabadságharc dicsőséges eseményeit idézi fel. Témáinak legfőbb 
ihletője a reformkor és annak eseményei, illetve a magyar történelem, valamint 
a szabadságharc. 

Jókai írásművészetére a tematikai sokszínűség jellemző. Írt kalandregényt 
pl. Szegény gazdagok, tudományos-fantasztikus regényt pl. A jövő század regénye 
címmel.

Regényeivel, elbeszéléseivel és novelláival széles körű olvasóközönséget te-
remtett, miközben alkotásaival a magyar nemzeti irodalmi nyelv fejlődéséhez 
is hozzájárult. 

Jókai Mór arcképe és névaláírása
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Jókai Mór: A huszti beteglátogatók

Tallósy uram labanc részen volt, s Huszt várának vala kapitánya.
Huszt várát akkor erős fészeknek tarták, s a kuruc vezér igen szerette volna, ha 

Rédey Ferenc uram azt valahogy szépszerével bevette volna.
Ostrommal azonban ez igen sokáig ment volna, mivelhogy ostromágyúi Rédey-

nek nem is igen valának, ellenben Tallósy olyasfélével nagyon is jól el vala látva.
Azután meg hadserege sem igen mérkőzhetett volna a labanc kapitányéval, mivel-

hogy ő csupa lovassággal rendelkezett, emez pedig elegendő muskétást tudott kiállí-
tani a falakra.

Pénzzel megint nem remélheté megvesztegetni a labanc vezért, mert az nagyon is 
gazdag ember volt, őneki pedig annál szűkebben csorgott az olajos korsója.

Márpedig a várat akármi módon, de el kelle tőle venni.
Egyszer híre futamodik a  környékben, hogy Tallósy uram nagybeteg, valami 

szörnyű ragadós nyavalya ütött ki rajta; senki sem mer az ágyához közelíteni.
– No, ha senki sem mer, hát majd merek én – mondta Rédey, s befogatva négy-

lovas kocsijába, egyedül egy hajdú kíséretében áthajtott Huszt várába.
Természetesen beeresztették. Ki tartott volna tőle, mikor egyedül jő? Kérdezős-

ködék a beteg felől, fölvezették hozzá, bement, ott találta az ágyon fekve, odament 

A huszti vár, Dörre Tivadar rajza
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hozzá, leült az ágya mellé, mondá neki, hogy hallotta nagybeteg voltát, s nem áll-
hatta meg, hogy félretéve minden pártvillongást, atyafiságos érzelemből el ne jöjjön 
hozzá beteglátogatóba.

A beteg ember azt rebegte rá, hogy az Isten áldja meg érte, bizony nagy jót cse-
lekedett vele.

Rédey uram kikérdezé, hogyan van, mi baja van. A beteg elpanaszlá sorba.
– Ki gyógyítja?
– Bizony senki sincs itt közelben. Üzentem a szatmári felcsernek35, de az azt üzen-

te vissza, hogy éppen most kezdődik a bölény vadászat, várjak egy kicsit a nyava-
lyámmal.

– No, majd elhozatom én kegyelmednek a magam doktorát Kállóból. Engedje 
meg, hogy egypár sort írjak a fiamnak érte.

– Az Úristen is megáldja érte kegyelmedet!
Rédey uram tehát ír a fiának, hogy jöjjön szaporán utána Husztra, hozza magával 

a doktort is. De két kocsival jöjjenek.
Másnap ott volt Rédey fia és az orvos.
Az orvos mély tudományú férfi volt, megvizsgálta a beteget, kitanulta a kórálla-

potját, rendelt neki orvosságot, hanem hogy még akkor nem volt ám minden város-
ban gyógyszertár, el kellett a szerekért futtatni Debrecenbe; onnan hozta azokat el 
Rédey uramnak egy ismerőse, aki ismét kocsissal, hajdúval érkezett meg.

Tallósy uram betegsége azért csak ment a maga útján. Tudjuk azt, hogy a beteg 
ember nyughatatlan, s ilyenkor akármi szert tanácsolnak neki, azokat mind meg akar-
ja magán próbálni. Rédey uram pedig kifogyhatatlan volt a jótanács-adásban. Mintha 
valami kuruzsló asszonynál lett volna két esztendeig inaskodásban, úgy tudott ajánla-
ni mindenféle tetemtoldót, ínnyújtót, angyalrúgta, ördögharapta gyökereket, kenő-
csöket, liktáriumokat36, hólyaghúzókat, az pedig, valahány, annyifelé lakó sógornál, 
komájánál, keresztfiánál volt expresse37 kapható, azokat az illetők mind maguk siet-
tek elhozni, és személyesen gratulálni hozzájuk a beteg úrnak.

A beteg úr pedig kezdte már magában számolgatni, hogy Rédey uram egy, a fia 
kettő, az orvos három, öccse, bátyja, sógora, komája, keresztfia nyolc; annak mind-
egyiknek kocsisa, hajdúja, az huszonnégy; idestova a beteglátogatók többen lesznek, 
mint maga a várőrség.

Szeretett volna már nem feküdni az ágyban. Úgy tetszett neki, hogy nincs is már 
egyéb baja, mint hogy elrontotta a gyomrát. De szíves ápolói meg nem engedték, 
hogy fölkeljen. Megrontaná magát, a  visszaesés veszedelmes; csak hozasson még 
több italt a diákkonyhából.

35  felcser: tábori orvos, főleg sebész, aki katonaként a harctéri sebesültek ellátásával, gyógyításával foglalko-
zott; átvitt értelemben kontár orvos

36 liktáriumokat: kanalas orvosságokat
37 expresse: sürgősen, haladéktalanul
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Egyszer már aztán csak kifúrta Tallósy uramnak az oldalát.
– Hallják kegyelmetek, én úgy veszem észre, hogy kegyelmetek már nagyon so-

kan lesznek itt a várban.
Rédey elmosolyodott.
– Én pedig azt hiszem, hogy már sokan is vagyunk. Nem megyünk mi innen el 

többet, uram.
Tallósy még tréfának akarta venni a dolgot.
– Csak nem remélik mégis kegyelmetek annyiadmagukkal legyőzhetni az én vár-

őrségemet?
– De igenis, hogy reméljük, mert valahányszor egyféle orvosságért elküldtünk 

egyet a kegyelmed csatlósai közül, azt mindig ott fogták az illető helyen, s magunk-
félét küldtek vissza helyette. Az igazi labancok közül csak úgy csilleng-billeng egy-
néhány a mieink között.

Tallósy uram látta, hogy szépen rá van szedve. Ijedtében úgy meggyógyult egy-
szerre, hogy felugrott az ágyból, s felrántotta csizmáit segítség nélkül, pedig azelőtt 
azt képzelte, hogy csont van a hasában.

Valójában Huszt várát beteglátogatás örve alatt szépen elfoglalták tőle.
– Most hát legalább annyit tegyenek meg kegyelmetek, hogy küldjenek be innen 

Szatmárba.
Azt meg is tették vele, mégpedig tulajdon négylovas hintaján.
Ott aztán azzal csúfolta minden ember, hogy kikúrálták Huszt várából.

A művet egy kuruc anekdota alapján írta meg Jókai. Műfaja a kisepikai művek közé 
tartozó novella. Novella, mert egyetlen, rövidre fogott, érdekes eseményt mond el. 
Hősét csak egy-két vonással jellemzi a szerző, a történet középpontjában pedig egy 
fordulat (Huszt várának lehetetlennek tűnő elfoglalása) áll. 

A novellában egy történelmi téma jelenik meg, amely Rákóczi korában, a ku ruc–la-  
banc szembenállás idején játszódik. A műben egyaránt felfedezhető a Rákóczi-féle és 
az 1848–49-es szabadságharccal való párhuzam, ezzel a szerző a kor magyarságának 
közvetlenül is üzent a Habsburg–magyar szembenállás újabb nehéz időszakában. 

A cselekmény egyetlen szálon fut, egy hadicselt mutat be: Huszt várának kuruc 
kézre jutását.

Előkészítés/alaphelyzet: Tallósy urat, Huszt várának kapitányát hirtelen támadt 
betegség döntötte ágynak. A katonai fölényben lévő labancok harctéren való legyő-
zésére a rosszul felszerelt kurucságnak eddig nem volt esélye, holott Rédeyt a magya-
rok vezére a vár bevételére szólította fel. 
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Bonyodalom: Rédey Tallósy uram betegségét kihasználva kiterveli hadicselét, és 
beteglátogatóként megérkezik a várba. 

A bonyodalom kibontakozása: megkezdődik a kieszelt terv megvalósítása: egyre 
több kuruc „gyógyító” érkezik a várba, miközben számos labanc katona távozik on-
nan. 

Tetőpont: 
– Én pedig azt hiszem, hogy már sokan is vagyunk. Nem megyünk mi innen el töb-

bet, uram.
A megoldásban az író Huszt harci cselekmény nélküli bevételét jeleníti meg. A be-

fejezés az anekdotákra jellemző csattanót is hoz: Tallósy uramat saját négylovas hin-
taján űzik ki a várból, így téve nevetségessé a hiszékeny és harcedzettségben alulma-
radt kapitányt ország-világ előtt. 

Ott aztán azzal csúfolta minden ember, hogy kikúrálták Huszt várából.
Az elbeszélő kívülállóként, de a kurucokkal, a hazájukat védőkkel egyetértve meséli 

el az egy szálon futó történetet. A szimpátiáját mutatja Tallóssy uramék gúnyos han-
gú, rövid bemutatása. Szokatlan elbeszéléstechnikai megoldással él Jókai: az anekdota 
nemcsak a történetet színesítő mellékszál, hanem az egész novella alapját képezi. 

Anekdotikus és meseszerű történet, amely egy történelmi példázattal a nemzeti 
öntudatot erősíti. Gúnyt űz a  labanc várkapitány jellemhibáiból. Ezzel bebizonyítja, 
hogy a kényeskedő, fizikumában is gyönge labanc Tallósy uram katonaként nem méltó 
kapitányi címére. Hatalmának és Huszt várának megtartására ugyanis nem hadi eré-
nyei, hanem a rendelkezésére álló hadieszközök és katonai létszámfölény tette képes-
sé. A történet tehát a kurucok labancok felett álló erkölcsi fölényét és leleményességét 
mutatja. A vár „elfoglalása” egy nemzeti hős példájának irodalmi felmutatása.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Értelmezzétek az alábbi kifejezéseket!

szépszerével; szűkebben csorgott az olajos korsója; csilleng-billeng; örve alatt

2. Körülbelül hány kuruc érkezik a várba a beteg megsegítésére? Próbáljátok meg-
számolni!

3. Keressetek humoros részeket a  novellában! Fogalmazzátok meg, mi a  humor 
forrása az adott részben!

4. Igazoljátok állításokkal, hogy novellát olvastunk!
5. Melyik két szabadságharccal való párhuzam ismerhető fel a műben? Nevesítsé-

tek a párhuzam elemeit!
6. Jellemezzétek Rédey Ferencet a novellában való megnyilvánulásai alapján!
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Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
1. Olvassátok el a teljes művet!

A mű keletkezési ideje: Jókai 1853-ban írta meg A nagyenyedi két fűzfa című mű-
vét, és a Délibáb című szépirodalmi hetilapban adta ki először, másodszor 1854-ben, 
az Erdélyi képek című novellagyűjteményében jelent meg.

A mű alcíme Beszély (a nyelvújítás korában alkotott műszó a novella magyar kife-
jezésére, de újabban inkább elbeszélésnek tekintik). Tehát már az alcím meghatároz-
za a műfajt: elbeszélés.

A történet, mint ahogy a cím is sugallja, a két fűzfa históriáját meséli el nekünk. 
A két fa már a történet legelején megjelenik az elbeszélésben.

Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak 
vágja keresztül az utat, melyen most tartós kő-
híd van építve. A híd mellett kétfelől, a patak 
oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen 
két fűzfának históriai emléke van. Hét ember-
ivadék látta azokat felnőni, s ivadékról ivadékra 
szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, 
mintha csak a  mi életünkben történt volna...

...Éppen száz és ötven esztendeje annak, hogy a kuruc–labanc világ legszebb di-
vatjában vala; ma a  kuruc, holnap a  labanc osztott törvényeket Enyednek; mikor 
az egyik kiment az egyik városvégen, a másik bejött a másikon. […] 

A történet ideje: a mű 1704-ben játszódik, amikor a kuruc-labanc világ legszebb di-
vatjában vala.

2. Idézzétek fel, milyen történelmi események zajlottak abban az időszakban Magyaror-
szágon!

3. Mely eddig olvasott művek kapcsolódnak ennek a korszaknak az eseményeihez? 

Mert míg a fejedelem rendes hadai, a fényes, hatalmas nemesi bandériumok, a szép 
daliás, farkasbőr kacagányos38 huszárok, a válogatott hajdúk, a veres és kék darabon-
tok39 rendes csatákat harcoltak künn Magyarországon a  birodalmi derékhadakkal, 

38 kacagány: nyakba akasztható vagy köthető, a hátat borító prémes állatbőrből készült felsőruha
39 darabont: gyalogos katona
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mik fényes, páncélos, tarajos lovasokból, hímzett bivalybőröket viselő dragonyo-
sokból40 s célba lövő muskétásokból állottak, addig szanaszét az országban őgyelgő 
kalandornép csavargott alá s fel, szemre-főre egymáshoz annyira hasonlatos, hogy 
a vidéki tót nem tudott köztük különbséget tenni: melyik a kuruc, melyik a labanc?

Nagyobbrészint oly emberek, kiket magukat is elpusztított a  háború s kétség-
beesés, nyomor és bosszúvágyból nem hagyott nekik más választást, mint kaszát, 
csákányt ragadni, s felcsapni kurucnak vagy labancnak, a szerint, amint egyik vagy 
másik fél katonái pusztították el.

Ezek azután falkánként jártak városról városra; zsarolva, harácsolva, ahol enge-
dékeny népre akadtak; gyújtogatva, ahol megharagudtak, s szétszaladva, ahol meg-
ijedtek. Nem is igen nagy szenvedéllyel folytatták a harcot, a vesztes fél rendesen 
átállt a győzteshez, úgyhogy Cserei Mihály41 bizonyítása szerint akadt ember, aki 
négyszer-ötször volt kuruc, ugyanannyiszor labanc.

Ezen sűrű változandósága a minéműségnek nagy akadályára lehetett a dicsőség 
után törekvésnek, mert ha valaki nagy hírt, nevet szerzett magának, mindig attól 
tarthatott, hogy ha holnap véletlenül egész serege áttér az ellenséghez, az valameny-
nyinek megkegyelmez, csupán őtet akasztja fel, mint akire legjobban feni a fogát.

Úgy segítettek azonban magukon, hogy neveiket rendesen elváltoztatták, ami 
legsűrűbben előfordult a labancoknál, kik iparkodtak maguknak olyan neveket adni, 
amit a bolond kuruc ki ne tudjon mondani, hacsak ki nem töri benne a nyelvét, több-
nyire elrontott német szavakat, amiket ők maguk sem értettek.

A kuruc basák ellenben iparkodtak maguknak oláh neveket adni.
Ez időben tehát legkegyetlenebb veszedelme volt Enyednek és a körülfekvő vá-

rosoknak egyfelől Balika, a kuruc vezér, aki lakott a Torda-hasadék egyik barlang-
jában, melyet máig is Balika-várnak neveznek, és másfelől a Mezőségen tanyázó két 
labanc főnök, akik közül az  egyiknek az  a  furcsa neve volt, hogy Trajtzigfritzig!, 
a másik pedig ily regényesen hangzott: Bórembukk!

Amilyenek voltak választott neveik, olyanok voltak azoknak viselői is; majd 
ügyetlen, majd kegyetlen, félig tréfás, félig véres alakok, kikről éppen annyi nevet-
ségest tudott regélni a közhír, mint amennyi irtózatost, s neveikkel egyfelől a dajkák 
ijesztgették síró gyermekeiket, másfelől az enyedi diákok csúfolták egymást pajkos-
ságból.

4. Mi volt az akadálya a dicsőség utáni törekvésnek?
5. Hogyan, mi módon változtatták el a nevüket a kurucok és a labancok?

40 dragonyos: fegyveres lovas katona
41 Cserei Mihály: Csiki Cserei Mihály történetíró (1603–1660)
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A fő ellentét a kurucok és a labancok közt feszül, azaz a megszállók és a megszállottak 
között. Ám a kurucok sem mindig egyértelműen pozitív hősök: például a kuruc vezér, 
ugyanúgy rettegésben tartja Enyed lakosságát, mint a két labanc vezető. De azt is ol-
vashatjuk, hogy az országban őgyelgő kalandornép… szemre-főre egymáshoz annyira 
hasonlatos, hogy a vidéki tót nem tudott köztük különbséget tenni: melyik a kuruc, 
melyik a labanc?

Ezek a diákok, ó, ezek a nagyenyedi diákok sajátságos fiúk voltak!
Amint annyira vitte a  kálvinista gyerek, hogy lúdtollból kalamust42 tudott fa-

ragni, telerakott az anyja pogácsával egy tarisznyát, az apja vett neki egy pár fejelés 
csizmát, azzal elvitte Enyedre, letette a kollégium udvarán, pofon üté, megáldotta  
s otthagyta, rábízván, hogy legyen belőle pap, professzor, királybíró, főkapitány vagy 
tanácsúr. Azontúl nem is volt rá gondja többet. A fiú megnőtt, megszakállasodott, 
megtömték, meghizlalták étellel és tudománnyal, elzárták hermetice43 minden világi 
kísértetektől, gondot viseltek testére, lelkére, felnevelték hitben és egészségben, csi-
náltak belőle papot, professzort, királybírót, főkapitányt vagy tanácsurat, amire esze 
és szerencséje volt, anélkül hogy apja-anyja törte volna rajta a fejét; a kollégium volt 
nekik édesanyjuk. 

[…]
Vala pedig ezen idő szerint a nagyenyedi kollégium rektor-professzora44 nagytisz-

teletű tudós Tordai Szabó Gerzson uram, a tudományoknak nagy mívelője, rendkí-
vül békeszerető férfiú, és a jó erkölcsök fáradhatatlan oltalmazója.

[…]
Annyira vivé pedig az  ellenszenvét a  derék úr a  neki nem tetsző históriai sze-

mélyek ellen, hogy tanítványai lelki üdvére képes volt a történetet meghamisítani, 
ráparancsolván a  históriaprofesszorra, hogy Cleopatrát45, Semiramist46 s más afféle 
szemtelen asszonyi személyeket úgy fesse tanítványai előtt, mint rút, utálatos ször-
nyetegeket, akikre gondolni is irtózat.

És soha női alakra azoknak szemeiket nem volt szabad vetni, tánc, hegedűszó  
s más hívságos dolgok örökre száműzve valának e körből; még a  templomban is, 
nehogy a leányokra kacsingathassanak, hátul valamennyi pad mögött volt a nagyobb 
diákok számára egy hely különrekesztve, ahol ott faragott fenyőszálakon ültek, hogy 
így fel ne érhessék fejeikkel az előttük álló padok karzatát. Mert kősziklára épült elve 

42 kalamust: írótollat
43 hermetice: légmentesen
44 rektor-professzora: igazgató tanára
45 Cleopatrát: szépségéről híres egyiptomi királynőt az i. e. 1. században
46 Semiramist: kegyetlenségéről híres asszír királynőt az ókorban
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volt a nagytiszteletű úrnak, hogy fiatalembernek addig, míg meg nem házasodhatik, 
tehát míg iskoláit nem végezte, és amíg nincs mit aprítania a tejbe, nem szükséges 
fehérszemélyeket ismerni, és minden, ami addig történik, csak hivalkodás, és nem 
vezet jóra.

[…]
Különösen nehezíté pedig Gerzson úrnak nevelési maximáját47 azon körülmény, 

miszerint őneki is volt egy leánya, az az egy pedig olyan szép volt, hogy ha az ember 
fél esztendeig válogatott volna a városban, megint csak őhozzá tért volna vissza.

Valahány diák meglátta a leányt, az mind szerelmes lett bele; de hiába lett szerel-
mes, mert könnyebb egy elkárhozott léleknek a Styxen48 visszaszökni, mint volt egy 
diáknak húszlépésnyire juthatni Klárikához – ahogy a szép leányt nevezték.

[…]
Nem is volt pedig minden bolond embernek bejárata a tudós professzor úrhoz, 

hanem kipróbált egyéniségeknek megnyitá háza ajtaját.
Ilyen két kipróbált egyéniség volt: humanissime49 Zetelaky József és humanissime 

Karassiay Áron.
Az első szép, ártatlan leányarcú, tizenhét éves ifjú, Gerzson úr különös kegyence, 

akiről azt hívé, hogy lelkét sokkal inkább bezárta a tudományok könyvei közé, mint 
ha tömlöcbe vagy spirituszba volna téve, örökké első eminens volt, mindenféle ver-
seket írt akármely témáról, neki mindegy volt: hexameter, pentameter, sapphicus, 
alcaius, alexandrinus vagy anacreoni;50 magától értetődik, hogy ezek között szerel-
mes vers nem találtaték, hanem a télről, tavaszról, aratásról, villámlásról s más efféle 
tárgyakról; emellett görögül, diákul, zsidóul és franciául folyvást beszélt, a csillago-
kat az égen s a virágokat a földön szemenként ismerte, kémiai és fizikai experimen-
tumoknál51 ő volt Gerzson úr segédje, s emellett oly jámbor érzelmű ifjú ember vala, 
hogy mikor a mitológiából azon istenasszonyt érdeklő paragrafust kellett felelnie, aki 
kevés öltözetet szokott magán hordani, elpirult, és lesütötte a szemeit.

A másik humanissime, Karassiay, egy kissé nehézfejű ember vala, hatesztendős 
tógás diák, igen hallgatag és csendesvérű ifjú, akit azért kedvele Gerzson úr, mert 
soha semmi ivásnál, verekedésnél az  ő neve elő nem fordult, amiből nagy baj lett 
volna, ha előfordul, mert a  humanissime oly karokkal és vállakkal volt megáldva 
a természettől, hogy ha azokat mások vesztére mozgásba akarta volna hozni, azok 
sokat beszélhettek volna róla. Ő azonban rettentő erejét csupán a fúrás-faragás békés 
mesterségeiben fárasztotta, készítve mindenféle fizikai eszközöket a tanár úr számá-
ra, s csupán olyankor adva tanújelét karjai egyéb mozgásának, midőn a nagy vakáció 
alatt az  ifjúság a  nagyteremben mitológiai drámai előadásokat tartott – természe-

47 maximáját: alapelvét
48 Styxen: alvilági folyón (a görög-római mitológiában)
49 humanissime: latin eredetű megszólítás; szó szerint: legemberségesebb
50  hexameter, pentameter, sapphicus, alcaius, alexandrinus vagy anacreoni: különböző klasszikus versformák
51 experimentumoknál: kísérleteknél
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tesen férfiszemélyzettel, férfihallgatóság előtt, amidőn Karassiay játszá Herkulest, 
Zetelaky pedig Dejanirát,52 amidőn Józsefről senki sem mondta volna, hogy nem 
valóságos leány. Áront pedig csupa gyönyörűség volt nézni a Centaurusokkal53 való 
harcban, hogy vert egymaga harminc pogány félistent a földhöz.

[…]
Dicséretes, szorgalmas ifjak – mondá Gerzson úr –, vegyetek rólok példát ti többi-

ek, istentelen, hivalkodó, csizmakoptató korhelyek, hogy legyetek olyanok, mint ők.
[…]

A nagyenyedi kollégiumnak akkoriban híre volt. A fiúk a környékről, ha tanulásra ad-
ták fejüket, ide jelentkeztek kollégistának. Az író a kollégium bemutatását szinte ma-
dártávlatból indítja, elbeszéli röviden a valamikori diákok kollégiumba – e roppant 
háromemeletes, négyszárnyú épületbe – jutásának körülményeit, majd hirtelen közel 
hozza a szereplőket, és így folytatja a bemutatást. Megtudjuk, hogy ez egy fiúkollé-
gium, ahova lány nem léphetett be, így a  fiúk csak a  tanulásnak élnek, a szerelem 
teljesen kizárt. Szigorú törvények uralkodnak. 

Az elbeszélésnek ezen pontjára érve már minden fontosabb szereplő említésre 
került. A külvilágból: Trajtzigfritzig és Bórembukk, a labanc rablóvezérek, Balika, a buj-
káló kuruc rabló; a kollégium zárt világában pedig Tordai Szabó Gerzson, az enyedi 
kollégium rektorprofesszora, Zetelaky József és Karassiay Áron enyedi felsőbb osztá-
lyos diákok, valamint Klárika a rektorprofesszor lánya.

6. Jellemezzétek az egyes férfi szereplőket egy-két mondatban!
7. Támasszátok alá érvekkel, hogy az eddig olvasott részeket a mű bevezetőjének tekint-

hetjük!

A mi derék ifjaink azon ürügy alatt, hogy csillagokat vizsgálnak, naphosszat azzal 
foglalatoskodnak, hogy a szép Klárikát nézik távcsöveken keresztül; amíg Gerzson 
úr azt hiszi, hogy szemeiket az  ég csodáin fárasztják, ők azzal mulatják magukat, 
hogy a kedves leánykát mindenüvé távcsővel kísérik, kertbe, szobába, konyhába, és 
benne gyönyörködnek.

A jó Áronra nézve csak tréfa volt ez a mulatság, de József egészen odalett belé; 
nem bírt megválni a látcsőtől, s ha sokáig nem láthatá a leányt, nem evett, nem aludt, 
nem volt kedve semmihez, csak sóhajtozott, és mindent elfelejtett, amit olvasott, sőt 
Gerzson úr nagy megütközésére még az ő felolvasásaira sem figyelt, akkor is a kis 
rózsalugasos kertben járt az esze és a szép leánykán, aki a nyílt rózsaleveleket kicsi 
kötényébe szedi pici fehér kezeivel.

52 Dejanirát: Déianeira a görög hős, Herkules felesége a görög mitológiában
53 Centaurusokkal: félig emberi, félig lótestű mitológiai lényekkel
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[…]
József pedig folyvást növekedni érzé szíve fájdalmait: a csalóka távcső oly közel 

hozta olykor az  imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyújtá ki utána, s csak 
akkor ijedt meg, mikor körmeit az ablak megüté, amin Áron kétakkorát nevetett.

E kínjai közepett annyira vivé a gonosz kísértő a jámbor ifjút, hogy egy délután 
leüle az asztalhoz, s ijedség kimondani: szerelmes verset írt! A vers sapphicusokból54  
állott, és tele volt minden széppel, ami a nap alatt terem. Midőn felolvasta Áronnak, 
ez megesküvék, hogy soha életében szebb versnek még csak hírét sem hallotta.

Egy este a  holdvilágban elbámulva könyökölt a  két ifjú a  múzeum ablakában,  
s beszélgetett egymás között.

– Ha Klárika ezt a verset elolvashatná! – mondá Áron.
[…]
Senki sem látta meg. Átmászhatott 

a falon, elrejthette a verset a rózsák közé,  
s Áron markában újra felemelkedék a kö-
télen a  múzeum ablakáig szerencsésen; 
a két ifjú csak akkor bámult el egymáson, 
hogy milyen bolondot cselekvének.

Másnap nem is mertek egymásra néz-
ni, annál kevésbé a látcsőbe. Mint aki va-
lamely nagy gonosz, gyilkos dolgot köve-
tett el, még a bűnös helyet is félve kerülték, s dobogó szívvel hallák reggel a nagytisz-
teletű úr csizmáit a folyosón végigkopogni.

Belépett. Sem József, sem Áron nem mert rá felpillantani, azt hívé mindegyik, 
hogy az orrukról le fogja olvasni az éjszakai merényletet.

– Jöjjön egy szóra félre, humanissime!
Zetelaky inkább halott volt, mint élő. A világért rá nem nézett volna a tanárra,  

ki egyetlen hallgatással tekinte rajta hosszasan végig.
– Csak azt akartam mondani, humanissime – szólt végre száraz hangon –, hogy 

ha máskor verset akar hozni, ne a kerítésen jöjjön be vele, hanem az ajtón, mert mind 
összegázolta a tulipánágyakat. Különben nem rossz vers, amit írt, csakhogy egy he-
lyen az adonicus55 sántít.

S ezzel markába nyomta a kérdéses verset. József nem bánta volna, ha e percben 
a kollégium vele együtt elsüllyed.

54 sapphicus: görög versforma
55 adonicus: görög versforma zárósora
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Klárika megtalálta ugyan a kérdéses helyen a verset, de mint afféle jól nevelt leány, 
első kötelességének tartá az apjának denunciálni, egyúttal az elgázolt tulipánágyakért 
is panaszt téve. Az öregúr rögtön ráismert az írásra, s vége volt előtte József turpissá-
gának. Többé sem experimentumokat nem bízott rá, sem a fizikum mú zeumba nem 
küldé dolgozni.

8. Fogalmazzátok meg, mi tekinthető bonyodalomnak az elbeszélésben!

Az enyedi diákok egy lányban gyönyörködhetnek nap mint nap, Tordai Szabó Ger-
zson, a rektorprofesszor lányában. Ő, a szép Klárika az elbeszélés egyetlen kiemelt 
női szereplője. 

Eddig egyetlen cselekményszálon futottak az  események, amelyben a  labancok 
töltötték be az ellenség szerepét. Mostanra körvonalazódik azonban egy szerelmi szál 
is, amellyel párhuzamosan megjelenik a kollégisták világa. Ők azok, akik a jót képvi-
selik az elbeszélés világában. A jó és a rossz küzdelme így a diákok – akik a műben 
a nemzetet, az igazi kuruc szellemiséget képviselik – és a labancok szembenállásában 
nyilvánul meg. A következő bekezdésben már olvashatjuk is, hogy az események a ta-
nulóifjúságot is kimozdítják a tétlenségből. 

Ezenközben hol egyszer, hol másszor megtörtént, hogy a tanulóifjúság nem csu-
pán azon dolgokról hallott, amik könyvekben vannak megírva, hanem hírt vett gya-
korta az országban szerteszét történő eseményekről is, s éppen nem iparkodék elrej-
tegetni rokon- és ellenszenveit, miket a kuruc-labanc világban vagy egy, vagy más 
irányban érzett, sőt néha leckék kezdete előtt, mikor két-háromszáz tanuló össze volt 
egy teremben gyülekezve, lehete olyforma hajlandóságokat is tapasztalni, mintha  
e tisztes testület, ha birokra kerülne a dolog, aligha lenne tétlen nézője a mulatságnak.

[…]

9. Mivel láthatóan két szálon futnak az események, fogalmazzátok meg újra, hogy mi 
lehet a bonyodalom az egyik, és mi a másik szálon!

10. A Torda-hasadék többször is említésre kerül a műben, pl. Tordai Szabó Gerzson ne-
vében, Balika ott vert tanyát. Idézzétek fel, hogy milyen mondát olvastatok erről 
a rendkívüli szépségű erdélyi természeti képződményről!

A bonyodalom kibontakozása: amelyben a kuruc–labanc seregek csak fosztogatják 
Enyedet, s a helyzet tarthatatlanná válik, hiszen már alig maradt élelem a falusi em-
berek számára. Várható tehát, hogy az enyediek fellázadnak a fosztogatás ellen. A fa-
lusiak cselhez folyamodnak.
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Ezt az elkeserítő helyzetet a diákok sem nézik jó szemmel. Elhatározzák, hogy óra 
helyett segítenek inkább az enyedieknek kiállni a fosztogatók ellen. 

11. Milyen cselt eszelnek ki a falusiak?

Ilyen ínséges eset megszokott állapot vala már Enyeden, a lakosság a labancok jöt-
tének hírére hirtelen elhagyá házait, ami féltője volt, azt elásta a pincékbe, asztagok56  
alá a földbe, az asszonyokat, gyermekeket, öregeket felküldték a hegyekbe az erdők 
közé, a  hajadon leányokat begyűjték a  református templomba, maguk a  fegyver-
fogható férfiak pedig helyet foglalnának ugyanott a templom udvarán, mely, amint 
most is látszik, erős, magas kőfallal volt bekerítve s többrendbeli bástyatoronnyal el-
látva, mely tornyokat a  helybeli céhek építettek: egyet a  becsületes csizmadiacéh, 
mást a becsületes takácscéh, külön egyet a szűrszabócéh, egyet a tímár- és vargacéh, 
egy negyediket, ötödiket a gombkötők és aranyművesek, hatodik volt a kovácsok és 
lakatosoké. Itt tartattak a céhládák, s nagy veszedelem idején ide gyűltek a céhbeli 
mesterek legényeikkel együtt, s ők képezék az Isten várának őrségét.

Átellenben állt a kollégium, roppant háromemeletes, négyszárnyú épület, mely-
ben hétszáz diák tanyázott, egy egész hadsereg, ha arra került a sor.

Amint a városon szétfutó hír eljutott a kollégiumba is, lángot vetett a diákok szí-
vében az ifjú vér, „nem hagyjuk magunkat, nem hagyjuk a várost!” – szóltak lelke-
sülten, s másnap reggel a kémiai leckén azt vette észre nagytiszteletű Szabó Gerzson 
uram, hogy tanítványai kardokkal és kopjákkal felfegyverkezve jelennek meg a hall-
gatóteremben, s hallani sem akarnak egyébről, mint hogy őket professzoraik a laban-
cok ellen vezessék.

[…]
– … Most pedig parancsolom tinektek, hogy e percben lerakjatok minden fegy-

vert kezeitekből, és aki ellenkezőleg cselekszik, az e pillanatban kitiltatik e kollégium 
küszöbéről, és soha annak tagja többé nem leend!... 

A rektor szavait mély csend követé, melyet csak a repedt harang recsegő kongása 
szaggatott félbe. Az ifjak, kik képesek lettek volna náluknál hatszorta nagyobb sereg-
gel megküzdeni, professzoruk szavára megjuhászodva rakták le fegyvereiket mind…

[…]

12. Jellemezzétek a tanár és a diákok kapcsolatát az olvasottak alapján!
13. Érveljetek amellett, hogy Szabó Gerzson uram helyesen próbálja meg távol tartani 

a fiúkat a harcoktól!

56 asztag: a learatott gabona kévéiből rakott széles, terjedelmes, több méter magas halom
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Éjszaka azonban a  diákok magukhoz térve 
az  ijedtségből, melyet a  rektor szavai okoztak 
bennük, újra összebeszélének, s miután fegy-
vereik elszedettek, másnap korán reggel, amint 
a kapuk megnyittattak, kimentek a Maros part-
jára, ott jó friss fűzfákat találván, azokról vágott 
magának ki-ki egy husángot, s azokat a tóga alá 
rejtve, észrevétlenül beszállították a kollégium-
ba, és elrejtették a faraktárba szépen. Gondolák, hogy ez is jó fegyver, ha jó ember 
fogja a végét.

Még aznap délben megjelent a város alatt Trajtzigfritzig háromezer főre menő 
labanc népével…

[…]
Trajtzigfritzig Bórembukk fülébe súgott valamit, s azzal rosszul rejtve ravasz mo-

solygását, így szólt:
– Becsületes szolgák! Minthogy félvén és minthogy bolondok lévén, mink sem 

kívánván, hogy házaitokat üresen hagyván, abban senkit sem találván; tehát haza-
menvén, és megmondjátok a népnek, hogy mi eltakarodjunk, ha ők hazajöjjenek, 
és azután pediglen kiváltképpen csakhogy éppenséggel azonnal mingyárt itt a város 
mellett ezerlépésnyire sátort üssünk; ti pedig minden háznál gyertyát gyújtsatok, 
hogy lássuk, hogy mindnyájan otthon vagynak, különben pedig, ha egy vagy más, 
így vagy amúgy talál lenni, hát majd meglátjátok azt az egyet, hogy!

Ilyen ékesen szólással tudtára adván a vezér a maga ultimátumát a küldöttségnek, 
visszabocsátá őket a városba, ő pedig a maga seregével mintegy ezer lépésnyire letele-
pedett a mezőn, búzakévékből csinálván ki-ki magának sátorokat.

A visszatért küldöttség pedig tudtul adá a lakosságnak, hogy ki-ki menjen haza 
a maga lakásába, s éjszakára tegyen gyertyát az ablakába, s ami szegénységétől kitelik, 
hordja össze, hogy a labanc urakat kielégíthessék vele.

[…]
Úgy is történt, a céhek szépen hazaoszladoztak, az erdőre kimenekült asszonyok 

és vének visszahívattak, s késő estig nem szűnt meg az egész város sütni-főzni az ér-
demes labancok számára. Csupán a templomban elhelyezett ifjú hajadonok nevében 
könyörgött azon kegyért a szép Klárika, hogy őket hagyják meg azon éjjel az Isten-
házának oltalma alatt, s e kérelmet a többi szüzek is támogatván, a nemes tanács és 
a professzori kar végre beleegyezett.

Szép holdvilágos éjszaka következék, csendes volt az egész vidék, a város elöljá-
rói nyugodtan aludtak mennyezetes nyoszolyáikban, elgondolva, hogy mily bölcsen 
elháríták városuk felől a nagy veszélyt; háromszázötven szűz nyugodott Isten szent 
árnyéka alatt a templomban, amidőn Klárikának úgy tetszék álmában, mintha valami 
alak felköltené őt, hogy ne aludjék, hanem menjen fel a toronyba.
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Ő azon félálmosan felment a  lépcsőkön, hol a  szent eklézsia57 ötvenkét mázsás 
harangja állott, s amint kitekinte a  torony magas ablakán a  holdvilágos éjbe, úgy 
tetszék neki, mintha valami nagy sötét foltot látna lassan a város felé hömpölygeni; 
s nemsokára kivehetővé lőn előtte, hogy az egy nagy embercsoport, melynek sötét 
tömegéből kaszák és kopják vasai villognak elő a holdvilágban.

Egyszerre világos lőn előtte minden: a  labancok csak azt várták, hogy a népség 
házaiban szétoszolva lefeküdjék, hogy orozva rajtaüssenek... Klárika egy percet sem 
akart veszteni, ment vissza a templomba, hogy társnőit felköltse, hanem hirtelen át-
hatva a  mentő gondolattól, belekapaszkodék az  ötvenkét mázsás harang kötelébe, 
hogy azt meghúzva, jelt adjon az egész városnak.

Gyönge volt a leány karja, de erőt adott neki a vész, fehér kezeivel a durva kötélbe 
fogódzva meglóbálta a nehéz harangot, melyet máskor alig bírt meghúzni két férfi,  
s mielőtt a csoport a várost elérhette volna, egyszerre megkondult a vészharang a vá-
ros fölött, s azon pillanatban talpon volt minden ember, s mintegy összebeszélésre, 
az asszonyok és öregek ismét futottak ki az erdőre, a férfiak a templom bástyái közé, 
úgyhogy mire a labancok a városba értek, ismét üresen találtak minden házat.

14. A következőkben elérkezünk az elbeszélés tetőpontjához. Olvassátok el figyelmesen, 
majd foglaljátok össze a történéseket saját szavaitokkal!

Trajtzigfritzig nagy dühbe jött e kijátszásra, s parancsot adott, hogy rögtön tizen-
két helyen fel kell gyújtani a várost.

De alig fogtak emberei e kárhozatos munkához, midőn olyan zápor kerekedett, 
hogy rögtön eloltott minden égést: a labanc vezér káromolt Istent és ördögöt e bosz-
szúságért.

Reggelre virradva, ismét kijöttek eléje a nagytiszteletű rektor és városbíró. A ve-
zér szólni sem engedte őket. Rájuk fogta, hogy mindnyájan csalárd, hazug kutyák, 
akik rászedik a becsületes embereket, és erősen esküvék, hogy négy ágyújával por-
rá lövi az egész várost, a templomot és kollégiumot, kardélre hányatja a lakosokat,  
s a hajadonokat kiosztja katonái közt, ha csak őneki azt az egyet ki nem adják, aki 
a harangot meghúzta.

– Azon egy éppen az én leányom, kegyelmes úr – felelt leverten Gerzson úr –, 
de ha az ő élete árán megvásárolhatom városunk szabadulását, bizonyára átadom őt 
néked, csupán azon kegyelemért kérlek, hogy üttesd el az én fejemet elébb, mintsem 
szemeim az ő balsorsát meglátnák.

– Azt megkapod! – vígasztala őt Trajtzigfritzig, s e biztatással egyszerre elrendelé, 
hogy a csapatok minden oldalról tóduljanak a városba. Ő maga nagy büszkén lován 

57 eklézsia: gyülekezet, egyházközség
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ülve, kötőfékjét a főbíró kezébe adá, s úgy vezetteté magát az utcán végig, míg Bó-
rembukk a professzor nyakába ült fel, s nevetséges iszonyattal viteté magát a piacig, 
sarkantyúival illetve a tisztességes ősz férfi oldalait.

A diákok mindezt látták a kollégiumból, mert a menet éppen előttük állapodott 
meg; de be voltak zárva, a kapukulcsot maga Gerzson úr tette a zsebébe.

Később azt is látniok kellett, mint adják ki a templom ajtaján a félholt leányzót, 
a rektor leányát, Klárikát, s mint emeli azt nyergébe Trajtzigfritzig.

De ez már mégiscsak több volt, mint amennyit diákszívvel el lehet viselni.
– Megölöm az egész világot – ordítá Zetelaky magánkívül –, megölöm egyma-

gam valamennyit! – S hanyatt-homlok rohant le a lépcsőkön; utána Áron, és utána 
a többiek mind; egy perc alatt ki volt sarkából vetve a bezárt kapu, s a másik perc-
ben, mint a bolygatott méhköpű raja, ömlött ki a diákság a templom körét elfoglalt 
labancokra.

15. Milyen természeti jelenségekkel tennétek érzékletesebbé egy „csatajelenetet”?  
Figyeljétek meg a továbbiakban, hogy milyen elbeszélői eszközöket alkalmazott Jó-
kai! Olvassátok fel azokat a sorokat, amelyek természeti jelenségekre utalnak!

Nem volt kezükben egyéb, mint fűzfa do-
rongok, de amíg a  labancok kanócos puskáit 
hasznavehetetlenné tette a sűrű zápor, az ő ke-
zeikben súlyossá tette a fustélyt58  a fellázadt ha-
rag. Egy perc alatt a falnak lett szorítva a labanc 
sereg, s az első ordításra vérszemet kapott csiz-
madiák köveket kezdtek fejeikre hajigálni.

A megszorult két vezér nem vette tréfára 
a dolgot; amint meglátták, hogy labancaik ugyancsak dülöngenek a diákok csapásai 
alatt, hátat fordítanak a  csatatérnek, s iparkodtak a  városból kifelé. Trajtzigfritzig 
átkarolta az ölébe tett leánykát, s vitte magával, szemeivel majd felfalva annak marta-
lékul esett bájait. Bórembukk pedig galléron ragadá Gerzson urat, s úgy hurcolta őt 
magával, roppant lábait futásnak eresztve.

Az elmondott szónál rövidebb idő alatt szét volt verve a világ minden részei felé 
a két csapatvezér, nyomukban mindenütt egy csoport diák, felgyűrt ökleikben nyers 
fűzfa dorongok, a hosszú fekete tógák öveikbe akasztva; nagy dorongjaikon akkorát 
szöktek, mint egy angol paripa.

Mindig fogyott, mindig kevesebb lett az üldöző és üldözött csapat, egy-egy pár-
jára talált a futásban, s elmaradt magára tülekedni, végre ketten maradtak egymásnak, 

58 fustély: vastagabb bunkós bot; furkósbot
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elöl Trajtzigfritzig és Bórembukk, sarkukban József és Áron. Az  elsőbbek egyike 
lovon járt, másik hosszú lábaiban bízott, de a kettős teher alatt kifáradt a ló, s amint 
az említett kis patakhoz értek, akkor látták, hogy ott nem lehet átmenni, mert a fel-
legszakadás árja elhordta a hidat, s a víz túlömlik a parton.

– No, labanc – kiáltá Áron utolérve az egyiket –, itt a világ vége!
Bórembukk látva, hogy itt csakugyan meg kell állni, elereszté Gerzson úr gallér-

ját, s tenyerébe kapva a taglót59, úgy odavágott Áronhoz, hogy ha félre nem ugrik, 
derekában vágja ketté; de visszavágott a diák doronggal, s úgy talált a labanc körmére 
ütni, hogy rögtön kiesett a kezéből a tagló; erre a labanc vadállati dühvel ugrott neki 
puszta kézzel az  ifjúnak, s bár az olyat vágott a husánggal a  fején keresztül, hogy 
meghajolt bele a bot, s a labanc feje egyszerre cipóvá dagadt, mintha nem is neki szólt 
volna az, megkapá Áron kezében a fütyköst, s ki akarta azt abból csavarni; de Áron is 
jól megfogá azt két kézzel, s ilyenformán nagyokat rántottak egymáson, elhuzakod-
tak egy ideig, míg mind a kettő kifáradt, s akkor farkasszemet kezdtek nézni.

– No, diák – szólt fogcsikorgatva a labanc, most akadtál emberedre: tudod-e, hogy 
most ki fogott meg? Az én nevem Bó-rem-bukk!

– De annál még az én nevem is cifrább – felelt Áron –, az én nevem Ka-ras-si-ay!
– Ka-ras-si-ay! – kiáltá fel elszörnyülködve a  labanc. – No iszen, hát akkor jaj 

neked is, nekem is! – s azzal egyet rántott ellenfelén, mire mind a ketten úgy estek 
bele a magas partról a megáradt patakba, hogy mindkettőjük felett összecsapott a víz.

Ezalatt József is utolérte Klárika rablóját; a lovag átlátva, hogy nincs menekülés, 
leszálla lováról, s kihúzta kardját, nekifordult Józsefnek, ki szótlan dühvel közeledett 
feléje.

– Mégy haza anyádhoz szopni, te fattyú – kiáltá a pelyhetlen állú ifjoncra –, vagy 
kezed-lábad vagdaljam el?!

Zetelaky nem felelt, csak megnyálazta tenyerét, s közepén fogva a botot, meré-
szen odalépett a vasba öltözött, ijesztő arcú vezér elé.

– Ejnye! Nem mégy el innen?! – ordítá az magánkívül, s kardjával hozzá vágott 
szörnyen. De József kezében megpördült a husáng, s az  egyik végével úgy csapta 
félre a kardot, hogy csak úgy perdült, a másikkal pedig olyat ütött a sisakra, hogy 
csak úgy kondult!

Megbódult az agya Trajtzigfritzignek ez ütésre, csak úgy bámult szanaszét, mint-
ha keresné, hogy honnan ütötték meg. Pedig nem kellett azt keresni, mert József 
most két kézre fogta a botot, s úgy vágta derékon ellenfelét, hogy az csak végignyúlt 
a  földön, a  kard kiesett kezéből; meredt szemmel iparkodott még lováig vánszo-
rogni, mire Zetelaky azt gondolva, hogy csak aléltan a lóhoz kötött kedvesét akarja 
meggyilkolni, reárohant, s lábával reágázolva, egy végcsapással leüté.

59 tagló: hosszú nyelű fejszeféle szerszám
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Csak ekkor tekinte szét társai után. Azok mind szétmaradoztak, csak egy, a bok-
rokon fennakadt tóga szárnya mutatá, hogy oda alant is van valaki. Hirtelen odafu-
tott, s a tógánál fogva kihúzá a vízbe esett Karassiayt. Még akkor is fogták egymást 
Bórembukk-kal, csakhogy a diák még élt, de a labanc meg volt halva.

Ekkor Gerzson úr segélyével fellocsolván Klárikát, magához teríték szép szavak-
kal ájultából, s akkor mind a négyen térden állva hálákat adának az Úrnak a megsza-
badulásért.

Azon két fűzfa dorongot pedig, mellyel a két ellenséget leverték, az esetnek em-
lékére letűzték a patak medrébe, és Gerzson úr áldást mondá azokra, mint szintén 
József szerelmére is, kinek nem kellett többé perspektíván keresztül néznie Klárikát, 
ha látni akarta.

És ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást zöldül 
a  víz medrében. Hajdan a  kollégium kényelmes mulatólakot építtete e fűzfákhoz, 
hova kijártak szép nyári napokban a tanulók; elmondva egymásnak a regét a két fűz-
fáról, s elénekelve, hogy: „Erős várunk nekünk az Isten!”

A két szálon futó cselekmény (az egyik a „labancos”, a másik a szerelemmel fűsze-
rezett „diákos”) az elbeszélés végén teljesen összefonódott. Mind a két cselekmény-
szál lezárása – a  mű megoldása – pozitív, hiszen a  labancokat kiűzték a  városból, 
valamint a szerelmi szál is szerencsés kimenetelű, mert Gerzson uram áldását adja 
a fiatalokra. 

Már beszéltünk a szereplőkről, akiket Jókai röviden, csupán néhány jelzővel, de 
igen találóan jellemzett. Várhattuk volna, hogy a mű második felében majd bővebben 
is bemutatja őket, de nem ez történt. Ugyanakkor mégis jól elkülöníthetővé tette 
számunkra a  jó és a  rossz szereplőket. Hiszen a  negatív hősök már külsejükben is 
visszataszító figurák, pl. Bórembukk egy nagy trabális mészároslegény, aki azzal is 
dicsekedhetne, hogy záporesőn kívül más vizet sohasem érzett az arca, de ugyanúgy 
Trajtzigfritzignek is széles, tunya képe s nemtelen arcvonásai vannak.

Már a mű legelején ott a két roppant fűzfa, amely a lezárásban ismét fontos sze-
repet kap, mintegy keretbe fogja az elbeszélést. A bevezetőben még történet szól 
róluk, a  záró sorokban azonban meseszerűbbé válnak, szinte mítosszá módosítják 
a történetet.

16. Bizonyítsátok állításokkal, hogy egy beszélyt, elbeszélést olvastatok!

 Projektfeladat: Készítsetek a helyszínről és annak környékéről írásos és képes be-
mutatót, mintegy útvonaltervet, amelynek kiindulási pontja Torda hasadéka legyen,  
a végpontja pedig Enyed!
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Mikszáth Kálmánról

Mikszáth Kálmán, az egyik legolvasot-
tabb magyar írónk, 1847-ben a felvidéki 
Szklabonyán (ma Szlovákia) született kis-
nemesi családban. Apja Mikszáth János, 
anyja Veres Mária volt. Iskoláit többek 
között Szklabonyán, Rimaszombatban 
végezte, ahol hazafias érzelmű tanárok 
tanították. A gyerekkori Palócföld meg-
határozó élmény volt művészetében.  
A fővárosba kerül jogi egyetemre, Balas-
sagyarmaton végezte joggyakorlatát, de 
nem akart ügyvéd lenni, tudatosan írói 
pályára készült. Jókai Mór volt nagy ha-
tással rá. A kezdő író 1873-ban vette fele-
ségül Mauks Ilonát. Nehéz anyagi körül-
ményeik miatt elváltak. 1878-ban hírlap-
író lett Szegeden. Itt ismerte meg az alföldi magyar emberek életét. 1880-ban 
költözött vissza Pestre, ekkor jelentette meg A tót atyafiak (1881) és A jó palócok 
(1882) című köteteit, amelyek meghozták számára az elismerést, és pénzügyi 
helyzete is rendeződött, így újra megkérte volt felesége kezét. A két kötet címe 
két népcsoportra: a Felvidéken élő szlovákokra (tótokra) és magyarokra (paló-
cokra) irányította az olvasó figyelmét. Ezekkel a művekkel az anekdotikus 
novella műfaját honosította meg a magyar irodalomban. A Pesti Hírlapnál volt 
újságíró, amelyben rendszeresen számolt be képviselőházi megfigyeléseiről 
a nagy népszerűségnek örvendő Országgyűlési karcolataiban. Bekerült a par-
lamentbe, 1887-től országgyűlési képviselő lett. Szeretett társaságban lenni, 
elbeszéléseit szívesen mondta el élőszóban is, mert kíváncsi volt rá, hogyan 

hatnak a hallgatóságra. Művei Krúdy 
Gyula és Móricz Zsigmond művészetére 
is hatással voltak. Szépirodalmi munkái 
mellett 1906-ban elsőként írta meg a 
nagy kortárs, Jókai Mór életrajzát Jókai 
Mór élete és kora címmel.

A Petőfi- és a Kisfaludy Társaság is 
tagjává választotta az írót. 1910-ben, 

írói pályafutásának 40. évében halt meg.

Benczúr Gyula: Mikszáth Kálmán, 1910

Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona 
házassági anyakönyvi kivonatának 
másolata Mohorán
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Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

Az napról kezdem, mikor a felhők elé harangoztak Bodokon. Szegény Csuri Jóská-
nak egész hólyagos lett a tenyere, míg elkergette a határból Istennek fekete haragját, 
melyet a villámok keskeny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak.

Minden érezte az Isten közeledő látogatását, a libák felriadtak éji fekhelyeiken,  
és felrepülve gágogtak, a fák recsegve hajladoztak, a szél összesöpörte az utak porát,  
s haragosan csapkodta fölfelé. A Csökéné asszonyom sárga kakasa fölszállt a házfedél-
re, és onnan kukoríkolt, a lovak nyerítettek az istállóban, a juhok pedig egy csomóba 
verődve riadoztak az udvarokon.

Hanem a harangszó, mely fönségesen rezgett a viharban, egy kis eső híján, s az is 
inkább használt, mint ártott, elfordította a veszedelmet. A kísértetiesen szaladó búza-
vetések és kukoricaszárak megállottak, lassanként kitisztult az ég, s csak a megdagadt 
Bágy hömpölygő vize, mely szilajon, zúgva vágtatott el a kertek alatt, mutatta, hogy 
odafönn Majornok, Csoltó környékén nagy jégeső volt vagy talán felhőszakadás.

No, ha most ez egyszer ki nem csap az a patak, s ki nem önti a bodokiakat, mint az 
ürgét, akkor mégis jó dolog keresztény katolikus falunak lenni – lutheránus vidéken.

Megnépesült a part, s itt-ott megvillant egy-egy ásó vagy kapa. Az öreg Sós Pál 
még csáklyát is hozott. A gazdák barázdákban eresztették a folyóba az esővizet. Csak 
aztán vissza ne térjen többedmagával!

Piszkosan hömpölygött alá az ár, s a partok tömött fűzfabokrairól nemcsak a leve-
leket tépdelte le alul, de a kérget is lehámozta, itt-ott kirepedt az olvadékony földből 
egy darab, s elmállott a vízben. Hajnalra szélesebb csipke szeli majd a határt, s a cik-
cakkjai is újak lesznek!

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó60, 
zsúp61 és ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Azután jött egy petren-
ce, utána pedig valami négyszögletes tuskót gu-
rítottak a habok...

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó 
biz az, de tulipántos láda, s nini, egész csuda, 
milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány. 

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a 
szél, Tóth-Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, 
amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacs-
káival megkapaszkodik. Szép patyolatgyapjas, 
két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika 
a nyakában. Nagyon szerethette valahol valaki!

60 szakajtó: gyékényből font, fületlen kosár
61 zsúp: gabonaféle növény csomóba kötött, töretlen szalmája; főleg tetőfedésre használatos
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Olyan türelmesen ül az ide-oda billegő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, 
s ha mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolond-
jában utoléri a petrencét. Nincs valami messze... amott fordul ni, a Périék pajtájánál! 
Nosza, szaladj hát utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem lát-
hatták. Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben 
a csáklyával...

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószág-
nak, ami úgy is van akkor, ha olyan módos, tekintélyes ember állítja, ki már az idén 
is kevesellte a mezőbírói hivatalt, mert öregbíró lesz, ha élünk, esztendőre ilyenkorra.

Ámbátor, ha már szóba jött az a bárány, mégis furcsa eset, hogy míg a felsővégen 
mindenki tud róla, Sós Pálék kertjénél egyszerre nyoma vész, az alsóvégiek közül 
már nem látta senki.

Amennyi itt a rossz nyelv, még mindjárt másnap, ott a hálaadó misén is csak addig 
pihentek, míg az imádságoskönyvek leveleit nyálazták, ahol pedig az Úr kímélő ke-
gyelmét kellett volna inkább megköszönni, amiért nem sújtotta a falut... de amennyi 
itt a rossz nyelv, százan is kinyújtják lapátnak, hogy a mások becsületét hordják el 
rajta.

Nyomban nekiestek a gyanúsítással Sós Pálnak: csak ő húzhatta ki, senki más,  
a ládát! Hanem 'iszen, az Isten nem alszik, rossz tűz el nem alszik, nem marad ez 
annyiban.

Kerül annak gazdája akárhonnan!
Súgtak, búgtak, hogy (ugyan ki szopja az ilyeneket az ujjából?) ennyi meg annyi 

tömérdek régi ezüsttallér volt a ládában.
Ami igaz, igaz, lehet az öregnek is tarka macskája, mert a „nagyitalú” Mócsik 

György, a gózoni szűcs olyasfélét mondott a minap itt jártában, hogy ebben a do-
logban, ha nem volna lakat az ő száján... Ki tudhatja hát? De az már egyszer mégis 
bolond beszéd, az ezüsttallérokról.

Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem (ma már tudjuk) benne 
volt a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje: három perkálszoknya, négy szélből az 
egyik, hat olajos kendő, nyakba való kettő, ezüstcsatos mellény, tíz patyolat ingváll 
s azonfelül a mente meg egy rámás csizma, újdonatúj, még a patkó se volt ráverve. 
Szegény Baló Ágnes, benne volt abban a ládában mindene!

Hogy az ár elmosta a csőszházat, elmosta a házasságot is. Gúnya nélkül nem lép-
het az oltárhoz szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig beh keservesen mint 
cseléd szerezte, minden ruhadarabot egyenkint. Szüretre lett volna meg a dolog, leg-
alább úgy mondta az utolsó szombaton maga a vőlegény – de most már vagy lesz 
valamikor, vagy sem.
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Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály házát, ha a ház megvolna, ha nem éppen 
amiatt venné fel, mert a víz felvette. Ágnes majd kisírja két ragyogó szemét, pedig 
legalább ő vigasztalhatná azt a szegény Borcsa gyereket, kinek a báránya veszett el go-
noszul, a tarka Cukri bárányka, akivel együtt játszott, együtt hált... Jó, hogy a cudar 
Bágy elöntötte a rétet is... úgy sincs már, aki selyemfüvét megegye, mert a kedves,  
az édes Cukri bárány odalett...

Milyen szépen rázogatta a farkát még az utolsó nap, ugrándozott ott künn a ve-
rőfényben, Borcsa picike tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemeivel nyájasan 
bámulta, mintha érezné, hogy utoljára látja!

De hátha megkerül, hátha visszahozzák?
Jött is hetek múlva valami nesze az úszó ládának, amelyiken egy bárány ült, ma-

kacsul, mintha őrizné. Látták Csoltón, sőt még Bodokon is, körülbelül éjfélre vitte 
odáig a haragos folyó.

No ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a Baló lányok kincse!
El is indult Baló Mihály azonnal. Majd kikeríti ő a lányai igaz jószágát, ha térdig 

kopik is a lába.
S így esett meg a csúfság Bodokon, hogy a legmódosabb ember házát kikutatták. 

Istenem, de csak nagy úr is a törvény! Maga volt ott a bíró meg a tizedes, mert Baló 
Mihály a pletyka után indulva, a hatalomhoz fordult.

De nem volt foganatja: semmit sem találtak a Sós-portán. Bosszúsan indult haza 
Baló, lányai egész a határig eleibe jöttek, ha vásárba lett vón, se várhatnák jobban.

– Megvan-e a bárány? – kérdé Ágnes fojtott hangon. Jaj, dehogyis merné a ládát 
kérdezni előbb! Még tán el is ájulna, ha hirtelen azt hallaná, hogy megvan.

– Se a bárány, se a láda. Pedig mindent kikutatott a bíró annál az embernél, akire 
gyanakszom.

Apróra elbeszélte, amit tudott. Ágnes a szép fejét rosszallóan csóválta.
– Kend, az erő, a hatalommal ment ellene, most én megyek, a gyenge – szólt da-

cosan –, és a furfang lesz a fegyverem.
Csak a gyermek nem szólt. Pedig még ő is ott állt: a leggyengébb.
Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, fürkészett, fűt-fát kikérdezett. Gózonban is 

megfordult, hol egy lánya van férjnél Sós Pálnak, hátha ott lesz a ruha? De nem ment 
semmire, sőt még tetejébe meg is betegedett, kocsin kellett érte menni Bodokra.

Hát lám, hiába volt az Ágnes útja is. Nem segített sem a hatalom, sem a furfang.  
A gonoszok ereje nagyobb ezeknél.

Hanem ha tán elindult volna az igazság, nem álruhában, nem kerülő úton, nem 
pallossal, hanem csak puszta kézzel?...

Le kellett most már mondani a reményről is. Kár volt akár egy szalmaszálat is 
keresztültenni ebben a dologban; mert csak rosszabbra fordul.

Nemcsak a hozománya van oda a szegény Ágnesnek, hanem most már az 
egészsége is.
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Ahogy érte mentek, vánkost és dunyhát téve a kocsiülésbe, Boriskát is magával 
vitte az öreg, hadd lásson egy kis világot ő is. Nyolcéves innen-onnan, s még nem 
volt ki soha a faluból, nagyon anyás... vagy mit is beszélek, hiszen rég nincs már anyja 
szegénynek!

Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegség, amint, nehogy a kocsi megrázza, gya-
log mentek mind a hárman a kövezett nagy utcán keresztül, hogy a haranglábnál 
majd felülnek. Ágnes olyan könnyedén lépdelt, hogy akár hazáig kibírná. Bizony 
Isten, kár volt a kocsiért!

Hát amint a Csorba Gergelyéktől befordulnak, a Kocsipálék csűre mögül egyszer 
csak szembe jön az egész elöljáróság meg a főemberek, köztük Sós Pál uram is, ün-
nepiesen felöltözve, újdonatúj ködmönben, mely panyókára62 fogva lógott a válláról. 
Igaz biz’a – az új templomot szentelték itt föl a mai napon.

– Nézd, Boriskám! Nézd meg jól azt a hosszú hajú magas embert – súgja kis hú-
gának Ágnes –, az vitte el a Cukrit.

Éppen a községházához értek őkegyelmeik, s minthogy Sánta-Radó Ferenc uram 
azt találta megjegyezni a födélre, hogy új zsúp kellene rá, megállottak a falu hatalma-
sai, s műértőleg nézegették az ócska eszterhajat63. Már csak különös az, hogy minden 
kopik a világon, még a községháza is!

Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy, kék szemei tele lettek könnyel.
– Ne rángass hát! – förmedt rá Ágnes, s eleresztette a kezét.
– Nem én... csak megrezzentem... Mintha a Cukrit láttam volna felém szaladni a 

levegőben.
Eközben ők is odaértek a faluházához. Baló Mihály uram dicsértesséket mondott, 

és továbbment. Ágnes nemkülönben. De nini, az a bolond gyerek, a bizony odamegy 
egész közel, s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Ejnye no, mire való az!

– Bácsi! – szólt csengő szelíd hangon. – Adja vissza a bárányomat.
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka?
– Adja vissza a bárányomat! – ismétlé, s a vékony gyermeki hang úgy süvített a 

levegőben, mint egy parittyakő.
Sós Pál odanézett fanyarul, aztán megigazította hátul palócosan fésűre fogott,  

deres haját, s nyájasan kérdé:
– Miféle bárányodat, fiacskám?
– Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával a nyaká-

ban. De hiszen tudja maga nagyon jól...
– Nem láttam én a te bárányodat soha – szólt szemlátomást kedvetlenedve. – Ta-

karodj innen, azt mondom...
Aztán odafordult a tanácsbeliekhez:
– Biz ez már régi fedél, bíró uram, becsurog biz ezen...

62 panyóka: fel nem öltött kabát; csak vállra vetett, nyakba akasztott felsőruha
63 eszterhaj: nádból v. szalmából készült háztető
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– Be ám, de a kelmed fedelén is nagyon becsurog, úgy nézem. Alighanem lyukas 
az valahol, Sós Pál uram.

Fülig vörösödött őkigyelme a bíró gúnyos vádjára.
– Esküszöm, bíró uram, ebben a báránydologban...
A gyermek bámészan nézte a jelenetet, amint ingerülten hátrább taszítá ködmö-

nét, s kezét elővonván alóla, felemelte két húsos ujját az égre.
– Esküszöm kendtek előtt, itt a szabad ég alatt, az egy élő Istenre...
A gallérzsinór megereszkedvén a rántásban, magától oldózott, s a nehéz új köd-

mön kezdett lassan-lassan lefelé csúszni, mígnem a csípőktől egyszerre lecsapódott a 
földre.

Boriska sikoltva egy szökkenéssel termett a leesett ruhadarabnál.
Mindenki ránézett. Még a vén Sós Pál szájában is ott akadt a következő esküszó. 

Jó is, hogy ott akadt.
– Cukri! Kis báránykám! – kiáltott fel a leányka fájdalmasan.
Lehajolt. Fejecskéjét odaszorította, ahol a bélésen két barna folt látszott...
Ügyes szűcsmunka és szép tisztára mosott báránybőrből volt az egész bélés,  

hanem az ismerős közepe mégis a legkülönb.
A kis Baló Borcsa könnyhullatásával még tisztábbra mosta.

Mikszáth Kálmán sokszor kisepikai műfajt választott nagy mondanivalói közléséhez, 
például a karcolatot, a rajzot, a novellát. Ezekbe a remekekbe tömörítette tehetségét. 
Egyik ilyen műve A néhai bárány című novellája, amely A jó palócok című novellagyűj-
teményben jelent meg 1882-ben.

A néhai szót emberre használjuk ’már nem él, halott’ jelentésben. A bárány a sze-
lídség, az ártatlanság, a Bibliában az áldozat megtestesítője. A szereplők célja az el-
tűnt bárány és a vele együtt eltűnt láda megtalálása. 

A helyszínek arra is utalnak, hogy a szereplők ismerik egymást: Bodokon harangoz-
nak az elbeszélés kezdetén, a Bágy vize árad ki, Majornok, Csoltó környékét sújtotta a 
felhőszakadás, majornokiak a Baló család tagjai, Bodokon lakik Sós Pál uram, az álnok 
nagygazda.

Az idő lineáris, amit az események sorrendje is követ.
• Első nap: a derengő hajnalban, a Hold fényénél még látják az emberek a höm-

pölygő patakban úszó tulipános ládát. 
• Másnap, majd napokon keresztül suttog a falu népe erről, és hetek telnek el, 

mire Baló Mihály és két lánya elindul utánajárni a híreszteléseknek.
A szerkezetben szokatlanul hosszú az előkészítő rész; valami rossz közeledik,  

vihar, árvíz van Bodokon. 
Bonyodalom: eltűnik a Baló-lányok báránya és a ládája. 
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Konfliktus a gazdag Soós Pál és a szegény Baló család között van, a gyanú szerint 
a gazdag főember tulajdonította el mindkettőt. Kibontakozás: a családtagok a bárány 
és a tulipános láda keresésére indulnak – de nem járnak sikerrel. 

Tetőpont: a szereplők közül meglepő fordulattal a legkisebb lány, Baló Borcsa lep-
lezi le a bűnös Soós Pált, de tragikusan fájdalmas számára az igazság, bárányából bun-
da készült a hazug elöljáró számára. 

A megoldást az olvasókra bízza az író. A főszereplő a naiv kislány, Borcsa, akivel a 
nagy hatalmú, durva, gazdag Soós Pál áll szemben. 

Népmesei motívumok, népi hiedelmek, mesemondói írói módszer jeleníti meg 
Palócföld népének életét, gondolatait, érzelmi világát. Népmesei elem a láda és a 
bárány keresésének története; a szereplők hárman vannak. Az apa a hatalom segít-
ségével nem tudja igazát érvényesíteni, Ágnes, a nagylány furfanggal sem jut ered-
ményre, a legkisebb, a gyenge gyermek, Boriska deríti ki az igazságot.

A novella mély mondanivalót hordoz. Már a felütésében érezzük, hogy valami 
fontos történt vagy fog történni. …Istennek fekete haragját, melyet a villámok kes-
keny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak. Minden érezte az Isten közeledő 
látogatását… A vihar, a villámok már a görög mitológiában is az istenek fegyverei 
voltak. Az Ótestamentumban pedig azt olvashatjuk, hogy a keresztény Isten is vihart 
támaszt, özönvizet bocsát a földre: Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a 
földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. Így már a novella elején 
tudjuk, hogy Isten haragszik, de vajon miért haragos?

A mű fontos szimbóluma a bárány, amely a kereszténységnek, a Bibliának s még 
közelebbről Jézus Krisztusnak (Isten báránya) a szimbóluma, ezzel utal a novella a 
krisztusi áldozatra és az emberi szeretetre, amelyet Soós Pál (mezőbíró) sárba tipor. 
Isten nevére esküdve mondja, hogy – Esküszöm kendtek előtt, itt a szabad ég alatt, 
az egy élő Istenre... – nincs köze az eltűnt bárányhoz. Ezzel és a tetteivel nem csupán 
Isten parancsait, hanem minden más erkölcsi parancsot is semmibe vesz. A kiszolgál-
tatottaktól lop, amely főbenjáró erkölcsi vétség, hiszen az árvízkárosultaknál kevés 
kiszolgáltatottabb ember létezik. Ő azonban úgy véli, hazudhat, letagadhatja tettét 
– Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószág-
nak, ami úgy is van akkor, ha olyan módos, tekintélyes ember állítja, ki már az idén is 
kevesellte a mezőbírói hivatalt, mert öregbíró lesz, ha élünk, esztendő ilyenkorra –, így 
jogos az Isten és az emberek haragja is.

Az egy szálon futó cselekmény rövid idő alatt, néhány szereplővel, kevés helyszí-
nen játszódik. Az író ugyan néha elkanyarodik a történettől, de ezek írói „kiszólások”, 
sejtető szerepük mellett személyes rokonszenvét, együttérzését is kifejezik a kiszol-
gáltatottak iránt. Az író lassan, ráérős tempóban meséli el a történetet, a novella 
közepétől a mesét és a leírásokat egyre gyakrabban szakítják meg a szereplők párbe-
szédei, ezáltal felpörögnek az események is. 
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A párbeszédes részek drámaian sűrítik az eseményeket, és fokozzák az olvasó bel-
ső feszültségét is. Az utolsó jelenet kiélezett helyzete csattanóval zárul, győz a nép-
mesei igazság: a szegény előtt megszégyenül a gazdag ember.

A természetfestés a novellákban általában hiányzik, de Mikszáthnál a természet 
és a szülőföldjén, Palócföldön élő parasztemberek ábrázolása együtt él. Nyelve az 
élőbeszédhez közeli, népies.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Állításokkal igazoljátok, hogy A néhai bárány műfaja novella! 
2. Gyűjtsétek össze, miben látta a falu lakossága a rossz közeledésének jeleit!
3. A novella szókincse a népi mesélőkre jellemző. Gyűjtsetek példát szólásokra a 

műből! A mű megoldása egyetlen szólással is kifejezhető.
4. Magyarázzátok meg az alábbi szavakat!

pántlika, csáklya, petrence, tulipános láda

5. A novella nyitányában a beszélő a vihar közeledtét írja le. Értelmezzétek, minek 
az allegóriája a vihar!

6. Árvíz idején az emberek kötelessége, hogy segítsék egymást. Értelmezzétek en-
nek az erkölcsi parancsnak a tudatában a bíró tettét!

7. Rendezzetek bírósági tárgyalást Soós Pál ügyében! Milyen büntetést adnátok 
neki?

8. Melyik művekből származik az alábbi két idézet? Keressetek párhuzamot az idé-
zetek kapcsán ezekkel a művekkel!

Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.

 

8.
Látá az magyarnak állhatatlanságát, 
Megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt; 
Csak az, eresztené szájára az zablát,
Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát; 

9. 
Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti, 
Ártatlan Fia vérének böcsületi, 
Jószágos cselekedetnek nincs keleti,
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti
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Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye 1895-ben jelent meg. A mű 
korabeli sikerét mutatja, hogy megjelenése után 14 nyelvre lefordították, megjelent 
pl. angolul és németül is. A történet két részletesen kidolgozott anekdota (legenda)  
– az esernyő és az eltűnt pénz – köré épül.

A történet Mikszáth korában játszódik, ám nagyon kevés mozzanat utal erre. Sok-
kal inkább az évszázadokon át formálódott viselkedési normákat, életelveket, életfor-
mákat mutatja meg.

A regény cselekménye Halápon kezdődik, majd a Felvidéken folytatódik. Mikszáth 
„Tótországba” – Selmecbánya és Beszterce hegyei közé – kalauzol, olyan tájakra, 
amelyeknek a határai a homályba vesznek, a képzelettel és a mesevilággal határosak.

Az esernyő és Szent Péter
(A legenda című első rész utolsó fejezete)

Sokáig imádkozott így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez-
alatt, mint ahogy őszkor gyakran megtörténik, a tikkasztó, szinte természetellenes 
meleg után hirtelen beborul az ég, fekete felhő jő, vihar keletkezik. Mikor kilépett a 
templomajtón, óriási záporeső zuhogott. A falu mögötti hegyekről szilajan nyargal-
nak le a vízzel megtelt patakok, s a barmok bőgve szaladgálnak az utcákon.

Jánost a rémület fogta el.
– A gyermeket ott hagytam az eszterhaj64 alatt. Jaj, annak vége van!
Mint az őrült rohant a lakóháza felé, s igen elcsudálkozott a látványra, amely előt-

te kitárult.
A kosár ott állt még most is. A gyermek a kosárban ült és a lúd az udvarban sza-

ladgált, s az eső zuhogott egyre, zuhogott az eszterhaj alá is, patakban folyt ott is az 
esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros 
szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az esernyőn, az 
alján is alig lehetett felismerni az apró virágos csíkot, mely körös-körül futott, régi 
időknek divatja szerint. A fiatal pap hálás szemeket vetett az égre, s fölkapván a gyer-
meket a kosárból, összecsókolta és bevitte az esernyő alatt a szegényes szobákba.

A gyermek szemei most ki voltak nyitva, kékek voltak, és bámészan tekintettek 
a papra.

No, ez nagy szerencse – mormogta a pap –, hogy ez a gyermek át nem ázott, úgy 
áthűlhetett volna, hogy bele is hal, tekintve, hogy nem tudnék rá száraz ruhácskát 
adni.

64 eszterhaj (itt): eresz
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De honnan kerülhetett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan! Glogován nincsen 
esernyője senkinek.

A szomszéd házakban a parasztok barázdákat65 ástak az udvarokon, hogy azokon 
a víz lefolyjon. A tisztelendő úr sorba kikérdezte.

Nem látták-e, hogy volt valaki a gyermek mellett?
A gyermeket látták, de mellette tudtukkal senki sem fordult meg.
Az öreg Adamecz Mátyásné, ki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejé-

re, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé 
változzon át mindjárt, ha nem úgy van (már tudniillik Adameczné mondja), hogy a 
Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére.

Ostoba fecsegés az Adamacznéé! Adameczné szeret felhörpenteni a garatra, nem 
csoda, ha többet lát, mint kellene. A múltkor nyáron is, Péter-Pál éjszakáján megnyílt 
előtte a menny, hallotta énekelni az angyalok seregét, s látta őket, amint procesz-
szió val66 járulának Isten ő szent felsége elé, ki karbunkulus67 trónján ült. Ott ment 
a processziós népség között az ő harmadéve elhalt unokája, Plachta Jankó is gyolcs68  
gatyácskájában, veres mellénykéjében (melyet maga Adameczné varrt annak idején), 
s a közelebbi évtizedben elhalt glogovaiak közül is megpillantott néhányat, amint ott 
lépkedének a mennyei énekszó mellett, lassan, ünnepélyesen, szakasztott azokban a 
ruháikban, amelyekben eltemettetének.

Képzelhetni, hogy Péter-Pál napja után, mihelyest a látomány híre szétment, 
mennyire kapós69 volt a szent özvegy: sorba jövének hozzája, kiknek elhalt kedveseik 
vagynak a föld alatt, ha nem látta-e azokat fent az égben? Hát az én lányomat? Hát az 
én apuskámat? Hát az én szegény uramat?

Hitték, mert van benne valami észszerű, hogy Adamecznénak többet megmutat-
nak a mennyei hatalmak, mint akit más anya szült. Mivelhogy az Istenben boldogult 
apjával, Flinta Andrással, aki nagy tolvaj hírében állott, valóságos csuda történt. Mi-
dőn a glogovai temetőből országútnak szakítottak el egy darabot nyolc éve, felásták a 
sírját, hogy újba tegyék át, s megnézvén az öreget, csodálkozva látták, hogy szakálla 
nőtt a sírban, noha halálakor, öt tanú bizonyítja, szép tisztára megborotválta Gund-
ros Tamás, a tehénpásztor. Hát hogy az öreg Flinta most az égben van, az annyi, mint 
kétszer kettő, s ha ott van őkigyelme, amilyen ravasz imposztor70 volt, bizony nyitva 
hagyja némelykor az ajtót egy kis bekukkanásra az ő Agnisa leányának…

Igaz ellenben, hogy Kvapka Pál, a harangozó, mást állít. Kvapka Pál azt mondja, 
hogy mikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picinyt hát-
rafordult, egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában,  

65 barázda: hosszú mélyedés
66 processzió: felvonulás, körmenet
67 karbunkulus: vörös színű drágakő
68 gyolcs: finom fehér vászon
69 kapós: közkedvelt
70 imposztor: gazember
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s annak a kezében volt az a piros, óriás vászontányér, melyet a tisztelendő úr a ko-
sáron talált. Kvapka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, 
a szél is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, 
arra esküt is merne tenni (pedig Kvapka Pál szavahihető ember).

Ezt a zsidóforma alakot mások is látták. Öreg volt, hosszú, ősz hajú, meghajlott 
hátú, a fogantyújánál malacfark módjára kunkorodó bot volt a kezében. A Pribilék 
kútjánál a szél lekapta a kalapját a fejéről, s egy akkora fehér kopaszságot lehetett a 
fejebúbján látni, mint egy kantár-karika.71 

Akármi legyek – mondotta az egyházfi (ő látta így, kalap nélkül) –, ha nem úgy 
nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter. Szakasztott olyan volt, csak 
éppen a kulcsok hiányoztak a kezéből.

A Pribilék kútjától átcsapott egyenest a Stropov István lucernásának, ahol is a 
Krátkiék kajla tehene, mely oda beszabadult, fel akarta öklelni az öreg zsidót, mire 
az a botjával megütötte, s azóta a tehén (kérdezzék meg kendtek a Krátki-familiától) 
tizennégy icce72 tejet ad naponkint. Azelőtt istenes volt, ha négyet adott.

A falu legvégén meg is szólította a molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Le-
hotádra. Az Erzsi leány megmondta neki, mire megindult a kitaposott gyalogúton 
fel a hegynek. Úgy rémlik most utólag Erzsinek, hogy aligha ott nem volt feje körül, 
amint ment, a fénykarika is…

Hát persze, hogy a Szent Péter volt! Miért is ne lett volna? Hiszen eleget járt, 
eleget csütlött-botlott itt azelőtt Krisztus urunkkal. Maradt is annyi krónika73 az itt 
viselt dolgairól, hogy a századik emberöltő is meséli még. S ami egyszer nem volt 
lehetetlen, másodszor is megtörténhetik. Fülből fülbe szállott a csodás hír a faluban, 
hogy a pap kis húgocskájának egy vászonsátrat küldött le az Úr a nagy felhőszaka-
dás óráján, hogy meg ne ázzék. Magát az öreg Szent Pétert szalasztotta le az árvák 
és gyámoltalanok gondviselője. Bezzeg lett erre jó dolga a gyermeknek. Legott di-
vatba jött. A falu öregasszonyai nekigyürkőztek: nosza, hamar kalácsot dagasztani, 
tejbekását főzni, mákos patkót sütni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte 
a tisztelendő úr az ajtót nyitogatni, napközben olyan sűrűn hordták hótiszta szakaj-
tókendőkkel74 betakart tálakban a sok finomabbnál finomabb elemózsiát.75 János pap 
ámult-bámult, amint egyre jöttek.

– Jaj, lelkem, tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt hallottuk, hogy a 
kis húga megjött, hát azt gondoltam, hogy jól fog neki esni egy-két ízes falat. Bizony 
lehetne különb is, de hát aminő telik szegény embertől. A szívünk kitűnő, lelkem 

71 kantár: lószerszámnak a fejen lévő része, ennek tartozéka a karika is
72 icce: régi űrmérték, kb. 8 deciliter
73 krónika (itt): történet
74 szakajtó: gyékényből font, fületlen kosár
75 elemózsia: étel, élelem
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tisztelendő úr, de a lisztünk bizony nem mundliszt76, az a zsivány molnár megégette 
egy kicsit, már azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gyehennára77 való. 
Szabad a kis angyalkát meglátni? Jaj, azt mondják, hogy valami remek jószág.

A tisztelendő úr hogyne engedte volna meg, hogy sorba odajáruljanak a csepp Ve-
ronka elé, simogassák, becézgessék, összefalják-nyalják. Némelyik még a lábacskáját 
is megcsókolta.

A pap gyakorta elfordult, hogy észre ne vegyék hívei a könnyeket, amik elérzéke-
nyülésében a szemeiből kiszivárogtak, s amellett a lelkiismeret is mardosta, szemre-
hányásokat tett magának:

Mennyire félreismertem ezeket az embereket. A kerek világon nincsen jobb nép, 
mint a glogovai, s hogy szeretnek! Bámulatos, mennyire szeretnek! […]

Az esernyőről forgalomba jött híreket részint nem hallotta, részint mosolygott 
rajtok. Igaz, hogy nem értette, miképpen került oda az esernyő, egy percig csudálko-
zott rajta, de aztán nem törődött vele s odatámasztotta egy szögletbe, ha a tulajdono-
sa jelentkeznék érte. Ámbár iszen összevissza nem ér öt garast.

A kisregény öt részre tagolódik, az első A legenda. János pap Glogovára érkezése 
után megtudhatjuk, milyen rejtélyes események játszottak közre az esernyő felbuk-
kanásában, majd a körülötte kialakult legenda születésében. A falubeliek által tovább-
adott, szájról szájra terjedő pletykák misztikus és titokzatos jelleggel ruházzák fel az 
esernyő felbukkanását. A történet ily módon legendává válik, a falusi környezetben 
ismeretlen és szokatlan esernyő pedig különleges tárggyá. Az esernyő és Szent Péter 
című fejezetben felbukkan egy szereplő, akinek hangsúlyos szerep jut a regényben. 
Müncz Jónásban Mikszáth a korabeli magyar társadalom jellegzetes alakját, a ván-
dorló/házaló vidéki zsidó kiskereskedőt rajzolja meg. Vezetékneve, amely a német 
Münze ’pénzérme’ szóból ered, a regény központi motívumához, a pénz- és kincs-
kereséshez kapcsolódik, és arra is utal, hogy a kereskedő felpezsdíti a falu gazdasági 
életét. Müncz Jónás hosszú, ősz haja, szakálla és kalapja még a magyar legendamesék 
Szent Péterének alakját is megidézi. 

A cselekményt rövidebb, epizódszerű történetek akasztják meg, például Adamecz-
né látomása. 

A második rész időben korábbi eseményeket tár elénk, elmeséli a különc Gregorics 
Pál élettörténetét. Itt bontakozik ki a másik cselekményszál: Wibra Gyuri története és 
édesapjának „eltűnt” hagyatéka, amely szintén kezd a legendák szintjére emelkedni. 

76 mundliszt: a legfinomabb szemcséjű liszt
77 gyehenna: pokol
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Csoportosítsátok a jelentésük szerint összetartozókat: mendemonda, hiedelem, 
csoda, szóbeszéd, varázslat, legenda, pletyka, babona! Foglaljátok külön-külön 
mondatba a szavakat!

2. Nézzetek utána, hol, milyen előzmények után kezdődik a most olvasott idézet!
3. Milyen legendák születtek a faluban? Hogyan viszonyul ezekhez az elbeszélő, 

hogyan a falu lakossága? Keressetek erre vonatkozó részleteket!
4. Keressetek a regényből a helyszínre utaló részeket! Melyik valóságos, melyik 

kitalált, esetleg mesei?
5. Mikor játszódik a regény cselekménye? Válasszátok ki a helyes választ!

(1) Nem ad rá pontos utalást a szerző, bármikor játszódhat.
(2) Mikszáth korában.
(3) 1873–1888.
(4) A középkorban.

6. Mi a szerepe annak, hogy az elbeszélő, megbontva az esernyő történetének idő-
rendjét, nem árulja el annak eredetét?

A fülbevaló
(A nyomok című harmadik rész utolsó fejezete)

Hanem biz azt a  sors úgy rendezé, hogy éppen olyan valaki találja meg, aki nem 
akarja. S ez Wibra Gyuri volt. Alig lépett néhányat, midőn egyszerre nevetni kezdett 
rá a porból a lába alól egy parányi zöld szem, akkora, mint egy borsó.

Lehajolt, fölvette, hát éppen a hirdetett arany fülbevaló volt a smaragdkővel. Hát 
ez is csak bosszúság, mikor úgy siet valaki. Nem tudta éppen más megtalálni, abból 
a sok száz emberből, aki az utcán lődörög! De már mindegy, a zöld szem olyan nyá-
jasan nézett rá, nem dobhatja vissza, hogy egy utána következő bocskor esetleg ösz-
szetapossa. Ugyan ki visel ilyen finom ékszert? Ej, akárki, ha már megtalálta, elviszi 
a városházára, abba bele nem törik a dereka, úgyis tíz-húsz lépés ide. […]

Látván a különös idegent, aki egy-két órával előbb ócska esernyőt akart Müncz-
nénél venni, hirtelen kirúgta maga alól a széket, s rohant feléje sebbel-lobbal, hadd 
higgyék a szenátorok, mintha valami roppant sürgős és fontos dolga lenne az érke-
zővel.

– Ah, uram – szólt mohón –, ön engem keres?
– Ha ön a polgármester.
– Természetesen, oh, természetesen. (Ki is lehetne más a polgármester Bábaszé-

ken, mint Mravucsán?)
– Egy fülbevaló végett doboltak.
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– Igen, igen, doboltak.
– Megtaláltam a fülbevalót, itt van.
A polgármester arca a megelégedéstől sugárzott.
– No, ez már becsület, uram. Ezt már szeretem. Az én polgármesterségem alatt 

még nem veszett el fülbevaló, csak ez, és ez is megkerült. Ezt nevezem én hatósági 
rendnek.

Aztán a szenátorok felé fordult:
– Egy óra előtt küldtem el Fialát a dobbal és már itt van a fülbevaló. Ilyesmit Bu-

dapesten se produkálhatnak. Ilyesmi csak Bábaszéken van.
Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül, gyanús mohósággal kezdte 

marasztalni.
– De mi az? Csak nem akar elmenni? Az  ördögbe is, uram, ezért jutalom van 

ígérve.
– Nem tartok rá igényt.
– Ó, még mit? (Rosszallón csóválta a  fejét.) Ne tessék, kérem, ilyet mondani! 

Nem tudom, melyik apostolnak a levelezésében vagyon, hogy: Nem áll vala pedig 
minden édesség aranyból és ezüstből. Úrfi, úrfi, ne ilyen könnyen a szerencsével! Lá-
tatlanban csak a szegény ember adta el azt az ördögnek, amiről nem tudott, és aztán 
nagyon megsajnálta. Egy mesében van így.

– Igaz, megsajnálta – felelte mosolyogva az ügyvéd, kinek eszébe jutott a nép-
mese –, de itt bajosan foroghat fenn ilyen eset.

– Ön nem is álmodja talán, kié a fülbevaló.
– Ugyan kié?
– A glogovai pap húgáé.
Gyuri úr gúnyosan biggyesztette el a száját.
– No, no, ne okoskodjék, csak jöjjön be egy percre, nem bánja meg.
– Hova menjek be?
– Ide a mellékszobába.
A polgármester erőszakkal ott akarta tartani, hogy időt nyerjen, míg eldől 

az akasztott ember jövője, belecsimpaszkodott Gyuriba, s magával vonszolta.
– De uram, nekem dolgom van.
– Mindegy, be kell jönnie.
S ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt.
– Kisasszony – kiáltá be a fiatalember háta mögül –, itt hozom a fülbevalóját!
Erre a szóra hirtelen fordítá meg a fejét egy fiatal leány, ki térdelő helyzetben hi-

deg borogatásokat rakott a díványon fekvő idősebb nőnek a váll-lapockájára.
Gyuri nem volt elkészülve e jelenetre, szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta 

erőt, mint akit egy elkövetett illetlenség ólomsúlya megzsibbaszt. Az idősb nő félig 
levetkőzve feküdt a díványon, a sérült jobb válla (igen sovány és dísztelen váll) ép-
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penséggel meztelen volt, s látni lehetett a borogató rongy környékén a test resvedt78  
fehérségét.

Valami bocsánatfélét mormogott, az  ajtó felé hőkölve. Mravucsán útját állta. 
„Ohó, hó! Nem harapják le az orrát!”

A fiatal leány, kinek rokonszenves, kedves arca csak egy pillanatra csillant meg 
üde szépségében, hirtelen egy ruhadarabot dobott a sebesültre, s a másik percben már 
felugrott térdelő helyzetéből.

Ah, de milyen gyönyörűséges sugár alak volt. Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy 
meghajlott liliom egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.

– Ez a fiatal úr megtalálta és elhozta a fülbevalóját, kisasszony.
Keresetlen mosoly hasadt ki ajkszélein (mintha tavaszi napfény sütne be a pol-

gármester zordon, szürke dolgozószobájába), elpirult kissé, s aztán egy tiszteletteljes 
pukkedlit79 csinált a becsületes megtaláló előtt, egy igazi bakfispukkedlit, ügyetlent 
és mégis bájosat.

– Köszönöm, hogy olyan jó volt. Kétszeresen örülök most neki, mert már keresz-
tet is vetettem rá.

S kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha va-
lami láthatatlan piciny harangnak lenne a látható nyelve, és a féloldalt hajlított gyö-
nyörű fejét is annak megfelelőleg lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még – csak olyan 
hirtelen nőtt, mint a topoly80.

Gyuri érezte, hogy most szólnia kell valamit, de ahhoz a csicsergő üde gyermek-
hanghoz nem talált a fejében feleletet. Ez a gyermek megzavarta. S azonfelül valami 
sajátságos édes illat terjengett a „kancelláriában” (ahogy az egyszerű szobát nevezték 
a szokott bábaszéki nagyzással), mely elbódította.

Ott állt gyámoltalanul, szótlan, mintha várna valamit. Talán azt, hogy az a látha-
tatlan kis harang megszólaljon? Vagy talán a jutalmat?

Valóságosan kínos volt ez a csönd. Persze a helyzet, a kényes helyzet okozta.
Végre is látta a leány, hogy a becsületes megtaláló nem távozik, s megtörte a csen-

det.
– Ó, istenem, majd elfelejtettem volna az  örömtől, hogy én ezért… hogy is 

mondjam csak…
Villámhirtelen észrevette most Gyuri a közelgő mondatot (veszély idején ruga-

nyossá válik egy pillanat alatt az ellankadt elme), s ösztönszerűleg a nevét lökte köz-
be, mint védőpajzsot.

– Én dr. Wibra György vagyok, Besztercéről.
A bakfis örömmel csapta össze a kezecskéit.
– Szent isten, milyen szerencse! Hisz éppen doktorra van szükségünk. A szegény 

madame…

78 resvedt: petyhüdt
79 pukkedli: üdvözlő térdbók
80 topoly: nyárfa
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Ez a kis félreértés éppen kellett. Ez, mint az itatóspapíros, fölszíja a téntát, egy-
szerre elnyelte a beállott zavart.

Gyuri elmosolyodott.
– Sajnálom, kisasszony, de én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd.
A bakfis elszontyolodott erre a baklövésre, sőt el is pirult, de annál élénkebb lett 

Mravucsán:
– Mit mond? Hogy ön a Wibra, a híres fiatal Wibra? No, ez derék! Ki hitte vol-

na? Az ördögbe is, most már értem. (Mravucsán a homlokára ütött.) A tekintetes úr 
nyilván valami bűnügyben kutat. Mindjárt eszembe juthatott volna a Müncznénél.

Forgós adta81, ilyen úr nem vesz ócska holmit ok nélkül. – Ej no, az Isten hajítot-
ta ide, mert éppen olyan bonyodalmas dologról tanácskozunk odabent, hogy kicsi 
az eszünk hozzá. Oh, oh, Veronka kisasszony, milyen véletlen, hogy éppen a leghí-
resebb ügyvéd találja meg a fülbevalóját.

Veronka odanézett lopva a leghíresebb ügyvédre, csak most látta, milyen csinos, 
milyen uras, szíve ijedten kezdett dobogni a gondolatra, hogy majdnem megkínálta 
már az öt forinttal, amennyit Mravucsán tanácsolt jutalmul adni az esetleges megta-
lálónak.

Mravucsán ellenben sietett széket tolni az ügyvédnek, s bizonyos aggodalommal 
jártatta végig tekintetét a rendetlen kancellárián, ahol szembántó összevisszaságban 
hevertek iratnyalábok, zálogba leszedett ködmönök, halinák, üres poharak és pa-
lackok, mivelhogy szenátor uraimék minden per után áldomásadásra is ítélik a  fe-
leket, s ebben a szobában isszák meg – mert úgy kell annak lenni, hogy a magukból 
kiadott igazság után új igazságot kell ismét magukba szedniök, ami pedig tudvalevő-
leg a borban van.

A kancellária kinézése igazán lehangolta volna e percben a polgármestert, ha sze-
mébe nem ötlik a  falon függő főispán, báró Radvánszky. […] Szívéből óhajtotta, 
hogy bárcsak megelevenülne őméltósága, és láthatná itt ezt a szokatlan díszes társa-
ságot.

De miután őméltósága nem akart megelevenedni, ő maga adott kevély érzelmei-
nek kifejezést:

– Szegény ember vagyok, de nem adnám száz forintért, hogy ilyen társaságot tisz-
telhetek a kancelláriámban. Forgós adta, ez már valami, a leghíresebb ügyvéd a me-
gyéből és a legszebbik kisasszony…

– Ugyan, Mravucsán bácsi! – kiáltott fel Veronka és kigyulladt az arca a szégyen-
kezéstől, mint a fáklya.

– No, no – kérlelte Mravucsán –, ami igaz, igaz. Nem kell szégyenleni, kicsikém, 
ha az ember szép. Én is szép voltam, de sohase szégyelltem ezért magamat. S végre is 
a szép arc nagy segítsége a fehérszemélynek. Igaz-e, ügyvéd úr?

81 forgós adta: szitkozódás
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– Nagy szerencse – felelte Gyuri felrezzenve, szinte gépiesen.
Mravucsán a fejét rázta:
– Maradjunk csak amellett, hogy segítség, mert a szerencséből könnyen lehet sze-

rencsétlenség és a szerencsétlenségből szerencse, mint ahogy most is történt, hogy 
a mai szerencsétlen kimenetelű eset nélkül nem lenne most szerencsém mindnyájukat 
itt szemtől szembe látni.

– Hogyan? – kérdi Gyuri. – Valami szerencsétlenség történt?
Veronka akart felelni, de a bőbeszédű Mravucsán megelőzte:
– Történt, történt, de lassan-lassan semmi nyoma se lesz; a fülbevaló immár meg-

van, a madame válla is megvan, csakhogy egy darabig kék lesz, de az ördögbe is, nem 
a szín teszi a vállakat… és végül a kocsi is meglesz, mihelyest a kovács megcsinálja.

A két fiatal története (akik közben felnőttek) A  fülbevaló című fejezetben kap-
csolódik össze. Találkozásuk nem csupán saját sorsuk szempontjából fontos, hanem 
egyúttal a két történetszál – az esernyő és a (eltűnt) hagyaték – is összeér. 

A negyedik rész Bábaszéken játszódik. A  bábaszéki intelligencia című részben, 
a Mravucsánéknál zajló vacsorán Wibra Gyuri újabb értesüléseket szerez az esernyő 
hollétéről. A vacsora bemutatásakor a váltakozó nézőpontok – hol a nevelőnőé (ma-
dame Kriszbay), hol az erdészé (Wladin) – a késleltetés eszközei is. 

A narrátor mindent ismerő elbeszélőnek mutatkozik. Mikszáth a negyedik fejezet-
ben többször is használja az elbeszélői kiszólás eszközét: 

Nem akarom szélesen elbeszélni, ami még következik. Csak a Krisztus ruháival tör-
tént meg a csoda, hogy együtt nőttek a gyermekkel. A kis palástka, melyet fiúcska 
korában viselt, ugyanaz volt, mely a Golgotára lépegető férfi Jézus tagjait fedte. Az-
óta nincsenek többé ilyen palástok (a szabók nagy örömére), csak a regényírók keze 
alatt támad némelykor hasonló csoda; a csekély szövet, egy mellénykére való, kinyúlik 
a tollukból egész végekre. De én nem szeretem ezt s röviden végzek a Mravucsánék 
vacsorájával… 

Voltaképpen istenkísértés egy ilyen vacsorát akarni lefesteni. Hiszen semmi ne-
vezetes sem történik. Esznek, isznak és azután hazamennek. Talán valami érdekes 
dologról beszélgetnek? Dehogy. Ezer dib-dábság merül fel. Isten ments, azt nyomta-
tásba szedni.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. A harmadik részben fontos szerepe van a véletleneknek. Gyűjtsetek össze néhá-
nyat!
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2. Kitől szerez tudomást Gyuri arról, hol lehet az elveszett vagyona? Milyen szere-
pet játszik a pénz a nyomozásában?

3. Válassz a két szereplő, Veronka és Gyuri közül, és jellemezd őt külső-belső tulaj-
donságai, cselekedetei, beszéde, valamint más ember véleménye alapján! Jel-
lemzésed 10-12 mondat legyen!

4. Melyik szereplő esetében figyelhető meg jellemfejlődés?
5. Válasszatok a következő szereplők közül, és gyűjtsétek össze pozitív és negatív 

tulajdonságaikat: Bélyi János, Gregorics Pál, Madame Kriszbay, Müncz Jónásné!
6. Mi a különbség a hír és a pletyka között? Hogyan jut el abban az időben a hír 

a közösség tagjaihoz? Hogy mérték az időt Glogován?

Három üszög82 
(A harmadik ördög című ötödik rész második fejezete)

– Erre, erre, nagyságos uram, a sekrestyébe!83

Amint beléptek, rögtön szemükbe tűnt, ott volt a kazulák,84 pluviálék85 és stólák86  
között a  néhai Gregorics Pál vén esernyője, kimosolygott színtelen vörös kelméje 
ismerősen, csak az ezüst nyele, jaj az ezüst nyele ragyogott idegenül.

Gyuri mereven megdermedve nézte, egy szót se bírt kiejteni. Érezte, hogy a vég-
zet küzd ellene. Egy ördög jár utána, aki nógatja: „Csak eredj, eredj az örökséged 
után”, egy másik ördög jár előtte, aki incselkedik vele: „Csak gyere, gyere, erre van.”

De van egy harmadik ördög is, a legelevenebb, aki a középső ördögöt is megelőzve 
ott kujtorog a célnál, és mikor odaérne, gonosz vigyorgással mondja: „Itt a semmi.”

Sztolarik megtartotta hidegvérét, nagy figyelemmel vizsgálta meg az ernyő nye-
lét, mintha gyönyörködnék a művészi kivitelben.

– Mindig ez a nyele volt? – kérdé.
– Oh, dehogy! Ez tömör ezüstből van, s valóban csinos munka. Nagy mester 

a besztercei Huszák, az csinálta. Tessék csak jól megnézni azt az  ízlést, azt a  stílt. 
Ugye remek egy dolog? Tavaly leptek meg vele a  híveim, míg a  szklenói fürdőn 
voltam. A régiről letört volt a csontfogantyú, már alig lehetett használni. Bizonyos 
Klincsok Istvánnak az érdeme; az kezdte a gyűjtést. Oh, vannak még hívő keresztény 
lelkek.

Azután Gyuri felé fordult.
– Majd megösmertetlek ezzel a Klincsokkal. Igazán tiszteletre méltó ember.

82 üszög: parázs; elszenesedett maradvány
83  sekrestye: katolikus templomban a szertartáshoz szükséges tárgyak tárolására és a pap öltözőjéül használt 

helyiség
84 kazula: miseruha
85 pluviálé: papi palást
86 stóla: nyakszalag
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Gyuri a pokolba szerette volna küldeni a tiszteletre méltó Klincsokot – és lett is 
volna kivel, mert megint ott volt a háta mögött az első ördög, aki arra bujtogatja: 
„Eredj az örökséged után.”

– De bizonyosan megtartották a régi nyelet is? – kérdé éledő reménységgel.
– Nemigen – felelte a pap –, közönséges fapálcika volt; gondolom, Adameczné 

kérte el akkoriban a Veronkától.
(Alighanem a középső ördög beszélt a papból. „Adamecznénál van az ernyő nyele.”)
Kíváncsi lett most az elnök is:
– Ki az az Adameczné?
– Az öreg szakácsném, aki imént a kulcsokat hozta.
Sztolarik úr hangosan kezdett kacagni – a  könnye is kicsordult, úgy kacagott. 

A templom falai, kőkockái visszhangozták, az egész templom hahotázni látszott.
Mikor aztán kiértek a templomból, s a pap bevitte a kulcsot, Sztolarik úr kihúzta 

a selyempapírba göngyölgetett gyűrűket, a markába nyomta Gyurinak, csendes hu-
morral mondván:

– Az előbbi logikád szerint most már az Adamecznét kell nőül venned. Eredj hát, 
itt a gyűrűk, jegyezd el hamar!

Gyuri nem is felelt a maró tréfára, a bizonytalanság ideges mohóságával rontott be 
a konyhába, hol Adameczné éppen palacsintát sütött a tűzhely lyukán fölcsapódó lángon.

– Hallja-e, Adameczné, hova tette maga a templomi esernyő régi nyelét?
Adameczné előbb megsütötte a palacsintát, kiborította óvatosan egy fatálra, ahol 

már nagy garmada volt, csak aztán nézte meg, ki szólott hozzá.
– Hogy a régi nyelet tetszik kérdezni, galambom, tekintetes uram? Hát az úgy 

volt, beteg lett a Matykó, a kis unokám… éppen tavaly káposztaéréskor, de bizony 
még előtte volt…

– Mit bánom én, mikor volt!
Adameczné nyugodtan öntött új tésztát a palacsintasütőre.
– Hát igen… hol is hagytam el? A Matykónál. Szemtől jött neki.87 Mert gyönyö-

rű gyerek ám a Matykó…
Gyuri türelmetlenül toppantott a lábával.
– Hát nem mondja meg, hol van?
– Ahol eszik ni, a kuckóban.
– Az esernyő-nyél?
– Dehogy; a Matykó.
Csakugyan ott kuporgott az öblögető-dézsa mellett, fölfordított szakajtón ülve, 

egy kékszemű, maszatos képű tót fiúcska, tarka babszemeket csórikálva88 a kezében, 
míg a pofácskái meg voltak dagadva az egyszerre begyömöszölt palacsintáktól.

87  Hogy ti. szemtől jött a baja. A nép azt tartja, hogy az irigykedő rábámulás megigézi a gyermeket. (M. K. 
jegyzete)

88 csórikál, (csórigál): perget, morzsolgat
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– Mennydörgettét, anyó! Siket maga, vagy mi? – pattant fel az ügyvéd. – Én a régi 
esernyőnyélről kérdezősködöm.

Adameczné méltatlankodva csóválta a fejét.
– Hiszen arról beszélek… szemmel verték meg, mondom, a Matykót, oda volt 

a szentem, kis porontyom, arra pedig az egyedüli orvosság, lelkem tekintetes uram, 
hogy három égő üszköt kell a gyerek ivóvizébe tenni és arról itatni három napig. De 
uramfia, csak nem használ, csak egyre nem használ, senyved, fogy a kis cseléd nap-
ról-napra, majd a szívem hasadt meg, ha ránéztem, mert nagyon gyenge szívem van, 
azt a tisztelendő úr is elösmeri…

– Inkább én is elösmerem, de térjen már a dologra, az isten szerelméért!
– Ott tartok már, kérem alássan, mert akkoriban csinálták az ezüst nyelet a szent 

esernyőre, s a kisasszony, a jó lélek, nekem ajándékozta az ócska nyelet. No, mondok, 
ez éppen jó lesz a Matykónak, ebből a szent fából három üszög, ha ez se használ, ak-
kor besorozzák, akkor az istenke katonája lesz a Matykó.

Elpityeredett a gondolatra, hogy a kis Matykóból isten katonája lehetett volna, el-
kezdtek folydogálni a könnyei – ezer szerencse, ha a palacsintatésztába nem esett belőlük.

– Adameczné! – kiáltott fel Gyuri az  indulattól reszkető hangon. – Csak nem 
égette talán el az esernyőnyelet?

Elcsudálkozva nézett rá az öregasszony.
– Ej, hát honnan vettem volna egyébként a  három üszköt, ha el nem égettem 

volna?
Gyuri a falnak tántorodott, forogni kezdett vele a konyha, őrülten futottak körbe 

a tányérok, tepsik és fazekak, a takaréktűzhely lyukából óriás lángnyelvet öltögetett 
rá az a bizonyos harmadik ördög, aki mindig rávigyorog a célnál: „Itt a semmi!”

De egyszerre felrázta egy kéz, mely a vállára nehezült: a Sztolarik keze!
– Volt, nincs, azért ugyan ne szontyolodj el, fráter. Így akarta a végzet, punktum. 

Ezentúl legalább nem kergetsz hiú álmokat, vissza vagy adva a magad erejének. Hidd 
meg, ez is ér valamit.

A harmadik ördög című utolsó nagy rész a regény zárlata, amelyben fény derül 
a Gregorics-örökség sorsára is. Az elbeszélő a hasadékba zuhant plébános epizódjá-
val, majd Sztolarik és Gyuri párbeszédével késlelteti a végkifejletet. Végül Adamecz-
néhez vezetnek a szálak, és kiderül, az asszony elégette az esernyő fogantyúját. Ekkor 
viszont már az esernyő és a hagyaték helyett Veronka megtalálása és kibékítése jelen-
ti a mű megoldását. Ezt jelzi a nyitó- és zárófejezet – mintegy keretként is szolgáló –  
azonos címe: Viszik a kis Veronkát.
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Az ötödik fejezetben a  nagy romantikus zárlat: eltűnt a  vagyon, kiderül, hogy 
nem Szent Péteré az esernyő, és minden eddigi feszültség feloldódik a szerelmi tör-
ténet beteljesülésében.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Kövessétek végig a regény helyszíneit! Milyen helyszíneken játszódik az idézett 
részlet?

2. Milyen módon személyesíti meg az író Gyuri gondolatait? A teljes idézetet ve-
gyétek figyelembe!

3. Gyűjtsétek össze, hányféle lelkiállapotba kerül Gyuri ebben a rövid részletben! 
Szerintetek lehet-e a Wibra beszélő név? Ha igen, miért? Keressétek meg, mit 
jelent a német vibrieren szó magyarul!

4. Mi teszi humorossá Adameczné alakját? Adjátok meg a  szakácsné válaszát 
egyetlen szóval!

5. Mik a  regény visszatérő motívumai? Ezek segítségével mondjátok el először  
Veronka, aztán Gyuri nézőpontjából a történetet!

6. A regény az epika műnemébe tartozik. A szerkezeti részek közül azonosítsátok 
páros munkában a Szent Péter esernyője című regény bonyodalmát és megol-
dását!

Összegzés
A Szent Péter esernyőjében egy „csoda” szemtanúi lehettünk: a tetszhalott „feltáma-
dásával” egy legenda valósággá válik (képződik egy legenda), amelyről azonban le is 
rántja a  leplet az  író, azáltal, hogy elbeszéli. A  legenda-babona-csoda motívumsor 
a mű egészén végigvonul. Így egy valós történetbe oltott mesét olvashattunk ebben 
a kisregényben, romantikus és egyben népies idillt a boldogság eléréséről. A regény 
címadó motívuma az esernyő. Az esernyő „csodákat tesz”, ugyan nem vagyonhoz jut-
tat, de általa Veronka és Wibra Gyuri elnyeri az igazi szerelmet. 

A mű egyik konfliktusára Adameczné szavai mutatnak rá: Szegény az ördög, mert 
lelke nincs. Nekünk pedig van lelkünk. Ebben a szembeállításban fogalmazódik meg, 
hogy az élet csaknem minden területén az anyagi értékek és a lelki értékek ütköz-
nek egymással. Vajon kiléphet-e az ember a pénz, a szegénység rabságából? Meg 
lehet-e szabadulni a jellemet torzító anyagiasságtól? Hiszen mindent behálóz a pénz: 
a halápi özvegy tanítóné vagy a glogovai pap hagyatéka, a plébános fizetése stb. 
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A válasz a mű zárlata: Gyuri csak akkor éri el a boldogságot, ha elvész a hozomány, 
ha elhamvad az  örökséget feltehetően magába rejtő esernyőnyél, ha szertefoszlik 
a negyedmillió forintos vagyon vágyálma, és a szeme elé tárul Veronika megejtő szép-
sége, megszületik a szerelem (az új legenda).

Mikszáth elbeszéléseiben mindig személyesen, közvetlen előadóként is jelen van, 
újra meg újra előbukkan, de el is tud tűnni alakjai, helyzetei, leírásai mögött. Hitele-
sen szólaltatja meg egyszerű parasztjait, művelt embereit is. Stílusában a népi kife-
jezésmód az irodalmiság rangjára emelkedik, amelyben keveredik a humoros, népi 
keresztény hiedelem a Parasztbibliával. A Szent Péter esernyője című műben is fellel-
hető a képekben rendkívül gazdag falusiak nyelve – már énbennem a gyanú meg nem 
botlik (mondja magáról Adameczné).

Az anekdoták és kitérők láncolatából álló regényt az  elbeszélő élőbeszédsze-
rű előadásmódja fogja össze. A  mindent ismerő elbeszélő narrációjában nemcsak 
a hangnemek (a humor, az irónia vagy az ünnepélyesség) keverednek, de megfigyel-
hettük, hogy olykor a nézőpontok is váltakoznak. Ez a beszédmód adja Mikszáth re-
gényvilágának egyedi, különleges hangulatát, sajátos stílusát.

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Vajon miért tartja Mikszáth legkedvesebb regényének a Szent Péter esernyőjét? 
Érveiteket 5-6 mondatban fogalmazzátok meg!

2. Melyik megállapítással értetek egyet? Indokoljátok meg, melyiket tartjátok 
a legpontosabb megfogalmazásnak!

 a) A regény egy esernyő keresésének története.
 b) A regény egy legenda születését kíséri nyomon.
 c)  A regény a főhős választásáról szól: a szegénységben, de szerelemben és bol-

dogságban megélt életet, vagy a gazdagságot, a pénzt válassza?
 d) A regény a glogovaiak hiszékenységéről szól.
 e) Egy elveszett vagyonról szól a regény.

3. Nektek melyik volt a legérdekesebb rész? Miért?
4. Értelmezzétek a címet! Miért tartjátok jónak?
5. Alkossatok párokat, és keressetek hasonlóságokat és különbségeket Mikszáth 

két megismert műve, a Néhai bárány és a Szent Péter esernyője között!
6. Készítsétek el idővonalon a Szent Péter esernyője cselekményének kronologikus 

rendjét 1848-tól 1888-ig!
7. Rajzoljátok meg a  regény cselekményének képzeletbeli térképét, és jelöljétek 

külön színnel a  képzeletbeli helyszíneket! Vitassátok meg, hogy az  elképzelt 
vagy inkább a valóságos helyszíneken játszódó regényeket kedvelitek jobban!
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8. Csoportban dolgozva beszéljétek meg, hogy mi a titka az élvezetes történetmesélés-
nek, majd elemezzétek a regényt abból a szempontból, hogy ezekből mi jelenik meg 
a narrációban!

9. Alkossatok párokat, és érveljetek amellett vagy az  ellen, hogy a  regény műfaja:  
a) szerelmes regény, b) detektívregény, c) társadalomrajz, d) kalandregény, e) mese!

10. Mutatkozzatok be egymásnak egyes szám első személyben a regény egy-egy alakja-
ként, de ne említsétek a neveket! Ki találja ki több szereplő nevét?

11. Írjatok fogalmazást arról, kinek mit jelent a boldogság és a siker! Milyen feltételek-
nek kell teljesülniük ahhoz, hogy boldognak és sikeresnek érezzétek magatokat?

12. A  Szent Péter esernyője című kisregény népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy kiadását követően alig 20 évvel némafilmet készítettek belőle, majd 1935-
ben újra vászonra vitték a történetet. 1953-ban rádiójáték is készült belőle. Az alábbi 
képek az  1958-ban, Bán Frigyes rendezésében készült filmből valók. Idézzétek fel 
páros munkában az egyes filmkockákhoz kapcsolódó eseményeket!
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E korszak eszmei mozgalma a felvilágosodás, amely szakítani akart a feudaliz
mus rendiségével, a nemesi kiváltságokkal. Reformok útján akarta korszerűsí
teni a gazdaságot, a társadalmat és a kultúrát.

A klasszicizmus közel két évszázadon át, 1630 és 1830 között Európa leg
fontosabb stílusirányzata volt. Kezdetben a barokkal párhuzamosan, vele együtt 
létezett. Neve a latin classis szóból ered, jelentése: osztály. Mintának az antik 
görög és római művészetet tekintette, s céljának e műalkotások minél tökéle
tesebb utánzását tartotta. 

A romantika a klasszicizmust váltotta fel, de kezdeti szakaszában párhuzamosan 
hatottak. A romantika mozgalom és stílusirányzat is. Nemzeti romantikákról 
beszélünk, mert nem egységes irányzat. A romantika a középkor felé fordult, 
vagyis a dicső nemzeti múlt, az egzotikus távoli kelet, a természet, a fantázia, 
az álomvilág vagy éppen a népi kultúra világa felé.

Magyarországon a romantika a nemzeti függetlenedés igényével közös tő-
ről fakadt, így eszköztárát elsősorban a nemzeti jelleg határozta meg. A hazafiság,  
a nemzeti gondolat, a magyarság fennmaradásáért érzett aggodalom nagy erő-
vel jelentkezett ebben az időszakban. A független magyar nemzeti kultúra meg-
teremtéséért folytatott harc a reformkor eszmei törekvéseinek egyike. A magyar 
történelemben 1830–1849ig tartó időszakot nevezzük reformkornak. 

6

Összefoglalás – Klasszicizmus  
és romantika

FELVILÁGOSODÁS

NAGY FRANCIA FORRADALOM 1789
SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG!

17. sz. 18. sz. 19. sz.

KLASSZICIZMUS 1630–1830

ROMANTIKA

MAGYAR ROMANTIKA

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773–1805)
BERZSENYI DÁNIEL (1776–1836)
KÖLCSEY FERENC (1790–1838)
                VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800–1855)
                PETŐFI SÁNDOR (1823–1849)
                ARANY JÁNOS (1817–1882)
                                JÓKAI MÓR (1825–1904)
                                MIKSZÁTH KÁLMÁN (1847–1910)

- ELSŐ KORSZAK 1830–1849 (REFORMKOR)
- MÁSODIK KORSZAK 1849–1904
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Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

1. Alkossatok 6 szakértői csoportot a klasszicizmus és romantika összefoglalásához! 
A megadott vázlat alapján készítsetek 5–7 perces bemutatót tetszőleges techni-
kával és formában (PPT, gondolattérkép, prezi, videó, animáció, plakát), majd mu-
tassátok be ezeket!

Csokonai Vitéz Mihály 
– a klasszicizmus
– élete és jelleme
– A Reményhez

Berzsenyi Dániel
– élete és jelleme
– Levéltöredék barátnémhoz

Kölcsey Ferenc
– élete és jelleme
– epigrammái
– Himnusz
– Parainesis

Jókai Mór
– élete és jelleme
– A huszti beteglátogatók
– A nagyenyedi két fűzfa

Vörösmarty Mihály 
– a romantika
– élete és jelleme
– Szózat
– Ábránd

Petőfi Sándor
– élete és jelleme
– Szabadság, szerelem!
– Szeptember végén
– Nemzeti dal

Arany János
– élete és jelleme
– A fülemile
– Epilógus

Mikszáth Kálmán
– élete és jelleme
– A néhai bárány
– Szent Péter esernyője

2. Páros munkában felváltva tegyetek fel egymásnak kérdéseket a magyar klasz-
szicizmus és romantika irodalmi életéről!

3. Hasonlítsátok össze a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal időszerkezetét, a jelen 
beszédhelyzetét, a versek múlt- és jövőképét! Keressetek más szempontokat is!

4. Csoportokat alkotva beszéljétek meg, kinek melyik mű tetszett legjobban, és 
miért!

5. Szerintetek ma miről kellene parainézist írni? Fogalmazzatok meg röviden egy 
modern, tanító célzatú beszédet!

6. Barkochbázzatok párban! Képzeljétek magatokat valamelyik reformkori szemé-
lyiség vagy versben megjelenő lírai én helyébe!
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TONKE DRAGT:  
LEVÉL A KIRÁLYNAK

„Különös volt tudni, hogy nem csak ő járt be ilyen 
utat. Egy másik ifjú ugyanolyan megbízást kapott, talán 
ugyanazokon a félelmeken ment keresztül, és végül 
ugyanolyan boldogságot és megelégedettséget érzett.”

részlet a műből
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 Tonke Dragt: Levél a királynak Tonke Dragt: Levél a királynak

A szerzőről – a mű keletkezése

Antonia „Tonke” Johanna Willemina Dragt 1930-ban született Batáviában 
(mai nevén Jakartában), amely Holland Kelet-India (a mai Indonézia) területén 
található. A második világháború idején 1942-ben, alig tizenkét évesen három 
évet egy japán fogolytáborban töltött családjával. Már ekkor is történeteket 
talált ki és rajzolgatott a kislány. A háborút követően a család Hollandiába köl-
tözött, ahol Dragt befejezte a tanulmányait, majd rajztanárként kezdett dol-
gozni. A történeteit itt is tovább mesélte a gyerekeknek.

Az első könyve 1961-ben jelent meg. A sikert azonban az 1962-ben megje-
lent Levél a királynak című lovagregénye hozta el. A regénnyel elnyerte a Gold 
Pen-díjat (európai irodalmi díj). Dragtot a holland gyermekirodalom egyik 
legkiemelkedőbb és legnépszerűbb alakjának tekintik.

Magyar nyelven eddig kettő műve jelent meg, a Levél a királynak és a folyta-
tása, A Nagy Vadon titkai.

A Levél a királynak című könyvet a 20. század egyik legjobb regényeként 
tartják számon Hollandiában, ahol azóta is a sikerlisták élén áll. A világsikerű 
történet eddig több mint egymillió példányban kelt el Magyarországon.

Az írónő nem csupán saját, hanem mások köteteinek illusztrálásával is fog-
lalkozik. A regényt magyar nyelvre Wekerle Szabolcs fordította.

Amit a regény műfajáról tudni kell

prózai 
(ritkábban verses) 

formájú

mindentudó 
vagy korlátozott 
tudású elbeszélő 

nagyepikai műfaj

nagyobb terjedelmű fő- és mellékszereplők

több helyszínen 
játszódik

cselekménye 
több szálon fut

hosszabb időszakot 
ölel fel

A REGÉNY JELLEMZŐI
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A regény szerkezete és címeA regény szerkezete és címe

1. Idézzétek fel, mely regényekkel foglalkoztatok az elmúlt években!  
a)  Milyen regénytípusokkal találkoztatok? Soroljátok be a felidézett műveket a meg-

felelő regénytípusba!
 b)  Párokban dolgozva elevenítsétek fel az egyes regények cselekményét a szerkezeti 

ábra segítségével!

2. Következtessetek a cím alapján a regény tartalmára! Melyik szerkezeti egységnek ad-
hatnánk alcímnek a könyv címét?

3. Olvassátok el Tonke Dragt Levél a királynak című művének a Bevezetését, majd igazol-
játok részletek felolvasásával az alábbi kijelentést! 

A regény előkészítő része (expozíció) a Bevezetés, amelyből megismerjük az esemé-
nyek idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a kiinduló helyzetet (alaphelyzetet).

Bevezetés – Dagonaut király lovagjai
EZ EGY RÉGES-RÉGI TÖRTÉNET, abból az időből, amikor még éltek lovagok. 
Két királyságban játszódik: Dagonaut király országában, amely a Nagyhegységtől 
keletre, és Unauwen király országában, amely a Nagyhegységtől nyugatra fekszik.  
A két birodalom fővárosait a királyaikról nevezték el: Dagonaut és Unauwen. Sze-
repel majd a történetben egy harmadik ország is, de arról itt még szükségtelen szót 
ejteni.

A történet Dagonaut király birodalmában kezdődik. Először is azonban nem árt, 
ha egy kicsit megismeritek őt és lovagjait. Ehhez idemásolok néhány részletet egy 
nagyon öreg könyvből.

A mi Dagonaut királyunk hatalmas király; bölcs és igazságos, birodalma pedig semmihez 
sem fogható. Benne temérdek domb és legelő, földje termékeny, folyói szélesen hömpölyögnek, 
erdei végeláthatatlanok. Északon hegyek magasodnak, nyugaton még magasabb hegyek. Azokon 
túl terül el Unauwen király országa, melyről trubadúrjaink szép dalokat énekelnek. Keleten és 
délen nincsenek hegyek, ellenségeink ezért időről időre ebből az irányból kísérlik meg a betörést 
országunkba, mert irigylik a nálunk uralkodó jólétet. De még soha, senkinek nem sikerült meg-
hódítania a birodalmat, mert a király lovagjai éberen őrzik határait, és bátran megvédelmezik 
minden támadástól. Jó élni határaink között, országunk békés és biztonságos.

A BONYODALOMA BONYODALOM
KIBONTAKOZÁSAKIBONTAKOZÁSA
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Dagonaut királyt sok lovag szolgálja; daliás, rátermett férfiak, akik segítenek neki a biroda-
lom kormányzásában és a rend fönntartásában. Sokuk messze földön híres: ki ne hallott volna 
még Fartumar lovagról, vagy a Merész Tiuriról, netán Déli Ristridinről – hogy csak néhányat 
említsünk. A király legtöbb lovagjára területeket bízott, melyeket az ő nevében kell kormányoz-
niuk. Egyben kötelesek azonnal megjelenni, ha a király hívatja őket, hogy erejükkel és harco-
saikkal a segítségére legyenek. 

Vannak föld nélküli lovagok is; nagyobbik részük még fiatal, később azonban megöröklik 
apjuk birtokait. És aztán ott vannak azok, akik nem vágynak birtokokra, ők a kóbor lovagok, 
akik keresztül-kasul bebarangolják a birodalmat, mindenütt felajánlva szolgálataikat; őrzik a 
határokat, s olykor portyát szerveznek a birodalom területén túlra, hogy később jelentsék a ki-
rálynak, mi történik arrafelé.

Sok lovag él Dagonaut király birodalmában, mégsem könnyű közéjük kerülni. Annak 
ugyanis, aki arra vágyik, hogy lovaggá üssék, mindenekelőtt bizonyítania kell rátermettségét. 
Kemény próbaidőszakot kell kiállnia: először egy éven át apródként áll egy tapasztalt lovag 
szolgálatában, majd újabb egy évet tölt el a király katonái között. Nem elég, ha jól bánik a 
fegyverekkel, és sok mindent tud, mindenekelőtt azt kell bizonyítania, hogy hűséges és őszinte, 
gyámolítja az elesetteket, és mindig bátor. Vagyis, hogy minden tekintetben méltó a lovag névre.

Négyévente egyszer, nyáron Dagonaut király összehívja városába birodalma minden lo-
vagját, akik hét napon át maradnak. Elmondják neki, hogy mennek a dolgok a birodalomban,  
és hogy ők maguk mit tettek, milyen munkát végeztek.

És ezen a bizonyos héten, a nyári napfordulókor azokat az ifjakat, akik méltónak bizonyul-
tak rá, a király ünnepélyesen lovaggá üti.

Nagy nap ez! A lovaggá ütés után szentmise következik a katedrálisban, melyet a palotában 
adott ebéd követ. Ezután a szemkápráztató menet végigvonul a városon; részt vesz benne az 
összes lovag, teljes fegyverzetben, pajzsokkal és lobogókkal, legelöl az újdonsült ifjú lovagok ha-
ladnak. Az alattvalók messze földről a városba sereglenek, hogy láthassák a pompás fölvonulást. 
Végül hatalmas ünnepséget tartanak, nemcsak a palotában, hanem szerte a városban. A piac-
téren búcsút rendeznek, mindenütt szól a zene, az utcákon énekelnek és táncolnak az emberek, 
először még napsütésben, később ezernyi fáklya fényénél. Másnap a király összehívja lovagjait, 
a találkozón életükben először az ifjú lovagok is részt vehetnek. Másnap pedig szerepelnek a 
nagy lovagi tornán, amely sokaknak a hét fénypontját jelenti. Sehol máshol nem láthatnak ennyi 
pompát és csillogást, ilyen hatalmas bátorságot és ügyességet.

Ám még mielőtt kiélveznék e fényes napok gyönyöreit, az újdonsült lovagoknak ki kell állni-
uk az utolsó – legnehezebb – próbát. Lovaggá ütésük előtt huszonnégy órán át böjtölnek – sem 
enni-, sem innivalót nem vehetnek magukhoz. Az éjszakát pedig virrasztva töltik a város falain 
kívül álló, piciny kápolnában. Kardjuk az oltár előtt fekszik, ők maguk pedig, fehér ruhában, 
térdelve imádkoznak, így készülnek fel az előttük álló, hatalmas feladatra. Megfogadják, hogy 
Dagonaut lovagjaként hűen szolgálják királyukat és birodalmát, amely a hazájuk. Eltökélik, 
hogy mindig becsületesek lesznek, és segítőkészek, és csak a jó célért küzdenek.
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Egész éjjel virrasztanak, és elmélkednek, és imádkoznak, hogy legyen erejük feladatuk el-
végzéséhez. Sem aludniuk, sem beszélniük nem szabad, s nem szabad meghallaniuk semmiféle, 
a külvilág felől érkező hangot egészen reggel hét óráig, amikor a lovagok megbízottja eljön értük, 
és a király elé vezeti őket.

Történetünk egy ilyen éjszakán kezdődik, a Dagonaut városa melletti dombon álló, piciny 
kápolnában. A szent helyen öt fiatalember virraszt lovaggá ütése előtt: Wilmo, Foldo, Jiuszipu, 
Arman és Tiuri. Tiuri a legfiatalabb köztük: csupán tizenhat éves.

[…]

4. Kik voltak a trubadúrok, akikre a régi könyvben hivatkoznak?

Azokon túl terül el Unauwen király országa,  
melyről trubadúrjaink szép dalokat énekelnek.

5. Állapítsátok meg a Bevezetés alapján, hogy ki lehet az elbeszélő! Kívülálló személy 
vagy része a műnek?

Virrasztás a kápolnában
[…]
Milyen csönd van!, gondolta Tiuri. Még 

életemben nem hallottam ilyen csöndet. Csak 
a légzésünket hallani, és ha nagyon figyelek, ta-
lán még a szívem dobogását…

Az öt fiatalember nem beszélhetett egymás-
sal, egyetlen szót sem ejthettek ki a szájukon 
egész éjjel. A külvilággal pedig végképp tilos 
volt bármiféle kapcsolatot teremteniük. Ők 
maguk reteszelték el belülről a kápolna ajtaját, 
hogy legközelebb másnap reggel hét órakor 
nyissák ki újra, amikor Dagonaut király lovag-
jai eljönnek értük. 

Másnap reggel! Tiuri már látta is maga előtt az ünnepi felvonulást: a lovagokat 
gyönyörűen felszerszámozott lovaikon, a színes pajzsokat, a lobogó zászlókat. Sa-
ját magát is látta, amint egy tüzes paripa hátán feszít, vakító páncélzatban, sisakban, 
melynek tetején tollforgó bólogat.

Elhessegette a képet. Hiszen neki nem a lovagi lét külsőségeivel kell foglalkoz-
nia, most csupán annyi a dolga, hogy eltökélje, örökké hű lesz, és becsületes, bátor,  
az elesettek gyámolítója!

A gyertyafény megfájdította a szemét. Az oltárra pillantott, amelyen ott feküdt az 
öt kard. Fölöttük a pajzsok ragyogtak a gyertyák lobogó fényében.

ELSŐ RÉSZ – A megbízatás
Virrasztás a kápolnában
Kérés egy ismeretlentől
Út a vendégfogadóba
Yikarvara fogadó
A Fehérpajzsos Fekete Lovag
A Vörös Lovasok
A menekülés
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Holnaptól két lovag viseli ugyanazt a címert, gondolta: apám és én. Apját ugyanúgy 
hívták, mint őt, messze földön úgy tisztelték: Tiuri, a Merész. Vajon most ő is virraszt, 
és a fiára gondol? Remélem, ábrándozott Tiuri, éppoly jó lovag leszek, mint atyám!

[…]

6. Idézzétek fel a lovagi kultúráról és a lovagokról tanultakat!  
a) Milyen lépések vezetnek a lovaggá váláshoz? 
b) Melyek a lovagi erények?

7. Milyen lovagi erényeket emel ki – tart a legfontosabbnak – a részletben Tiuri?

Kérés egy ismeretlentől
[…]
– Isten nevében, kérem, nyissátok ki!
És most? Nem szabad ajtót nyitnia… de mi van akkor, ha a hang gazdája bajban 

van, ha üldözik, és menedéket keres?
Tiuri hallgatózott. Csend. De az iménti hang még a fülében csengett, és tudta, 

hogy soha többé nem tudja elfelejteni. Ó, miért épp most kell ennek történnie? Miért 
épp neki kellett meghallania azt az esdeklő hangot? Hiszen nem válaszolhat rá – mi-
közben tudta, hogy egészen addig nem nyugodhat úgysem, míg meg nem teszi…

Egy ideig tétovázott, aztán meghozta a döntést. Nesztelenül felállt – nem ment 
könnyen, mivel a hideg kövön való hosszú térdepléstől egészen elgémberedett –, 
majd a falat tapogatva az ajtó felé indult. Olykor hátrapillantott a barátaira. Úgy 
vélte, semmit sem vettek észre – vagy mégis? Hiszen Arman most felé pillantott!  
De Arman sohasem árulná el.

Úgy érezte, egy örökkévalóságba telt, mire végre elérte a kápolna kapuját. Még 
egyszer hátranézett: a barátaira, az oltárra, a fölötte függő pajzsokra, a négy gyertya 
fényére és köröttük az oszlopok és a boltívek közt megbúvó sötét árnyakra. Aztán a 
kis előcsarnokon át egyenesen az ajtóhoz lépett, és megfogta a kulcsot.

Ha kinyitom, gondolta, megszegem a szabályokat. És akkor holnap nem ütnek lovaggá.
Elfordította a kulcsot, résnyire nyitotta az ajtót, és kikukucskált.
A küszöbön egy férfi állt bő köpenyben, a kapucnit a fejére húzta. Túl sötét volt, 

így Tiuri nem tudta kivenni az arcvonásait. Kinyitotta az ajtót, és várta, hogy a másik 
megszólaljon.

– Köszönöm! – suttogta az ismeretlen.
Tiuri nem válaszolt.
Az ismeretlen várt egy pillanatig, azután – továbbra is suttogva – így folytatta:
– A segítségedet kérem, úrfi! Élet-halál kérdésről van szó! – Mivel Tiuri továbbra 

is hallgatott, a férfi tovább beszélt: – Segítesz nekem? Segítesz? – esdekelt. – Az ég 
szerelmére, miért nem válaszolsz, uram?
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– Miben tudok segíteni? – suttogta Tiuri. – Miért jöttél ide? Hát nem tudod, 
hogy holnap lovaggá ütnek, és addig senkivel sem szabad szóba állnom?

– De – felelte az ismeretlen –, tudom. Pontosan ezért jöttem épp ide!
– Jobb lett volna, ha máshová mégy! – vágta rá Tiuri mérgesen. – Most megszeg-

tem a szabályokat, így holnap nem fognak lovaggá ütni!
– Épp hogy nagyon is megérdemelten ütnek majd lovaggá, jó uram! – válaszolta 

az ismeretlen. – Hiszen a lovagnak kötelessége segíteni, ha kérik tőle, nem? Gyere ki, 
akkor elmondom, miről van szó. Siess, nincs sok időnk!

[…]
– Mit akarsz tőlem? – kérdezte Tiuri.
Az ismeretlen közelebb hajolt:
– Van nálam egy levél – súgta. – Egy roppant fontos levél. Nyugodtan mondha-

tom, hogy a királyság sorsa függ tőle. A levél Unauwen királynak szól.
Unauwen király! Tiuri már sokat hallott róla. Ő volt a hegyektől nyugatra eső 

birodalom ura. Azt beszélték róla, hogy nemes és igazságos uralkodó.
– Ezt a levelet el kell juttatni a királyhoz – mondta az ismeretlen. – Amilyen gyor-

san csak lehet!
– Csak nem azt akarod, hogy… – hitetlenkedett Tiuri.
– A levelet a Fehérpajzsos Fekete Lovag kézbesíti – vágott a szavába az ismeretlen. 

– Ő most az erdőben van, a Yikarvara vendégfogadóban. Tőled azt kérem, úrfi, vidd 
el neki a levelet. Jómagam nem tudom: öreg vagyok, és az ellenség a sarkamban van.

– Miért nem mást kérsz meg erre? – kérdezte Tiuri. – Tele van a város lovagokkal; 
épp elég akad köztük, akiben megbízhatsz!

– Egyik lovagot sem kérhetem meg erre – válaszolta az ismeretlen. – Túl feltűnő 
mindegyik. Hiszen mondtam: mindenütt ott az ellenség! Az egész városban hem-
zsegnek a kémek, akik mind meg akarják kaparintani a levelet. Híres lovag ezért 
szóba sem jöhet. Olyasvalakire van szükségem, úrfi, akit nem ismernek, és ezért nem 
is feltűnő. Ugyanakkor olyasvalakire, akire nyugodt szívvel rábízhatom ezt a levelet. 
Egy szó, mint száz: olyan embert keresek, aki lovag, de mégsem egészen az! Épp rád 
van tehát szükségem, úrfi; téged méltónak találtak, hogy holnap lovaggá üssenek, 
ugyanakkor ifjú vagy, és még nem szereztél hírnevet.

[…]

8. Igazoljátok állításokkal, hogy a műnek ezen a pontján elérkeztünk a bonyodalomhoz! 
9. Kinek kell eljuttatni a szóban forgó levelet?

10. Miért Tiuri a legalkalmasabb személy erre a feladatra az ismeretlen szerint?
11. Tiuri a legfiatalabb jelölt 16 évével, egyben egy nagy lovag egyetlen fia és örököse, aki 

alig várja, hogy lovaggá üssék. Miért teszi kockára mégis mindazt, amiért egész életé-
ben dolgozott, és vállalja el a feladatot, amely veszélyezteti a lovaggá ütését? 
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A Fehérpajzsos Fekete Lovag
[…]
– Jól figyelj – folytatta a lovag. – Rövid leszek, mert már nincs sok időm… Ez a 

levél Unauwen királynak szól, és rendkívül fontos. Mivel én már nem tudom elvinni 
a királynak, neked kell megtenned!

– Nekem? – suttogta rémülten Tiuri.
– Igen, senki más nem képes rá. Te igen; benned bízom. Azonnal indulnod kell, 

már épp elég időt vesztettünk. Nyugat felé kell haladnod, először át az erdőn, aztán 
tovább a Kék-folyó mentén, míg el nem éred a forrást. Ott lakik egy remete, úgy hív-
ják, Menaures… Vedd le a gyűrűt az ujjamról! Ha a remete meglátja, tudni fogja, hogy 
én küldtelek. Segít neked átjutni a hegyeken, mert egyedül nem juthatsz át. A hegyek 
túloldalán aztán egyértelmű lesz, merre kell menned… – A lovag felemelte a kezét. – 
Tessék, húzd le a gyűrűt… Tudom, hogy sokat kérek tőled, de jelen pillanatban te vagy 
az egyetlen ember, aki véghez tudja vinni ezt a feladatot.

Tiuri óvatosan lehúzta a gyűrűt a lovag ujjáról.
– Szívesen megteszem, uram – mondta –, de nem tudom, hogy…
– Meg kell tenned – vágott közbe a lovag. – Bár nem hallgathatom el előled: nehéz 

küldetés lesz. Immár te is tudod, hogy ezt a levelet ellenségek is meg akarják kapa-
rintani; számos veszély leselkedik majd rád az úton. Ezért tartsd titokban utad célját 
– senkinek ne beszélj róla, egyetlen szóval sem! És a levelet senki másnak ne add oda, 
csakis Unauwen királynak!

– De… mi áll a levélben? – kérdezte Tiuri, miközben lassan felhúzta az ujjára a gyűrűt.
– Az titok! – felelte a lovag. – Neked sem szabad kinyitnod. Csak akkor olvashatod 

el, ha fennáll a veszélye, hogy elveszik tőled, és szóban kell továbbítanod az üzenetet. 
Ez esetben magát a levelet természetesen mielőbb meg kell semmisítened. De erre csak 
végszükség esetén keríts sort! – A lovag elhallgatott, majd jóval erőtlenebb hangon 
folytatta: – Elviszed a levelet?

– Igen, uram – válaszolta Tiuri.
– Add lovagi becsületszavad! – suttogta a lovag.

– Lovagi becsületszavamra mondom – felelte Tiu-
ri. – Csakhogy – tette hozzá rövid hallgatás után – én 
még nem is vagyok lovag…

– Majd az leszel – mondta a haldokló. – És most 
kérlek, vedd le rólam a maszkot! A halállal mindig 
nyílt sisakkal kell szembenézni! 

Tiuri remegő ujjakkal tett eleget a kérésnek. Ami-
kor megpillantotta a Fekete Lovag nyugodt, nemes 
arcát, úgy megrendült, hogy megragadta a férfi kezét, 
és újfent megesküdött: kézbesíti a levelet.

[…]
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Motívum és párhuzamok más művekkel
Bizonyára mindannyian ismeritek J. R. R. Tolkien 1954–55-ben megjelent A Gyűrűk 
Ura című fantasy-regényét. Valószínűleg Tonke Dragt is olvasta, hiszen a Levél a ki-
rálynak című, 1962-ben megjelent regényében több olyan mozzanat is fellelhető, 
amelyből erre következtethetünk. 

A Gyűrűk Ura Levél a királynak
Egy fiatal hobbit – Zsákos Frodó – uta-
zása, kalandjai.

Egy fiatal lovaggá ütésére váró legény 
– Tiuri – utazása, kalandjai.

Frodónak a Hatalom Gyűrűjét kell 
eljuttatnia a Végzet Hegyére, hogy 
megsemmisítse azt.

Frodó a Gyűrű Hordozója.

Tiurinak egy roppant fontos levelet kell 
eljuttatni Unauwen királynak. 
Egy gyűrű, amely segít a feladat telje-
sítése során – Tiuri ezzel tudja igazolni, 
hogy a Fehérpajzsos Fekete Lovag őt 
bízta meg e nemes feladattal.
Tiuri is magával hord egy gyűrűt.

A főszereplő segítője a kissé szeleburdi 
Csavardi Samu, aki jól kiegészíti  
az érettebb, megfontoltabb Frodót,  
és megbízható, hűséges minden körül-
mények között. Példaképnek tekinti 
Frodót, mindenben követi őt.

A főszereplő segítője a kissé szelebur-
di Piak, aki jól kiegészíti az érettebb, 
megfontoltabb Tiurit, és megbízható, 
hűséges minden körülmények között. 
Példaképnek tekinti Tiurit, mindenben 
követi őt.

Mind a két műben a fiúk találkoznak ellenségekkel és segítőkkel, kiállnak megany-
nyi megpróbáltatást, és végig egyetlen cél lebeg a szemük előtt: hogy egyikük egy 
gyűrűt, másikuk egy levelet juttasson célba.

A motívum olyan mozzanat, ismétlődő ötlet, tárgy, amely a műben többször visz-
szatér, illetve jelentőséggel bír a mű előrehaladásának szempontjából. A Levél a ki-
rálynak című regény egyik ilyen motívuma a gyűrű.

12. Idézzétek fel, hogy hol, milyen körülmények között történik utalás a gyűrűre! Fogal-
mazzátok meg saját szavaitokkal a történet azon részét, ahonnan az alábbi idézetek 
származnak!

Ránézett az ujján ragyogó gyűrűre. Szép gyűrű volt, benne hatalmas kő, úgy szikrázott, mint 
a gyémánt. Talán nem is okos dolog, ha az ujjamon viselem, töprengett. Sőt ez jó nagy butaság! 
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Kioldotta, aztán kihúzta a zsinórt, amellyel a nyakánál kötötte meg a köpenyét, és miután rá-
fűzte a gyűrűt, jó erősen megcsomózta. Aztán felvette a nyakába, és elrejtette az inge alá, hogy 
ne látsszon.

Ez a gyűrű megvédelmez és vezet, gondolta. És megtartom, amit ígértem, legyen bármilyen nehéz!

Sötétedett. Ujján a gyűrű újra világítani kezdett. Túl nagy fényt nem adott, de arra jó volt, hogy 
bátorsággal töltse el.

– De, elhiszem. Nincs esélyem ellenetek. Nincs fegyverem, egyedül vagyok. De a gyűrűt 
nem adhatom. Inkább meghalok, semhogy odaadjam! Vakmerő beszéd volt, és Tiuri nem igazán 
remélte, hogy ér vele valamit.

– Értékes gyűrű – állapította meg Ewein. – Csak nagyon kevés lovag viselhet ilyet. Unauwen 
király ajándékozta meg ilyen gyűrűkkel leghűségesebb vitézeit. Azt mondják, az egész világon 
csupán tizenkettő van belőle… Mások szerint pedig mindössze hét.

Tiuri most még nagyobb tisztelettel nézte a gyűrűt, mint addig. Újabb ok, hogy ne a kezén 
viselje. Végtére is csak azért kapta, hogy bizonyítsa Menaures remetének, ki küldte. Később 
úgyis vissza kell szolgáltatnia Unauwen királynak…

13. Melyik eddig olvasott történelmi regényben kapott szerepet – mint motívum – egy 
gyűrű?

A regény műfaja
A Levél a királynak című mű kalandregény. A kalandregények középpontjában a hős 
kalandjai, hőstettei vagy az általa elszenvedett megpróbáltatások állnak. Fordula-
tos, cselekményes szórakoztató művek, olyan történetet mesélnek el, amelyekben 
a szereplők ismeretlen helyekre jutnak, hogy valami új megtapasztalását keressék: 
új hely megismerése, utazás, rejtély feltárása stb. A szereplőknek kockázatot kell 
vállalniuk, merésznek vagy rejtélyesnek kell lenniük.

Tonke Dragt művében a kalandregények több típusának a jellemzői is fellelhetőek. 
Megemlíthetjük a kalandregény középkorban divatos változatát, a lovagi kalandre-
gényt, vagy az utazásokat leíró regényeket (pl. Jules Verne: 80 nap alatt a föld körül). 
De magában rejti a próbatételes kalandregények vonásait is, amelyek cselekménye 
a mesei próbatételek mintájára épül fel. 
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A hős kiszakad környezetéből, veszélyes helyzetekbe kerül, és hosszú hányattatás 
után eléri célját, révbe ér. Ugyanakkor a Levél a királynak című regénynél a kezdő- 
és végpont között a kalandok már nem felcserélhetők egymással, vagyis a regényt 
a lineáris cselekmény jellemzi, azaz egy szálon fut, a főhőssel történt események 
időrendi sorrendben követik egymást. A hősök irányíthatják saját sorsukat, változik 
jellemük és életkoruk, fontos szerepet kap az utazás.

Mesei, népmesei elemek a műben
Már a Bevezetés első mondata – Ez egy réges-régi történet – azt az érzést kelti ben-
nünk, amit a népmesék Egyszer volt, hol nem volt kezdése. A történet hőse ugyan 
nem egy szegénylegény, hanem egy leendő lovag, de a megpróbáltatások, a próba-
tételek, az időnként csodaszerűen felbukkanó segítők szintén a mesék világát idézik 
számunkra. 

Számtalan olyan nyelvezetű és szerkezetű mondat bukkan elénk – ahogy halad 
a cselekménysor –, amely erősíti bennünk, hogy a mese és a regény határai mintha 
kissé elmosódottak lennének. Pedig a történet akár a valóságban is játszódhatna, 
hiszen – a mesékre jellemző – semmilyen csodás lény, a valóságtól elrugaszkodott 
elem nem színezi a történetet.

Például:
– mintha mesei útbaigazítást adnának a legkisebb királyfinak:
Amögött keskeny út indul északnyugati irányban. Haladj azon, míg el nem érsz 

egy erdei tisztást. Onnan két ösvény vezet tovább: a bal oldalin menj tovább, az már 
a célodhoz visz.

– mintha a sárkányok ellen készülő legény kapna egyik segítőjétől jó tanácsot:
– És jól jegyezd meg, ha találkozol a Fehérpajzsos Fekete Lovaggal, először is kér-

dezd meg tőle: Uram, miért fehér a pajzsod? Mire ő így felel majd: Mert a fehérben az 
összes szín benne van. Utána megkérdezi: Honnan jössz, fiú? Erre a következőképpen 
válaszolj: Messziről jövök. Csak ez után szabad átadnod neki a levelet.

– mintha mesei szófordulatokat, mondatrészeket hallanánk:
megszaporázta lépteit; menekülőre fogta; némi előnyre tett szert; mézesmázos 

beszéd; hozzátok elém élve vagy halva;  mintha a föld nyelte volna el, uzsgyi neki.
A legerősebb kötődést a mesék világával talán a lovak szimbolizálják. A küldetés 

megkezdéséhez az idegen egy lovat ajánl neki: 
A kápolna mögött a mezőn találsz egy lovat; ülj fel rá, és három órán belül a ven-

dégfogadóban lehetsz – ha keményen vágtatsz, még előbb is. … Tiuri a kápolna mö-
gött valóban rátalált a lóra. Ki volt kötve egy kerítéshez, és sem nyereg, sem kantár 
nem volt rajta. 
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A második részben szinte segítőként csatlakozik hozzá a csellel meggyilkolt Fehér-
pajzsos Fekete Lovag fekete ménje. 

Az állat méltó a nevére: az Ardanwen Unauwen birodalmának régi nyelvén éjjeli 
szelet jelent. Nemigen láttam ennél gyorsabb lovat. 

Olyan lovat, amely maga választja a gazdáját. Éjjeli Szél (Ardanwen), a fekete ló, 
vagy még inkább paripa küldetése során sokszor segíti Tiurit, bár néha pont a mén 
sodorja bajba őt, hiszen azzal is vádolják, hogy lopta. Tiuri több alkalommal is úgy be-
szél lovával, mintha bizony értené, amit mond, mintha értené a kétségeit, félelmeit.

14. A népmesék gyakori eleme az álruha vagy a ruhacsere. Idézzétek fel a regénynek ezt 
a részét! Számoljatok be az egyik ilyen jelenetről társatoknak!

15. Keressetek párhuzamot az álruha kapcsán az Egri csillagok című regénnyel!

A hős irányítja saját sorsát
Tiuri is irányítja saját sorsát, hiszen meghozza a maga döntéseit, amelyek elindítják 
a kalandok sorát, majd mindig tovább viszik az úton. A regény kezdetén Tiuri előtt 
egyetlen cél lebegett: a virrasztás utáni lovaggá ütés. Ő döntött úgy – vállalva azt a 
kockázatot, hogy végül nem lehet lovag –, hogy teljesíti a rábízott feladatot, azaz elvi-
szi a levelet. Az út során a viselkedésével és tetteivel kivívja mások tiszteletét, többen 
is azonnal feltételezik róla, hogy lovag. 

16. Alkossatok véleményt Tiuri jelleméről az alábbi részletek segítségével!

Sajnálom, hogy kölcsön kellett vennem a lovadat, mondta magában Tiuri a férfinak, akinek még 
mindig hallotta a kiabálását. Nem loptam el. Nemsokára visszahozom!

Amikor egy idő után hátrapillantott, a tanya már nagyon távol volt, és az üldözőit sem látta 
maga mögött. Ennek ellenére vágtában folytatta útját.

Az ismeretlen igazán említhette volna, hogy a ló másvalaki tulajdona, töprengett magában.

Megígérte, hogy kézbesíti a levelet, és nem akarta megszegni az ígéretét.
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Mit gondol majd róla a király, a szülei, a barátai és a többiek, ha megtudják, hogy eltűnt a 
lovaggá ütése előtti éjjelen? De felidézte magában az ismeretlen szavait, és tudta, hogy nem 
cselekedhetett másképp.

– Ne fáradj – suttogta a lovag. – Tudom, hogy meghalok.
Tiuri tartott tőle, hogy a férfinak igaza van. Mégis igyekezett enyhíteni a sebesült szenvedé-

sét. Letépett egy darabot a ruhájából, és úgy-ahogy bekötözte. 

– Még nem vagyok lovag – válaszolta Tiuri –, de ha az volnék, megesküdnék lovagi becsü-
letszavamra.

– Én ezt nem tudtam elhinni – mondta Ristridin. – Tiuri fia kitöltötte a próbaidejét, és mél-
tónak találtatott, hogy lovaggá üssék – ebbe a képbe sehogy sem illett bele a lólopás és a gyilkosság.

– Az én fiam még csak tizennégy, de nagyon remélem, hogy éppoly rátermett legény válik 
belőle, amilyen te vagy. Aludj jól!

Az utazás – a bonyodalom kibontakoztatása

MÁSODIK RÉSZ – Az erdőn át
Úton; a fekete ló
Az Erdei Kunyhó Bolondja
Kürtharsogás; A gyűrű
Az útonállók
A Szürke Lovagok
A barátok és a Barna Kolostor

NEGYEDIK RÉSZ – A Kék-folyó mentén
Újra úton
Fogadó a Naplementéhez, 
Ewein története
Mit mesélt Ristridin a Fehérpajzsos 
Lovagról
A Vörös Lovasok
Búcsú a Szürke Lovagoktól

HARMADIK RÉSZ – Mistrinaut vára
A zarándok és a Szürke Lovagok
Fogságban
A várúr és a lánya
Harc a Szürke Lovagokkal
A kibékülés
A Fehérpajzsos Lovag neve

ÖTÖDIK RÉSZ – A hegyek közt
Egy útitárs
A remete
Jaro búcsúja
Piak
Köd és hó
Kilátás Unauwen király 
birodalmára
Takinál és Iliánál; Tovább nyugatra
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A regényben szinte egy festő palettája is elénk tárul, hiszen a legtöbb tulajdonnévben 
szerepel valamilyen szín. Ezek a színek erős jelentéssel bírnak. Például földrajzi ne-
vek: Kék-folyó, Zöld-folyó, Zöld Párkány (vagy kék hegyek hullámoztak), ezek a színek 
mind a természet – az ég, a föld és a víz – közelségét hangsúlyozzák.

A lovagok színe a fekete, amely fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan; erőt, 
méltóságot sugároz. Ám a lovagok kilétét, „személyiségét” a feketén kívül más színek-
kel is megkülönbözteti az elbeszélő. Például a vörös a vér színe, amelyet jelzőként a 
Vörös Lovasok kaptak, a Szürke Lovagok szürke színe arra is utal, hogy jelenleg más 
úton járnak, mint ami ki van jelölve számukra. A fehér pajzs jelképezheti azt is, hogy 
a legjobb, hiszen: a fehérben az összes szín benne van. 

17. Igazoljátok állításokkal, hogy a lovagokhoz kötődő színek esetében jól választott az 
elbeszélő, azaz segítette az olvasót a jellemük mélyebb megismerésében!

18. Érveljetek az állítás mellett vagy ellen! 

Az alábbi két állítás ellentmond egymásnak.
– …a fehérben az összes szín benne van. (idézet a regényből)
– Goethe1 [gőte] színelméletének központi színei a fekete és a fehér, mely a sö-

tétség és a világosság tulajdonságain alapul. A sötétség és a világosság között minden 
szín megtalálható, e kettő között lüktet az egész világ.

A főhős érzelmeinek változása 
A 16 éves, szinte még gyermek Tiuri azzal, hogy elvállalt egy számára szinte lehetetlen 
küldetést, már megmutatta bátorságát. Az utazása és kalandjai során sokszor elbi-
zonytalanodott. Többféle érzelem viaskodott benne. 

Volt, hogy félt: 
Vaksötét volt, és néma csönd. Egy darabig mozdulatlanul feküdt a hátán, és az 

eget bámulta. Semmit sem látott. Csak a csönd volt és a sötétség, mindkettő oly vég-
telenül mély, hogy elállt tőle a lélegzete. Tiuri rájött, hogy fél. Halálosan fél. Moccanni 
sem mert, kiverte a hideg veríték…

Időnként bizonytalankodott, hogy helyes volt-e a döntése:
Bizony, gondolta, nem áll valami jól a szénám! Útra kell kelnem egy távoli ország-

ba, kézbesítenem kell egy fontos levelet, és nincs nálam semmi a szakadt ruhámon 
kívül. Se fegyverem, se pénzem, se lovam nincsen! Tolvajnak tartanak. Nem is beszél-
ve a legveszélyesebb ellenségeimről: a Vörös Lovasokról, és urukról, a Vöröspajzsos 
Fekete Lovagról!

1 Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), német író, költő, grafikus, aki foglalkozott a színek jelentésével is
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Gyötrődött és kételyei voltak:
Nem tudom megcsinálni, gondolta Tiuri. Képtelenség.
Ám ekkor viszonthallotta a saját hangját: „Esküszöm, hogy kézbesítem a levelet… 

Ha lovag volnék, megesküdnék lovagi becsületszavamra…”
Eloszlott minden kételye. Eltette a levelet – tudta, még nem jött el a pillanat, hogy 

kinyissa. Aztán így szólt magához:
– Tovább kell mennem, és mindent meg kell tennem, hogy sikerüljön.
Hiszen megígértem! El kell jutnom Unauwen királyhoz a Nagy-hegység nyugati 

oldalára!
Sokszor reménykedett, hogy mégis sikerrel járhat: 
Picinyke csillag volt, de fényt adott… és reményt. Nem múlt el tőle a félelme, de a 

bátorsága visszatért.

19. Hozzatok példát Tiuri bátorságára, önzetlenségére és segítőkészségére az Ötödik és/
vagy a Hatodik részből!

20. Keressétek meg a regény cselekményének leglényegesebb fordulópontját, a tető-
pontot! Érvekkel is támasszátok alá, hogy csakis ez lehet a tetőpont! 

21. Milyen érzelmekre ismertek az idézeteket olvasva?

Régóta nem látta magát. Rögtön észrevette, hogy megváltozott – szikárabb lett, arca cserzett,  
és a szeme is másmilyen volt. Talán… komolyabb? 

HATODIK RÉSZ – A Szivárvány-
folyótól keletre
Ardockal Dangriába
Dangria polgármestere; Piak csele
A levél
A menekülés
A Fehér Hattyúban
Piak kiszabadítása
Vám a Szivárvány-folyónál
Átkelés a Szivárvány-folyón
A királyi vámszedő

HETEDIK RÉSZ – A Szivárvány-
folyótól nyugatra
Ingewel erdeje
Hideglelős éjszaka a Hold-dombok 
között
Áspor
Unauwen városa; Koldus a kapunál
Unauwen király
Iwein lovag és Tirillo
Még egyszer, utoljára: Áspor
Kardok és gyűrűk
Mit hirdetett ki Unauwen király
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Nem is oly régen, gondolta, még jómagam is egy várban ültem a várúr asztalánál, a pódiumon… 
Nálunk is mindig sok volt a vendég, arra járó utazók, akiknek szállást adtunk éjszakára… 
Tiuri Fartumar várára gondolt, ahol apródként szolgált, aztán pedig Tehurira, az otthonára, 
ahol gondtalan gyermekéveit töltötte. A szüleire gondolt, akik most biztosan nyugtalankodnak, 
hová tűnt a fiuk.

A regény szereplői
A regény szereplői akár a népmesékből is elénk léphettek volna. Egy-egy melléksze-
replő kisebb-nagyobb szerepet kap a történések alakulásában, és ahogyan a népme-
sékben, a regényben is vagy segítik a hőst, vagy gátolják célja elérésében. Vannak 
olyan szereplők, akik hosszabb, és vannak, akik csak rövidebb ideig kísérik útján Tiu-
rit. Közelebbről nem ismerjük meg ugyan ezeket a szereplőket, de a hős fejlődésé-
hez a legtöbbjük mégis hozzáad valamit. Tiuri is érzi egyes segítőinek a fontosságát, 
ezért a célja elérése után a hazafelé vezető úton ismét meglátogatja azokat, akik 
segítették.

A segítő szereplők kiállnak a gyengék mellett, megvan a magukhoz való eszük, 
tisztességesek és kedvesek. Azokról pedig, akik gátolták a főhőst célja elérésében  
– negatív, „gonosz” alakok –, jóval kevesebbet tudunk meg, mindössze annyit, hogy 
gonosz céljuk van. Persze akadnak kivételek is, akiknek változik a jelleme, mint példá-
ul az orgyilkos Jaro.

22. Olvassátok el az alábbi idézeteket, amelyek egy-egy szereplőről szólnak, vagy ame-
lyeket ők maguk mondanak valakinek! Jellemezzétek ezeket a szereplőket a regény 
és az idézet alapján! Állapítsátok meg, hogy segítették vagy gátolták a főhőst célja 
elérésében! Mivel és hogyan járultak hozzá Tiuri jellemfejlődéséhez?

Az Erdei Kunyhó Bolondja
Én sohasem sietek. És a fák sem, miközben nőnek. Néhány állat siet olykor, de továbbmen-
niük nekik sem kell soha, kivéve a költöző madarakat, amikor beköszönt a tél. Te miért sietsz,  
és miért kell továbbmenned? Gyere velem a kunyhómba! Én pedig majd megmondom atyámnak 
és anyámnak, hogy hozzám jöttél, mert beszélgetni fogsz velem.

…letérdelt a fűbe, és kipakolt a kezéből, óvatosan, mintha drága kincseket cipelt volna idáig. 
Miután Tiuri leszállt a lóról, és mellételepedett a földre, látta, mi mindent hozott: két jókora vek-
ni fekete kenyeret, egy fél szalonnás palacsintát és egy darab sajtot. Neki valóban drága kincsek!
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Rablók
– Egyetlen ujjában több bátorság van, mint bennetek összesen szőröstül-bőröstül! – Tiurihoz 

fordult. – Tartsd meg a gyűrűt: bátran megvédted. De most már rejtsd el, mert az erdőben más 
rablók is tanyáznak!

Tiuri alig hitt a fülének: úgy érezte, mintha hatalmas kő esett volna le a szívéről.
– Most pedig menj! – szólt rá a rablóvezér. – És ajánlom, hogy eztán messzire kerüld ezt a 

környéket! A lovadat megtartom. Valami hasznom azért legyen belőled.

Szürke Lovagok
Tiuri még mindig elképedve ült a barlangban. A Szürke Lovagok őt keresik! És el akarják fog-
ni, élve vagy halva! De hát miért? Hiszen ezek nem a Vörös Lovasok. Akárhogy is: ugyanúgy 
ellenségek, akiktől rettegnie kell. Áldotta a jó szerencséjét, hogy nem bújt elő a rejtekhelyéről.

Barátok a Barna Kolostorból
Tiuri szemügyre vette a két barátot. Mindketten bizalmat ébresztettek benne. Az egyik idősebb 
volt, magas és vékony, arca barna, haja ősz. A másik alacsony volt, és meglehetősen fiatal, szep-
lős arcú, szeme világosszürke, tekintete átható.

A mistrinauti vár urának lánya 
Újabb súrlódás, zörgés következett, a kárpit még jobban mozogni kezdett, aztán elhúzta valaki. 
A falban sötét nyílás tátongott, a nyílásban pedig, mutatóujját az ajkára szorítva, egy nemes 
kisasszony állt.

Tiuri csodálkozva bámult rá. Fiatal volt, vele egykorú, fekete haja két hosszú copf a fonva. 
Tiuri mindjárt felismerte: ő volt az egyik, aki előző este egy asztalnál vacsorázott a vár urával.

– Ki vagy te, hölgyem? – suttogta Tiuri. 
– Csitt, jó uram – súgta a lány. – Nehogy meghalljanak! Várj egy kicsit.
Eltűnt a sötét nyílásban, amely alighanem egy titkos lépcsőhöz vezetett.
Tiuri újra hallotta azt a súrlódó hangot, közelebb lépett a nyíláshoz, és belebámult a sötétbe. 

A kisasszony ismét megjelent, ezúttal egy nagy köteggel a kezében.
– Nesze – súgta –, fogd csak meg!
Tiuri engedelmeskedett, a köteget az asztalra helyezte. A kisasszony megint eltűnt, de máris 

visszatért. Két kezében egy-egy tárgy, melyek szinte ragyogtak a bágyadt, késő délutáni nap-
fényben: egy kard és egy tőr!

A kisasszony mindkettőt odatette az asztalra a köteg mellé, és továbbra is suttogva így szólt:
– Ezeket neked hoztam, uram, rejtsd el őket a csuhád alatt! Gyorsan, mielőtt még be talál 

lépni valaki! 
A hölgy kibontotta a köteget. Tiuri látta, hogy egy sodronying van benne.
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A mistrinauti vár ura
– Nos – szólalt meg végül a várúr. – Azért jöt-

tem, mert hoztam neked valamit… – Elhallgatott, 
köhintett egyet, aztán majdhogynem nyers hangon 
így folytatta: – Várj egy kicsit!

Eltűnt az ajtóban, aztán jókora pakkal tért visz-
sza, és letette Tiuri lába elé. – Ebben – mondta – ta-
lálsz egy sodronyinget, egy kardot és egy tőrt. Húzd 
fel a sodronyinget, és vedd magadhoz a fegyvereket!

Tiuri meglepetten nézett a várúrról a csomagra, 
aztán vissza. És akkor rájött, voltaképpen milyen 
mulatságos helyzetbe csöppent. A várúr előbb mérge-
sen elzavarta a lányát, aztán fegyvereket és láncinget adott neki, akárcsak amaz. Nem tudott 
elfojtani egy mosolyt. Ha a várúr tudná, mi van az asztal alatt!

Menaures, a remete 
Az ajtóban sovány, idős férfi jelent meg; durva, szürkéskék anyagból szőtt ruhát viselt. Hosszú, 
hullámos haja és szakálla hófehér volt, arca barátságos, higgadt és bölcs.

Dangriai polgármestere
– Valami fontos? – állt fel most a polgármester is. – Valóban? Lecsukattam egy kis gonosz-

tevőt, ennyi történt. Ez mióta számít olyan végtelenül fontos történésnek Dangriában? Felnőtt 
emberek vagyunk, Dirwin úr, és mindketten tudjuk, hogy az ifjúságra olykor ráfér egy kis ne-
velés.

– Polgármester úr – válaszolta Dirwin úr –, senki egy szót sem szólt a bezárt fiúról.  
Te hoztad szóba! Ami azt jelzi, hogy szerinted igenis roppant fontos ügyről van szó.

Tirillo, Unauwen udvari bolondja 
A bolond abbahagyta az éneklést.

– Most egy kicsit furcsán érzed magad, és elveszettnek, mert véghez vitted küldetésedet, újat 
azonban még nem kaptál. S azon töröd a fejed, vajon mi állhatott az üzenetben, amelyet oly 
sokáig hordoztál magaddal. De hidd el, nem számít, mi áll az üzenetben! Csak az számít, hogy 
híven elhoztad a királynak, megtartva ígéretedet, bátran és kitartón száz veszedelmen át.

Tiuri ránézett. Némileg csodálkozva állapította meg, hogy a bolondnak igaza van. Teljesen 
el is múlt az elveszettségérzés, amely korábban hatalmába kerítette: érezte, ahogy megnyugszik, 
elcsöndesedik a szíve.

– Ott a király bolondja! – kiáltották az emberek. – Van valami híred, Tirillo? Gondolom, 
semmi vidám!
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– Ugyan miért ne lenne? – kérdezett vissza a bolond. – Nézz körül, s mondd meg igaz szí-
vedre: nem gyönyörű ma a város? Tán még szebb is, mint máskor! S tudod miért? Mert érzed, 
hogy talán veszélyben van! Csak akkor fogod fel, valójában mennyire szeretsz valamit, ha az a 
valami veszélybe kerül…

Tirillóra nézett, és egyszer csak megpillantott valamit, ami mélyen megérintette. Egy gyűrű a 
bolond bal kezén, amelyben megcsillant a kő, valahányszor Tirillo felemelte a lapátot. Tiuri 
előrehajolt, és csodálkozva így szólt:

– Te is ugyanolyan gyűrűt viselsz… Mint Marwen lovag és Ardian, és amilyet Edwinem 
lovag! 

Tirillo elmosolyodott.
– Hát persze – felelte. – Unauwen király azzal adta át nekem: nem kell ahhoz pajzsot és 

kardot hordani, hogy lovag legyen az ember…
– Vagy úgy – mormolta Tiuri –, értem…
Milyen igaz. Miért ne tartozhatnék egy bolond a király leghűségesebb vitézei közé? Ha 

valaki, Tirillo igazán méltó, hogy ilyen gyűrűt viseljen!
Képes felvidítani a nekiszomorodókat, amit nem sokan mondhatnak el magukról.

Tiuri újra magára maradt. Magányosnak és rosszkedvűnek érezte magát. Rendesen kilépett, 
de mindjárt eszébe jutott, vajon hová siet annyira. Már csöppet sem vágyott Dagonautba, sem 
haza. Mi várhat rá ott, amiért érdemes rohannia? A király biztosan nem üti lovaggá, és ha 
mégis, akkor mi van? Aztán eszébe jutott, hogy egyvalamiért mégiscsak sietnie kell: mindent el 
kell magyaráznia királyának, és át kell nyújtania neki Unauwen király levelét. Igen, gondolta. 
Sietni fogok.

Tiuri megállította Ardanwent. Nézte a várost. Esteledett, ideje volt visszatérnie. Jót tett neki a 
lovaglás, képes volt beletörődni a megmásíthatatlanba. Amikor visszaért a városba, Tirillo sza-
vai csengtek a fülében: „Nem kell ahhoz pajzs és kard, hogy lovag legyen az ember!”

Ez az!, mondta magában. Nem számít, lovag vagyok-e, vagy sem. Tiuri vagyok, és kard 
meg pajzs nélkül is mindig lehetőségem lesz rá, hogy helyesen cselekedjek!

Piak
– Szerintem fiatalabb nálad. Tizennégy éves. De itt született és nőtt fel a hegyek között, 

és olyan férfiak hosszú sorának leszármazottja, akiknek a vérükben volt a hegymászás. Nem 
találsz jobb vezetőt nála. Holnap reggel, napkeltekor induljatok.

– Ne félj, én nem foglak elárulni. Bízhatsz bennem. Nekem is van feladatom, Menaures 
bízott meg vele. Légy a vezetője, mondta, mutasd meg neki a legrövidebb és a legbiztonságosabb 
utat! Ügyelj, hogy senki se kövesse, őrködj, míg alszik, s légy mellette, amikor ébren van… 
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Ez az én feladatom. Ezért hallgattam ki a beszélgetésedet Jaróval. És mivel az én feladatom, 
hogy egy feladattal megbízott ember vezetője legyek, a te feladatod voltaképpen egy kicsit az én 
feladatom is.

Tiuri nézte a fiút, és érezte, hogy elönti a boldogság. Piak, gondolta, nem csupán útitársa és 
vezetője lesz, hanem a barátja is. Kezet nyújtott a fiúnak.

23. Mely szereplőt vagy szereplőket tartjátok az idézettek közül a legbölcsebbnek?  
Érvekkel támasszátok alá válaszaitokat!

Tiuri, a főszereplő, a kalandok hőse, a lovag

Dagonaut király
[…]
Ezúttal kettesben maradt a királlyal.
Tiuri végre elmondhatta, miért tűnt 

el a kápolnából ahelyett, hogy reggel 
hét óráig ott virrasztott volna.

– Az ismeretlen a segítségemet kér-
te – magyarázta –, és nem tudtam neki 
nemet mondani. Aztán amikor meg-
ígértem Edwinem lovagnak, hogy kéz-
besítem a levelet, már muszáj volt telje-
sítenem a megbízatást…

– Ez igaz – felelte Dagonaut király. 
– Nehéz feladatnak bizonyult a levél 
kézbesítése?

– Néha igen – bólintott Tiuri. – De szerencsére sokan segítettek útközben.
A király rákoppintott a kezében tartott levélre.
– Unauwen király is említést tesz erről a levelében – mondta. Újra végignézett 

Tiurin. – Jutalmul lett egy kardod, egy gyűrűd és egy lovad – folytatta –, de még 
nem vagy lovag.

– N… nem, felség – dadogta Tiuri, és közben nem tudta, mire vélje a király sza-
vait. Vajon Dagonaut helyesli, amit tett, vagy sem? Olyan különösen mosolygott.

A király hallgatott egy darabig. Tiuri sem szólt.
– Nos – törte meg végül a csendet a király – nincs más mondani- vagy mesélni-

valód?
– Nincs, felség – válaszolta Tiuri. Mit mondhatna még? Nem sorolhatta fel újra a 

kalandjait. Amire a király kíváncsi volt, azt már tudta.
– És kérdésed sincs, Tiuri, Tiuri fia?

NYOLCADIK RÉSZ – Visszatérés 
Dagonaut városába
Unauwenből Dangriába
Dangriából Menauresig
Búcsú Piaktól
Mistrinaut vára
Az erdő
Dagonaut király
Egy fehér pajzsos lovag
Viszontlátásra napfelkeltekor
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Az éppenséggel volt!
– Felség – kezdte tétován. – Az imént azt mondtad, még nem vagyok lovag. Meg-

tenné felséged… megtenné, hogy lovaggá üt?
Dagonaut király felállt a trónról.
– Hogy üsselek lovaggá? – ismételte lassan. – Hiszen elszaladtál, mielőtt megte-

hettem volna… saját, szabad akaratodból. Gondolod, hogy most, több mint másfél 
hónappal később, úgy kezelem a dolgot, mintha mi sem történt volna? A nyári nap-
forduló rég elmúlt. Miért szeretnéd, hogy most mégis lovaggá üsselek?

– Én… én csak azt hittem, hogy hajlandó lenne megtenni felséged – dadogta  
Tiuri.

– Négyévente egyszer kiválasztunk fiatalembereket, akiket aztán lovaggá ütünk 
– válaszolta a király. – Előzőleg kiállják a próbát, és számos szabályt kell betartani-
uk. Egyik kötelességük, hogy a lovaggá ütésük előtti éjszakát elmélkedve, virrasztva 
töltsék, és közben teljesen kizárják a külvilágot. Ha erre képtelenek, vagy nem haj-
landók, megszegik az egyik szabályt, bizonyítva, hogy nem áldoznak fel mindent a 
lovaggá ütésük érdekében. Veled pontosan ez történt, Tiuri.

– De… – motyogta Tiuri. Nem tudta folytatni. De hát nem volt más választá-
som!, ezt akarta mondani.

– Mondd meg őszintén, Tiuri – folytatta a király –, ha lenne lehetőséged újra 
virrasztva eltölteni egy éjszakát a kápolnában, és ha ismét meghallanál egy hangot, 
amely a segítségedet kéri… Akkor mit tennél?

Tiuri a királyra nézett. Hirtelen teljesen higgadtnak érezte magát.
– Ugyanezt – válaszolta.
Dagonaut király bólintott.
– Épp ez az – mondta. – Ugyanezt tennéd, miközben tudod, ez milyen következ-

ményekkel jár. Nos, ezeket a következményeket vállalnod kell.
Tiuri felemelte a fejét.
– Értettem, felség – mondta tisztán és jól érthetően.
– Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy nem ütlek lovaggá.
– Akkor is, ha azt jelenti, hogy nem üt lovaggá felséged – ismételte Tiuri határo-

zott hangon.
[…]
Nem számít, lovag vagyok-e, vagy sem. Tiuri vagyok, és kard meg pajzs nélkül is 

mindig lehetőségem lesz rá, hogy helyesen cselekedjek!

24. Mit gondoltok, a fenti idézet utolsó mondatával Tiuri csak önmagát vigasztalja, vagy 
valóban így gondolkodik? 

25. Ti mit tennétek, vagy mit gondolnátok, ha valami vágyott dolgot azért nem kapnátok 
meg, mert közben valakin segítettetek, valami jó cselekedetet hajtottatok végre?
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Egy fehér pajzsos lovag
[…]
– Tiuri, Tiuri fia, a te helyed ott van.
– Az asztalnál? – csodálkozott Tiuri. – Nem, Muldo, szerintem tévedsz.
– A te helyed az asztalnál van – nézett rá az udvarmester –, Arman lovag és Jiuszi-

pu lovag között. Nekem ezt mondták.
Tiuri nem kérethette magát tovább, mert trombitaszó jelezte, hogy a király érkezik.
Így hát a lovagokkal és feleségeikkel együtt a patkó alakban felállított nagy aszta-

lok egyikénél állt. Amikor a király belépett, meghajolt, és megvárta, míg az uralkodó 
köszönti vendégeit. A vendégek elvileg csak az után foglalhattak helyet, hogy a ki-
rály is leült.

Dagonaut azonban állva maradt, és egyenként végigjártatta tekintetét a jelenlé-
vőkön. Pillantása Tiurin is megállt, amitől ő nem érezte különösebben kényelmesen 
magát, mert továbbra is azt hitte, nincs joga ott állni, mintha maga is lovag lenne.

A király köszöntötte lovagjait és feleségeiket. Aztán így szólt:
– Bizonyára észrevettétek, hogy ma este először körünkben van egy ifjú lovag 

is… mindannyiótok között a legifjabb. Őt külön is szeretném köszönteni. Tiuri lo-
vag, Tiuri fia!

Tiuri döbbenten meredt a királyra.
Dagonaut király elnevette magát.
– Nézzétek, hogy bámul! – kiáltotta. – Tiuri lovag, üdvözöllek körünkben! Lépj 

közelebb, hogy alkalmunk legyen köszönteni egymást, s hogy e köszöntéssel nyoma-
tékot adhassak iménti szavaimnak!

Tiuri engedelmeskedett.
– Felség – mondta, amikor ott állt a király előtt. – Bocsásson meg felséged, de én 

azt hittem…
– Azt hitted, nem akarlak lovaggá ütni! – fejezte be a mondatot nevetve a király. 

Aztán elkomolyodott, és így folytatta: – Félreértettél, Tiuri, bár meg kell vallanom, 
szántszándékkal zavartalak össze. Azt akartam, 
hogy jól értsd, akkor is úgy cselekedtél volna, 
ahogy, ha tisztában vagy vele, hogy azzal hát-
rányt okozol saját magadnak.

– Értem – mondta halkan Tiuri.
– Ám annak, hogy azt mondtam, nem akarlak 

lovaggá ütni, más oka is volt – folytatta a király. 
– Valójában már nincs rá szükség. Ha azon az 
éjszakán nem hallod meg a segítségkérést, most 
lovag lennél. Ám mivel meghallottad, azután 
pedig teljesítetted a feladatodat, és beváltottad 
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az Edwinem lovagnak tett ígéretedet, az netán azt jelentené, hogy nem vagy lovag? 
Igaz, nem ütöttelek lovaggá, de bebizonyítottad, hogy anélkül is lovag vagy. Lovaggá 
ütötted magad, Tiuri, és attól, hogy megpaskolom a nyakad egy karddal, semmivel 
sem leszel lovagabb lovag, mint amilyen máris vagy!

A termen halk morajlás futott végig. Tiuri meghatottan bámulta a királyt. Meg 
volt lepve, büszke volt, boldog és elfogódott egyszerre.

– Add ide a kardodat – mondta a király.
Tiuri odaadta.
– Térdelj le! – parancsolta a király.
Tiuri engedelmeskedett. Dagonaut hozzáérintette a nyakához a kard lapját, majd 

így szólt:
– Állj fel, Tiuri lovag!
Miután Tiuri felállt, Dagonaut király a derekára csatolta a kardot, majd – ez volt 

a szokás – megcsókolta. Utána intett az egyik szolgának, aki előhozott egy pajzsot. 
Fehér volt, mint a hó.

– Tiuri lovag – mondta a király – mindjárt megesküszöl nekem, hogy hű szolgám 
leszel. De Unauwen király kérésére fehér pajzsot kapsz, annak jeléül, hogy Unauwen 
szolgája is vagy. Másrészt pedig annak a lovagnak az emlékére, akinek feladatát átvetted.

Tiuri átvette a pajzsot, és reszkető hangon elmondta az esküt, amelyet minden ifjú 
lovagnak el kell mondania.

– Esküszöm, hogy lovagként hűségesen szolgálom felségedet, minden alattvalóját 
és mindenkit, aki segítségemet kéri. Esküszöm, hogy kardomat csak a jó érdekében 
használom, s mindig a gonosz ellen, és pajzsommal megvédem mindazokat, akik 
gyengébbek nálam…

Erre a teremben lévők egy emberként kiáltottak fel:
– Éljen a Fehérpajzsos Tiuri lovag!
De Tiuri lehajtotta a fejét, mert a szeme megtelt könnyel.

Kezdődhetett a vacsora. A szolgák és az apródok behordták a tálakat, és teletöl-
tötték a poharakat. Tiuri látta, hogy a legtöbben őt nézik: boldogan, meglepetten, 
kíváncsian. Nem ült le, hanem a királyhoz fordult, és odasúgta neki:

– Felség, kérdezhetek valamit?
– Tessék, Tiuri lovag.
– Megengedi felséged, hogy elmenjek? – kérdezte Tiuri olyan halkan, hogy csakis 

a király hallja.
– Miért? – kérdezett vissza a király ugyanolyan halkan.
– Felség… még nem fejeztem be az éjszakai virrasztásomat… – kezdte Tiuri.
A király szerencsére rögtön megértette.
– Menj csak, Tiuri. Holnap találkozunk.
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A kápolna kőpadlóján térdelt, és az előtte lobogó gyertya lángját bámulta. Most 
minden, amit átélt, álomszerűnek tűnt. Mindjárt körülnéz, és látja, hogy ott vannak 
a barátai is: Arman, Foldo, Wilmo és Jiuszipu. És akkor biztos lesz benne, hogy a 
hangot, amely arra kérte, nyissa ki az ajtót, csak képzelte, ahogyan mindazt, ami az 
után történt.

De amikor körülnézett, még mindig egyedül volt a kápolnában, és az oltár fölött 
ott függött fehér pajzsa.

Tehát mégiscsak megtörtént. A most virrasztó Tiuri más ember volt, mint a hosz-
szú napokkal ezelőtti. Csak most értette meg egészen, mint jelent az, lovagnak lenni. 
És még csak az útja elején járt. Amin keresztülment, azt próbatételnek is tekinthette. 
Végiggondolta, mi mindent élt át, az emberekre gondolt, akikkel találkozott közben, 
és megesküdött magában, hogy igyekszik jó lovag lenni.

Így töltötte az éjszakát, és csak akkor állt fel, amikor az első napsugarak színesre 
festették a kis kápolna ablakait.

26. Milyen jelentőséggel bír, hogy Tiuri egy fehér pajzsos lovag lett, vagy még inkább, 
hogy ő lett a Fehérpajzsos Lovag?

Ahogyan a cselekmény halad előre lineárisan, úgy fejlődik Tiuri jelleme is. A történet 
kezdete és vége között kevés idő telik el, mégis tanúi lehetünk egy 16 éves fiú felnőtté 
válásának. A kalandok során egyre érettebben és bátrabban hoz döntéseket, mindig 
jól választ, és bizonyítja rátermettségét arra a feladatra, amivel megbízták. A fegy-
vernökből végül hivatalosan is lovag lesz, bár már a kalandok során is megtestesíti a 
lovagi erényeket.

Összegzés
A Levél a királynak című regény számtalan bölcsességet hordoz magában, csak nyitott 
szívvel kell olvasni. A lovagi erényeken túl olyan értékekre mutat rá, amelyek minden, 
a világban helyét kereső fiatal számára útmutatásul szolgálhatnak. Bizonyítja, hogy 
érdemes minden helyzetben nemesen, őszintén és becsületesen visel kedni, mert iga-
zi bátorságot a hűség és becsület szül.

27. Változtassatok a cselekmény befejező részén, a történet lezárásán! Ismertessétek, 
hogy a változtatásotok vajon hogyan hatna az összegzésre!
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Kor, korstílus, stílusirányzat 
A múltat az emberiség történetét korszakokra – őskor, ókor, középkor, újkor… – 
bontja a történelemtudomány. Ennek célja, hogy átláthatóvá tegye a történelmi idő-
folyamot, és elkülönítse egymástól az egyes szakaszokat. Különböző nemzetek és 
kultúrák eltérő módon osztják fel a korokat. Ám mégis elmondhatjuk, hogy az egyes 
történelmi korszakokban jellemző megnyilatkozási, kifejezési formák alakultak ki, 
amelyeket alakított és befolyásolt az előző korokban megszerzett tudás, ismeret, 
technológia, és amely hatással volt a világról kialakított képre, gondolkodásmód-
ra és életszemléletre. Mindezeket a művészet a maga sajátos módján tükrözi témái-
ban, megjelenítési formáiban, például nyelvi stílusában, dallamvilágával, színeivel, 
formái val. A művészet az ihletből fakad. Egy-egy korszakot az is jellemez, hogy a 
művészek a tudatos szabályrendszerhez igazodnak-e inkább, vagy teljesen eredeti 
esztétikai törvényeket követnek. 

A történelmi korszakok mellett a művészetekben is elkülönítünk különböző sza-
kaszokat: korstílusokat és stílusirányzatokat. 

•  Korstílusnak tekintjük az egy-egy kor művészetének egészére vagy zömére 
általánosan jellemző stíluselemeket.

•  A stílusirányzat a korstílusnál szűkebb fogalom, egy vagy több művészeti ágra 
terjed ki, melynek alkotóit elsősorban stílusjegyeik (stílusuk jellegzetes vonásai, 
jellemző eszközeik, ismertetőjegyeik) kötik össze.

A legjelentősebb korstílusok és stílusirányzatok

Egy-egy korszak országonként más-más időintervallumban élt, és a különböző kor-
stílusok és stílusirányzatok közötti határvonalak nem élesek, hiszen gyakorta hosz-
szabb rövidebb ideig egymás mellett hatottak.

Az antikvitás (ókori kultúra és művészet) 
korának nevezzük azt a korszakot, amely 
Kr. e. 4-5 ezer évvel kezdődik, és a végét 
a történelemtudomány a Nyugatrómai 
Birodalom bukásához (476) kapcsolja.

Az ókorban a mítoszból, az ősök történe-
téből és a meséből, akkor lett irodalom, 
amikor megjelentek az első énekmondók, 
drámaírók, elbeszélők. 
Erről bővebben középiskolában tanultok.
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A középkor kezdetét a Nyugatrómai 
Birodalom bukásához (476), végét pedig 
Amerika felfedezéséhez (1492) kötik.

Legjelentősebb stílusirányzatai:
• román stílus
• gótika

A középkor jellemzői Európában a latin nyelvű írásbeliség, az egyház kiemelt szerepe, 
a lovagi kultúra megjelenése. A műveltség alapjait a görög-római kultúrkör és  
a zsidó-keresztény vallási szövegek teremtik meg. Ebben a több mint ezer évet felö-
lelő időszakban számos alkotás jött létre minden művészeti ágban. A középkor első 
felére a román, míg második felére a gótikus stílus volt a jellemző mind az építészet-
ben, mind a többi művészeti ágban.

A reneszánsz korstílus a 15. századtól 
a 17. századig terjedő időszakra tehető.

A reneszánsznak két szellemi-kulturális 
irányzata alakult ki: a humanizmus és 
a reformáció. A humanizmus egész 
Európában ható tudós magatartás, 
szellemi irányzat, melyhez hozzátartozott 
a klasszikus műveltség iránti érdeklődés 
újjáéledése, és amelynek középpontjában 
az ember állt. A reformáció a katolikus 
egyház megújítására vállalkozó egyházi 
és vallási mozgalom, amely sajátos 
kultúrát teremtett.

A reneszánsz (francia eredetű szó, jelentése: újjászületés) a 14. században indult hó-
dító útjára Itáliából. A 15. századtól a reneszánsz kultúra már nemcsak a városokban, 
hanem a világi és egyházi fejedelmek udvaraiban is nagy jelentőségű. A reneszánsz 
kialakulása összekapcsolódott a humanizmus kulturális és oktatási mozgalmával.  
A humanisták feltámasztották az ókori görög és római kultúrát, létrejött a polihisztor 
embereszmény. Az ember újra fölfedezte önmagát, tehetségét és képességeit, 
s minden dolgok mértéke és végső célja ismét az ember lett az ókori művészetekhez 
hasonlóan. Az alkotó, a művész már fontosnak tartotta az egyén érzéseinek, nézetei-
nek, élményeinek kifejezését. A reneszánsz korszakában megjelenő vallási mozgalom, 
a reformáció létrehozza a nemzeti (anyanyelvű) nyelvű irodalmi műveket.
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A barokk kor a 16. század második felétől 
a 18. századig volt meghatározó Európá-
ban.

A barokk kultúra megszületésének alapja 
az ellenreformáció, vagyis a katolikus 
megújulás.

A barokk a középkorhoz hasonlóan a tapasztalaton túli világ, a vallásosság, a hit felé 
fordult, de követendőnek tekintette az antik műveltségeszményt is. A barokk művé-
szet ma is része életünknek, hiszen falusi templomaink nagy része barokk stílusban 
épült, vagy azzá alakították át. A barokk művészet legfőbb jellemzője a monumentali-
tás, a meghökkentés, a gyönyörködtetés. A barokk költészet kedvelte a virtuóz 
rímtechnikát, a merész gondolattársításokat, az újszerű költői képek halmozását. 
A próza előszeretettel alkalmazta a bonyolult, ám mégis áttekinthető körmondatokat. 
Hazánkban a 17-18. század történelmi és társadalmi eseményei életre hívtak egy 
olyan változatos költészetet, amely kéziratos énekeskönyvekben terjedt és maradt 
fenn. A szerzők általában névtelenek maradtak, így ezeket a darabokat népköltészeti 
alkotásként jegyezték fel, ezt nevezzük kuruc költészetnek.
A felvilágosodás korának korstílusa a klasszicizmus, amely közel két évszázadon át, 
1630 és 1830 között hatott. 

A klasszicizmus kezdetben a barokkal párhuzamosan, vele együtt létezett. 
Neve a latin classis szóból ered, jelentése: osztály. Mintának az antik görög és római 
művészetet tekintette, s céljának e műalkotások minél tökéletesebb utánzását 
tartotta.
A felvilágosodás korszaka Angliából indult az 1640-es években – az angol felvilágosult 
gondolkodók alapozták meg az empirizmust, azt a felfogást, miszerint a megismerés 
csak a tapasztalaton keresztül lehetséges. Ezzel szemben megjelent egy másik 
gondolkodásmód is, a racionalizmus, amely szerint a megismerés forrása az ész, 
és a fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül is léteznek. A racionalizmus 
hívta életre a francia felvilágosodás korszakát az 1750-es években.
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A romantika mozgalom és korstílus, 
amely a 19. század első felében a klasz-
szicizmus ellenhatásaként a „hideg ész 
helyébe a forró szívet állította”.
Nemzeti romantikáról beszélünk, mert 
nem egységes irányzat (nemzetenként el-
térő módon s eltérő időben jelentkezett).

Stílusirányzata a romantika.

A romantika meghatározó életszemlélet, életfilozófia, világfelfogás és művészi 
kifejezésforma.
A magyar történelemben 1830–1848-ig tartó időszakot reformkornak nevezzük, 
ez egyben a magyar romantika első korszaka is.
A romantika az érző emberi lélek megszólaltatója: a hit és a nemzeti lét kérdése is 
foglalkoztatja. Az egyéni és közösségi szabadságvágy felszabadulást jelent: nemzetek, 
népek, országok ébrednek öntudatra. Sajátosságaik, egyéniségük, egyediségük 
felmutatásának vágya szegül szembe azzal a racionális szigorral, amely az embert 
csak biológiai lényként kezelné, a népet csak alattvalók megszámolható tömegeként 
mutatja fel. A romantika igazolja és bizonyítja az emberi lélek erejét, aminek 
lenyomata az ekkor született csodálatos műalkotásokban is fennmaradt.

 (Forrás: Mihályi Molnár László)

1. Párosítsátok a képeket egy-egy történelmi korszakhoz!
2. Párosítsátok a képeket egy-egy korstílushoz! 
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anekdota: eredetileg szóbeli, humoros, csatta-
nós történet, amely többnyire valós szemé-
lyekhez kapcsolódik; a 19. század magyar 
írói, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán gyakran 
illesztettek anekdotákat műveikbe

bujdosóének: a bujdosóének a magyar költé-
szetben önálló műfajként élt a kuruc költé-
szetben. A száműzöttek, menekülők, földön-
futók sorsát, érzelmeit bemutató, bánatos, 
panaszos hangvételű dalokat jelentett. 

dal: rövid tömör, egynemű érzésekről szóló lírai 
alkotás

dráma: az epika és a líra mellett az irodalom har-
madik műneme. A dráma görög eredetű szó: 
cselekvést jelent. Tárgya a külvilágból me-
rített esemény, eseménysor. A történéseket,  
a szereplők gondolatait, jellemző tulajdonsá-
gait, egymáshoz való viszonyát az alakok cse-
lekedeteiből, a párbeszédekből (dialógusok) 
és magánbeszédekből (monológok), valamint 
a taglejtésekből (gesztusok) ismerjük meg.

egyházi kultúra: a keresztény egyházhoz, az 
egységes valláshoz kapcsolódó kultúrát ne-
vezzük egyházi kultúrának, jellemzője a la-
tin nyelv egységes használata, amely a művelt 
réteg (egyház) nyelve volt

elbeszélés: általában egyetlen cselekménysoro-
zatra épül, a novellánál ráérősebb, részlete-
zőbb, többszöri a helyzetváltoztatás benne, 
viszonylag sok a szereplő (akiket részlete-
sebben jellemez), több fordulat viszi előre a 
cselekményt. (A 20. századtól a novella és az 
elbeszélés sokszor nem elkülöníthető.)

elégia: kezdetben gyászdal volt az ókorban,  
a későbbiekben a szomorúságot, hiányérze-
tet, fájdalmat kifejező lírai költeményt jelen-

ti. Az elégiaköltő a vágyai és a valóság közötti 
ellentétet rezignáltan, bánatosan, csüggedten 
énekli meg.

életkép: a mindennapi életnek egy-egy visszaté-
rő, jellemző helyzetét vagy alakját ábrázoló, 
lírai és epikai elemeket egyaránt magában 
foglaló verses vagy prózai alkotás

előreutalás (katafora): egy adott szöveg későb-
bi elemeire, történéseire való előreutalást je-
lent

emlékirat (memoár): olyan prózai epikus mű-
faj, amely a napló, az önéletrajz és a történet-
írás között helyezkedik el

epigramma: egy gondolatot röviden, tömören 
kifejtő, néhány soros költemény. Eredetileg 
az ókori görögöknél sírköveken található, 
verses feliratot jelentett. Jellemzően két kö-
tött ritmusú sorból áll. Időmértékes verselés 
jellemzi. Ennek alapja a rövid és hosszú szó-
tagok ritmikus, szabályszerű váltakozása.

epizód: közbeiktatott, a cselekményt előre nem 
vivő esemény

gótika: középkori művészeti stílus, az építészetben 
a magasba törő falak, csúcsíves ajtók, ablakok  
és tetőzet jellemzi. Az épületek falai vékonyak, 
és hatalmas, színes ablakok vannak rajtuk.

himnusz: dicsőítő ének, Istenhez való fohász, 
amelyben a Mindenható segítségéért könyö-
rögtek és dicsérték, hogy elnyerjék a jóindulatát

humanizmus: kulturális és oktatási mozgalom, 
a reneszánsz eszmei háttere, középpontjában 
az ember, valamint az antik kultúra eszmé-
nye, annak tisztelete áll

humor: derűs kedélyállapotból származó szelle-
messég, olykor komoly mondandót leplező 
kedélyes, szellemes tréfálkozás

6
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iniciálé: a kódexek egyes fejezeteinek nagy mé-
retű, színes díszítményekkel kiemelt betűi

intelem (parainesis): meghatározott személy-
hez szóló erkölcsi célzatú, tanító-nevelő 
szándékú elbeszélő mű

késleltetés: epikus és drámai művekben  a cse-
lekmény menetének lassítása, új bonyodal-
mak beiktatása: célja a figyelem újraélesztése 
vagy a hős új jellemvonásának bemutatása

kihagyás: a hallgatónak kell magában kiegészíte-
nie a hiányzó elemeket. A szöveg feszültségét 
fokozza, ha az író szándéka szerint kihagy, 
vagy elhallgat valamit.

kisepika: az epikus művek között a legkisebb terje-
delműek, például novella, elbeszélés, anekdota

kódex: középkori kézzel írott, másolt könyv
könyvnyomtatás: a valódi könyvnyomtatást, 

amely már sorozatgyártásra is alkalmas szer-
kezettel történik, Gutenberg német mester 
nevéhez kötjük (1453 körül)

középkor: az antikvitást követő korszak, kez-
detét a Nyugatrómai Birodalom bukásához 
(476), végét Amerika felfedezéséhez (1492) 
kötjük. Két alappillére az ógörög és a római 
mitológia, irodalom, illetve a zsidó-keresz-
tény vallási szövegeket egyesítő Biblia.

közösségi emlékezet: mindazon tudás és isme-
ret, amelyet elődeink ránk hagyományoztak

kuruc kor: a 17–18. század történelmi és társa-
dalmi eseményeinek összessége

irodalmi levél: a levélformát a szerző mondani-
valója művészi stílusú megjelenítésére hasz-
nálja fel

lovagi erények: bátorság, hűség, nagylelkűség, 
gyengék segítése, illedelmesség, higgadtság, 
kitartás

lovagi kultúra: a középkor feudális világi művelt-
ségét lovagi kultúrának nevezzük, mert ugyan 
a nemesség, a lovagok rétege függő helyzetbe 

került az arisztokráciától, a középkori világi 
feudális úr életstílusát, életmódját, kulturális 
arculatát mégis ez a réteg alakította ki

miniatúra: a kódex szövegének az illusztrálását 
szolgáló kép

novella: rendszerint egyetlen, rövidre fogott, ér-
dekes eseményt mond el. Hősét csak egy-két 
vonással jellemzi a szerző, a történet közép-
pontjában pedig egy fordulat (sorsfordulat) 
áll. A novellát egyenes vonalú szövegszerke-
zet jellemzi.

óda: a líra műnemébe tartozó ünnepélyes, emel-
kedett hangú lírai költemény, valamilyen 
magasztos tárgyról, eszményről, eseményről 
szól. Fennkölt témái: emberiség, a haza sorsa, 
egy érzés, magatartás, istenek.

önazonosság: egy személy vagy egy csoport sa-
ját magával kapcsolatos tudása

reformáció: latin eredetű szó, jelentése: újjászer-
vezés, megújítás. Az egyházi élet megújulása, 
a 16. században megindult vallási mozgalom, 
melynek eredményeképpen létrejöttek a pro-
testáns (evangélikus, református, unitárius) 
egyházak.

reneszánsz: az európai művelődéstörténet kor-
szaka a 14–16. században. Az elnevezés fran-
cia eredetű, jelentése: újjászületés, ami az em-
berről alkotott új szemléletre utal.

román stílus: középkori művészeti stílus, építé-
szetére a vastag falak, a keskeny, lőrésszerű 
ablakok és a félköríves boltozat jellemző

romantika: mozgalom és stílusirányzat is, nem-
zeti romantikáról beszélünk, mert nem egy-
séges irányzat. A romantika a középkor felé 
fordul, vagyis a dicső nemzeti múlt, az egzo-
tikus távoli kelet, a természet, a fantázia, az 
álomvilág vagy éppen a népi kultúra világa 
felé.
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siratóének: a kuruc szabadságharc  bukását,  
a magyarság sorsát sirató, a német elnyomás 
ellen tiltakozó, a vezérekhez, főként II. Rá-
kóczi Ferenchez forduló panaszos ének

szállóige: irodalmi, történelmi vagy mitológiai 
forrású, szó szerinti idézet

szatíra: lírai műfaj, amely a valóság komikus-iro-
nikus ábrázolására törekszik, azaz megvál-
toztatja az arányokat, kicsinyít vagy nagyít, 
és gyakran túloz

szónoklat: prózai műfaj, nagyobb hallgatóság-
hoz intézett egyházi vagy politikai beszéd, 
melynek elméletével az ókorban kidolgozott 
retorika foglalkozik

toborzódal: olyan dalok, amelyek arra buzdí-
tották a hallgatóságot, hogy egy kitűzött cél 
megvalósítása érdekében csatlakozzanak egy 
csoporthoz

tragédia: olyan drámai alkotás, melynek kö-
zéppontjában valamilyen értékveszteség áll. 
Cselekménye tragikus végkimenetelű kon-
flik tust hordoz.

trubadúrok: francia költők, akik provanszálul 
énekelték meg az úrnő hódolatát 

komédia: olyan drámai alkotás, mely a világot 
komikusan ábrázolja, a végkifejlet szerencsés

visszautalás (anafora): egy korábbi szövegrész-
re, információra való visszautalást jelent
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9789634377320)
226. o. Mihályi Molnár László: Korstílusok (stíluskorszakok). https://tenyek.sk/2017/10/18/korstilu-

sok-stiluskorszakok/  (Letöltés ideje: 2021. 11. 02.)
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Képek forrásjegyzéke
4. A 4 evangélista ábrázolása 13. századi örmény kódex-

ben © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
4. Peter Paul Rubens: Phaeton bukása (National Gallery 

of Art, Washington D. C.)
5. Kertészkedés középkori kódexlapon © CULTiRiS / 

Bridgeman Art Library
8. Hortus deliciarium © CULTiRiS / AKG Images
9. Kódexlap Jean Froissart krónikájából © CULTiRiS / 

Bridgeman Art Library
9. Képes Krónika, S iniciálé (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
9. Az Augustinus-corvina © CULTiRiS / Országos Szé-

chényi Könyvtár
10. N iniciálé © CULTiRiS / Országos Széchényi Könyvtár
10. K iniciálé © CULTiRiS / Országos Széchényi Könyvtár
11. Lovagi torna ábrázolása Sir Thomas Holme Fegyve-

rek Könyvéből © CULTiRiS / AKG Images
12. Manesse-kódex egy oldala (Universitätsbibliothek 

Heidelberg, Heidelberg)
15. Illusztráció a Thuróczy-krónikából (Országos Szé-

chényi Könyvtár, Budapest)
18. A tihanyi apátság alapítólevelének részlete (Pannon-

halmi Bencés Főapátság, Főapátsági Levéltár, Pan-
nonhalma)

19. Halotti beszéd hasonmása (Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest)

21. Leonardo da Vinci: Mona Lisa © CULTiRiS / 
Bridgeman Art Library

22. Firenzei dóm © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
24. A sárospataki Rákóczi-vár belső udvara © CULTiRiS /  

Tóth József Füles
25. A Luther-Biblia címoldala © CULTiRiS / Bridgem-

an Art Library
25. Gutenberg arcképe fametszeten (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
25. Iniciálé a Gutenberg-Bibliából © CULTiRiS / 

Bridgeman Art Library
26. A vizsolyi Biblia címlapja © MTI Fotó
27. Buda látképe a Schedel-krónikában (Országos Szé-

chényi Könyvtár, Budapest)
27. Mátyás király márványportréja (Szépművészeti Mú-

zeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
28. A Budai Krónika egy oldala (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
29. Mátyás király címere a Thuróczy-krónikában (Or-

szágos Széchényi Könyvtár, Budapest)
31. Janus Pannonius Panegyricusának címlapja (Orszá-

gos Széchényi Könyvtár, Budapest)
31. Borsos Miklós: Janus Pannonius szobra © CULTiRiS /  

Kalmár Lajos
36. Balassi Bálint portréja (Keresztény Múzeum, Esztergom)

36. Zólyom várfala © CULTiRiS / Bagosi Zoltán
38. Jost Amman: Magyar huszár (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
40. Illusztráció a Magyar viseletek története című 

könyvből © CULTiRiS / Nemes Mihály
41. Nordisk familjebok egy oldala (Bibliographisches 

Institut, Leipzig)
44. A Shakespeare-színház Londonban ©  CULTiRiS / 

AKG Images
45. Martin Droeshout: William Shakespeare portréja 

(University Library, Michigan)
46. A Romeo és Júlia első teljes kiadásának címlapja © 

CULTiRiS / AKG Images
49. Első felvonás, 5. szín metszet ©  CULTiRiS / IN-

TERFOTO / Sammlung Rauch
51. Robert Dudley illusztrációja a második felvonáshoz 

© CULTiRiS / AKG Images
56. Mercutio halála. A Daziel testvérek fametszete  

© CULTiRiS / AKG Images
58. Romeo és Júlia illusztráció a 3. felvonáshoz  

© CULTiRiS / Lebrecht Authors
58. Romeo és Júlia illusztráció a 2. felvonáshoz  

© CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
63. Norman Mills Price illusztrációja Charles és 

Mary Lamb Shakespeare-mesék című könyvéből  
© CULTiRiS / Bridgeman Art Library

64. Ötödik felvonás, 3. szín. Moritz Retzsch alkotása  
© CULTiRiS / AKG Images

67. Részlet Franco Zeffirelli Rómeó és Júlia című filmjé-
ből © CULTiRiS / AKG Images

67. Rodin: Romeo és Juliet © CULTiRiS / AKG Images
69. Jacques Vaillant: Zsófia Dorottya hercegnő  

© CULTiRiS / INTERFOTO / ARTCOLOR
70. Szentgotthárdi templomfreskó © CULTiRiS / Szik-

szay Ágnes
70. Szombathelyi Püspöki Palota © CULTiRiS / Bagosi 

Zoltán
72. Zrínyi, a költő. Aurora (Országos Széchényi Könyv-

tár, Budapest)
72. Zrínyi Miklós lovas képmása (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
77. Pieter van der Heyden: I. Szulimán arcképe (Rijks-

museum, Amszterdam)
78. Subarich György rézmetszete Zrínyi könyvének cím-

lapjához (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
79. Szigetvár 1566-os ostroma (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
80. Wesselényi Ferenc gróf portréja (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
80. Thököly Imre gróf portréja (Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest)
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Képek forrásjegyzéke 81. Illusztráció a Magyar viseletek története című 
könyvből © CULTiRiS / Nemes Mihály

81. A Reményi-féle tárogató © CULTiRiS / Leskowsky 
Hangszergyűjtemény / Hász András

82. Magyar viseletek a 17. század végéről és a 18. század 
elejéről © CULTiRiS / Nemes Mihály

86. Martin Engelbrecht: Kuruc tárogatós © CULTiRiS 
/ magánarchívum

87. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc (Szépművészeti 
Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

89. Mikes Kelemen portréja (Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest)

91. Liezen-Mayer Sándor: Rákóczi Rodostóban (Kiesel-
bach Galéria és Aukciós ház, Budapest)

97. Louis-Léopold Boilly: Simon Chenard portréja (Mu-
sée Carnavalet, Párizs)

102. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (Nemzeti 
Történeti Emlékpark, Ópusztaszer)

102. A párizsi Operaház épülete (Rijksmuseum, Amsz-
terdam)

107. Morelli Gusztáv: Csokonai Vitéz Mihály portréja 
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

108. A debreceni kollégium 1802-ben © CULTiRiS / 
Magyar Tudománytörténeti Intézet

112. Berzsenyi Dániel arcképe (Petőfi Irodalmi Múze-
um, Budapest)

113. Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz kéz-
irata (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

115. Anton Einsle: Kölcsey Ferenc portréja. Szelényi 
Károly fotója (Magyar Tudományos Akadémia, Bu-
dapest)

115. Kölcsey Ferenc dolgozószobája © CULTiRiS / Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet

120. A huszti vár. Cesare Porta rajza (Österreichisches 
Staatsarchiv, Bécs)

121. A huszti várrom © CULTiRiS / Bagosi Zoltán
123. Az alsótábla ülésterme a pozsonyi országházban  

© CULTiRiS / magánarchívum
129. Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály portréja. Sze-

lényi Károly fotója (Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest)

135. Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor portréja (Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest)

137. Eugène Delacroix: A szabadság vezeti a népet (Mu-
sée du Louvre, Párizs)

138. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia koltói szobra  
© CULTiRiS / Kocsis András Sándor

141. Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt metszeten (Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, Budapest)

143. Vinzenz Katzler: A szabad sajtó első nyomtatványai-
nak, a Tizenkét pontnak és a Nemzeti dalnak szét-
osztása Landerer és Heckenast nyomdája előtt (Or-
szágos Széchényi Könyvtár, Budapest)

144. Arany János arcképe (Petőfi Irodalmi Múzeum, Bu-
dapest)

152. Paál László: Erdő mélye (Szépművészeti Múzeum – 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

156. Jókai Mór portréja és névaláírása © CULTiRiS / 
AKG-Images

157. Dörre Tivadar: Huszt vára (Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest)

161. Nagyenyedi két fűzfa, filmkocka, rendezte: Bán 
Róbert, 1979 (MTVA, Budapest)

166. Nagyenyedi két fűzfa, filmkocka, rendezte: Bán 
Róbert, 1979 (MTVA, Budapest)

169. Nagyenyedi két fűzfa, filmkocka, rendezte: Bán 
Róbert, 1979 (MTVA, Budapest)

171. Nagyenyedi két fűzfa, filmkocka, rendezte: Bán 
Róbert, 1979 (MTVA, Budapest)

174. Benczúr Gyula: Mikszáth Kálmán (Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Budapest)

174. Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona házassági anya-
könyvi kivonatának másolata © CULTiRiS / Rigó 
Tibor

196. Szent Péter esernyője, filmkockák, rendezte: Bán 
Frigyes, 1958 (Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum, 
Budapest)

199. Tonke Dragt: Levél a királynak borító, 2017 (Kolib-
ri Kiadó, Budapest)

226. Zrínyi, a költő. Aurora (Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest)

226. Wilhelm von Kaulbach: Liszt Ferenc portéja (Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Budapest)

226. Hortus deliciarium © CULTiRiS / AKG Images
226. Barabás Miklós: Önarckép (Szépművészeti Múze-

um – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

© Shutterstock Képügynökség: 4., 7., 13., 14., 21., 23., 
43., 66., 175., 206., 210., 216., 220.

© Shutterstock szerkesztői képek (/Shutterstock.com): 
4. o. posztos; 6. o. Bill Perry; 19. o. Zvonimir Atle-
tic; 19. o. Zvonimir Atletic; 19. o. acceptphoto; 20. 
o. DIDIER FOTO; 20. o. footageclips; 23. o. Ser-
geyKlopotov; 24. o. makasana photo; 89. o. Milan 
Gonda; 100. o. Jordan Joy; 103. o. posztos; 226. o. 
SergeyKlopotov

© Thinkstock Képügynökség: 4., 23., 42., 43., 226.
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Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
Nyomta és kötötte:

Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma: 
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