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KEDVES TANÁROK ÉS DIÁKOK!
A tankönyvfejlesztők a 2020-ban megjelent kerettanterv alapján átdolgozták
dr. Mohácsy Károly tanár úr 10. osztályosoknak szóló tankönyvét. A már
megismert kilencedikeseknek szóló tankönyvhöz hasonlóan most is ,,régiúj” könyv született. A megszokott és ismert tankönyvi szöveg és képi világ nemcsak a kerettantervben előírt kötelezően tárgyalandó tananyagokra
épül, hanem segítséget nyújt az ajánlott művek feldolgozásához is.
A tananyag tárgyalásának szerkezetén nem változtattunk az idén sem,
a 14. oldalon található ábra segíti az eligazodást: a törzsanyagot tárgyaló magyarázat, ismeretközlés háttere fehér, az ajánlott anyagrészek kék háttérben
két hasábban jelennek meg.
Halványkék háttér emeli ki a tanulást segítő fogalmakat, a figyelmet
irányító, a témát vagy motívumot tágabb kulturális környezetbe helyező
képeket, ábrákat. Ugyancsak kék háttérben találhatók a tananyag-feldolgozást segítő feladatok. Ezek egy része a tananyag strukturálását, összefoglalását segíti, más része pedig a tanulók közös (páros, csoportos) munkáját,
értelmezését, elemzését támogatja.
A tankönyv végén fogalomtár segíti a tanult ismeretek rendszerezését,
ismétlését. Az idegen hangzású nevek kiejtéséhez is könyv végén található
névmutató ad segítséget.
A tankönyv az eddigi felosztástól eltérő módon a magyar reformációtól tárgyalja a 19. század derekáig (Jókai Mór munkásságával bezárólag) az
európai és magyar irodalom kiemelkedő alkotásait. A vezérfonal a korstílusok, stílusirányzatok egymásutánisága, s ez egészül ki a műnemi, műfaji
megközelítéssel. Így például A felvilágosodás irodalma témakörben a Színház- és drámatörténet alfejezetben egymás után tárgyalja a tankönyv Molière
drámáit és Goethe Faustját.
De Csokonai Vitéz Mihály Dorottyája is külön tárgyalható a lírai élet
műtől. Természetesen ezek csak ajánlások, a tanárok a tanulócsoportok képességeinek, érdeklődési körének megfelelően maguk határozhatják meg,
hogy milyen sorrendben közvetítik a tudásanyagot.
A tankönyvhöz kapcsolódó külön kiadványként megjelenő irodalmi szöveggyűjtemény tartalmazza a kötelező és ajánlott olvasmányokat vagy műrészleteket. Mivel a szöveggyűjtemény az Oktatási Hivatal gondozásában
megjelent Színes irodalom 10. és az Irodalom 10. tankönyvekhez készült, ezért
jelezzük, hogy melyik tankönyvhöz tartozik az adott mű vagy műrészlet.
Babits Mihály gondolatával kívánjuk a tanároknak és diákoknak, hogy
tankönyvünket haszonnal forgassák: „Az olvasás is gondolkozás, s az írás is
beszéd.”
A tankönyvkészítők
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Útmutató
a tankönyvben lévő ismeretanyag használatához
A tananyag kifejtése (főszöveg)

Idegen szavak,
kifejezések
magyarázata

Témacím

Kép

Altéma
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Képaláírás
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jegyzetek
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Feladatok
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1.

A reneszánsz irodalma

A REFORMÁCIÓ VALLÁSOS IRODALMA
Az anyanyelvű kultúra születése
n „ A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet szabályozó
elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. […]
De ha mégis van magyar csoport, mely százezrek alá tudott valami közös
szellemi alapot teremteni, akkor a protestantizmus az, mindenhová elért […]
bibliájával és zsoltáraival.”
• Németh László

FELADATOK
1.	Ismételjétek át, amit történelemből tanultatok a reformáció előzményeiről, irányzatairól!
2.	Csoportmunkában gyűjtsétek össze a 15–16. század azon tudományos eredményeit, melyek megváltoztatták a kor világképét!

Ê	
A Gutenberg-galaxis kifejezés Mar
shall McLuhan (1911–1980) kanadai tudóstól származik. Johannes
Gutenberg (k. 1400–1468) német ötvösmester találmányára, a könyv
nyom
tatás felfedezésére utal, mely
új kultúrtörténeti korszakot nyitott a
nyugati ember számára. Új kulturális világ, „galaxis” született, melynek
alapja a könyv lett. Olcsóvá válásával, iskolák alapításával a tudás széles
társadalmi rétegek számára is elérhetővé vált, a könyv lett az ismeretek
médiuma.

protestáns: a katolikus egyházból a reformáció által kiváló felekezetek és azok tagjai;
ma a protestáns szót a református
szinonimájaként használjuk; a protestáns
a latin protestatio (’tiltakozás’) szóból ered,
az elnevezés 1529-ből származik. A speyeri
birodalmi gyűlésen a reformációhoz
csatlakozott fejedelmek, városok protestáltak,
azaz tiltakoztak a katolikus többség
szándéka ellen, akik területi alapon akarták
korlátozni a reformáció terjedését.
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A 14–15. század Európában a humanizmus korszaka, ezt az
időszakot a reneszánsz első szakaszának tekintjük. A reneszánsz második korszakát a reformáció korának nevezzük. Az Alpoktól északra eső államokban a 16. században új szellemi irányzatként jelent meg a reformáció, és
megváltoztatta Európa kulturális életét, elhozta a nemzeti
nyelvű irodalmi műveket, a kulturális, tudományos élet
új világát, a „Gutenberg-galaxist”Ê. Az Alpoktól délre eső
területeken az erőteljes katolicizmus miatt a reformáció nem
tudott gyökeret verni, ám annál nagyobb hatással és eredménnyel jelent meg az Alpoktól északra eső területeken, és
hazánkban is.
A reformáció a 16. században lezajlott hitújítás,
egyben egyházszakadás, melynek eredményeként a római katolikus egyházból kiváltak a protestáns felekezetek. A reformáció szó latin eredetű (reformatio),
jelentése: ’újjászervezés’, ’megújítás’. A reformátorok
eredendően nem akartak kiszakadni az anyaszentegyház
kötelékéből, céljuk a katolikus egyház megújítása volt. Elsőként Martin Luther (Luther Márton, 1483–1546) lépett
fel Róma ellen, 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára az új keresztény teológia 95 tételét függesztette ki. A pápaság elutasította a reformokat,
Luthert kiátkozta, ezzel a katolikusok és a protestáns felekezetek között vallásháborút indított el, melyet az augsburgi (ágostai) vallásbéke zárt le 1555-ben.

A RENESZÁNSZ IRODALMA

A reformáció létrejöttének közvetlen oka az
egyház válsága volt, melyet a pápaság belső viszálya,
korrupt hatalomgyakorlása, illetve az elvilágiasodott
papi életforma idézett elő.Ê A reneszánsz pápák,
érsekek pazarló udvartartást vezettek, költséges
építkezésbe fogtak, drága emlékműveket rendeltek
maguknak (például II. Gyula és X. Leó pápa). Bevételeik növelése érdekében zarándokéveket hirdettek,
búcsúcédulákat árultak, melyek a „Mennyország
belépőjegyei” voltak. A papság erkölcsi romlásáról
már Boccaccio is gúnyolódva írt a Dekameronban.
A reformáció megjelenését a 14–15. századi
gazdasági, társadalmi és tudományos változások
készítették elő. A 13–14. században a kereskedelem
és az ipar fejlődése új társadalmi réteg, a polgárság
megszületését eredményezte, a hagyományos társadalmi csoportok is polgárosodtak. A természettudományos felfedezések, az antik kultúra tanulmányozása, a 15. századi neoplatonizmus új kulturális
korszakot, a reneszánsz humanizmus korszakát
hozta el.
A reformáció megjelenésének kulturális előzményei közül ki kell emelni a humanista tudó
sok antik szövegvizsgálatait, bibliaértelmezéseit, illetve bibliafordításait. Különösen fontos
Rotterdami Erasmus (1466–1536)Ë németalföldi
humanista tudós, Ágoston-rendi szerzetes mun
kássága, aki Lutherre is nagy hatással volt.
Az anyanyelven tartott istentiszteletek, az
anyanyelven olvasható Biblia és énekeskönyvek,
az iskolaalapítások és a könyvnyomtatás tették lehetővé, hogy a reformáció egész Európában
elterjedjen. „A protestáns egyetemek létrejöttük szellemi
táptalaját a reformációban találták meg. […] Wittenberg, majd később Lipcse egyetemére özönleni kezdtek
a külföldi diákok – Angliából, Skandináviából, Itáliából,
Kelet-Európából és Magyarországról. Akik ide jöttek,
azok főleg teológiát és humán tudományokat kívántak
tanulni. 1550-ben a beiratkozott lipcsei diákok egyharmada külföldi. A jénai egyetemen osztrákok, magyarok,
lengyelek és csehek tanultak.” (Mikonya György)
A reformáció kora a hitviták kora is. A katolikusok és protestánsok, illetve a protestáns felekezetek egymással is vitáztak (például Kálvin és Szervét).

Ê A római katolikus egyház
megújítására a 16. század
előtt több kísérlet is történt. A 14. században John
Wycliffe (1320?–1384), a
„reformáció hajnalcsilla
ga”, egyetemi tanár, bibliafordító, a katolikus egyház romlásának okaként John Wycliffe
nevezte meg, hogy a papok félnek a krisztusi szegénységtől, az egyházatyák erkölcstelen, világi életet élnek.
Tagadta a pápaság isteni eredetét, a szerzetességet, elvetette a cölibátust, a papi nőtlenséget,
s meghirdette a „sola Scriptura” (’egyedül az
Írás [= Biblia]’) tanát. A reformáció előfutára
volt Jan Hus is (Husz János, 1369–1415),
a huszitizmus atyja, cseh
pap, „előreformátor”, aki
Wycliffe követőjeként a katolikus egyház elvilágia
sodásával szemben a katolikus egyház megújítását,
a krisztu
si tanok követését sürgette. A konstanzi
zsinat ezért eretneknek
nyilvánította, s 1415-ben
Jan Hus
máglyahalálra ítélte.

· Rotterdami Erasmus kora egyik legnagyobb
tudósa és írója volt. Családjáról keveset tudunk.
A „Rotterdami” vezetéknevet ő maga vette
fel, tisztelegve szülővárosa előtt. 1492-ben
Ágoston-rendi szerzetessé szentelték, ám látva
a katolikus egyház általa merevnek és szigorúnak tartott szabályait, kérvényezte felmentését,
melyet X. Leó pápa 1495-ben engedélyezett.
Döntően irodalommal és teológiával fog
lalkozott. Kora képmutatásainak állított gör
be tükröt A balgaság dicsérete című irodalmi művében. Teológiai te
vé
kenysége közül
kiemelkedik szövegkriti
kai munkássága. A latin
Vulgata szövegét összevetette a görög eredetivel, s 1516-ban kiadta az
általa készített, nyomtatott görög–latin nyelvű
Újszövetséget. Ezt a fordítást használta fel Luther,
amikor német nyelvre fordította az Újszövetséget.
Rotterdami Erasmus

A REFORMÁCIÓ VALLÁSOS IRODALMA
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LUTHER MÁRTON, AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ „ATYJA”
X. Leó pápa 1520-ban tanai vis�Luther Márton (Martin Luther,
szavonására szólította fel Luthert,
1483–1546) a reformáció szellemi
atyja, elindítója. Eislebenben szükiátkozással fenyegetve őt. Luther
elégette a pápai átokbulla egy pélletett egysze
rű családban, apja
dányát. 1521. január 3-án a pápa
bányász volt. Luther az eislebeni
kiközösítette a katolikus egyházból,
egyetemen tanult. Állítólag 1505s felszólította V. Károly német-római
ben hazafelé tartott, amikor egy
császárt, hogy akadályozza meg a
hatalmas viharban a bányászok
lutheri tanok terjedését.
védőszentjéhez, Szent Annához
A császár a wormsi birodalmi
könyörgött, hogy mentse meg
gyűlésen vissza akarta vonatni vele
a villámoktól, s felajánlotta a
tételeit, ám Luther ezt megtagadta.
szentnek, hogy segítségéért szerBeszédét a szállóigévé vált mondatzetesnek áll. Fogadalmát állta,
s belépett az Ágoston-rendbe. id. Lucas Cranach: Luther Márton tal fejezte be: „Itt állok, másként nem
(1532 után) Gemäldegalerie Alte
tehetek! Isten segíts, Ámen!”.
1508-ban a rend a wittenbergi
Meister, Drezda
A császár műveit betiltotta és biegyetem tanárává tette. Teoló
giát, erkölcsfilozófiát, ógörög és héber nyelvet ta- rodalmi átokkal sújtotta Luthert, ennek értelménított. A teológia professzoraként tanulmányozta ben bárki büntetlenül megölhette.
Bölcs Frigyes szász választófejedelem mentetSzent Ágoston tanait, értelmezte a bibliai Teremtés
könyvét. Értelmezésének alapjául nem a pápai és te meg az életét, utasítására „elrabolták” Luthert,
zsinati szövegmagyarázatok szolgáltak, hanem s Wartburg várába vitték, ahol „György lovag” nényelvi és történelmi szempontok. Elgondolásának ven bujkált 10 hónapon át. Itt fordította németre
alapja, hogy Isten szavának megtestesülése az Írás az Újszövetséget. 1534-re a teljes Bibliát lefordí
(= Biblia). A hívő a Biblia olvasásával – az egyhá- totta. A bibliafordítással – mivel egyesítette több
zi magyarázatok nélkül is – megérti Isten szavát. nyelvjárás elemeit – megteremtette a német iro
Hittételeit az „5 sola” tételének nevezi az utókor. dalmi nyelvet.
1530-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen
Luther radikális egyházi reformokat sürgetett,
ezért 1517. október 31-én kifüggesztette 95 té- Philipp Melanchthon teológus ismertette a né
telét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ez a met rendekkel az ágostai hitvallást, a lutheri re
formáció alapdokumentumát. Ez fontos lépés volt
dátum a reformáció kezdete.
a vallásbéke előkészítésében.
Élete utolsó évtizedében egyre erősebben támadta a pápaságot, különösen a tridenti zsinat
összeülésekor. III. Pál pápát, aki a katolicizmus
megerősítését tűzte célul, Luther Antikrisztusnak
nevezte. 1546-ban halt meg Eislebenben.

A wittenbergi várkapu, rajta Luther latin nyelven írt
95 tétele. A boltív alatti mozaikon Luther és munkatársa,
Melanchthon látható. Luther a német nyelvű Bibliát,
Melanchthon az ágostai hitvallást tartja
Krisztus keresztje alatt.
A templom tornyán olvasható
felirat: „Erős vár a mi Istenünk.”

Luther-rózsa,
az evangélikus
egyház jelképe
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Karl Aspelin: Luther elégeti
a pápai átokbulla
egy példányát (1885)

delmek szabadon választhatnak a két felekezet
között: a katolikus vagy az evangélikus vallást (de
csak ezt a kettőt) követhetik: „Cuius regio, eius religio” (= „Akié a föld, azé a vallás.”)
• Forrás: Richard Friedenthal: Luther élete és kora
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LUTHER MÁRTON, AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ „ATYJA”
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„Sola Scriptura” (1) – „Egyedül az Írás (= Biblia) által.” A Biblia sugallt írás, Isten szava. „Egyedül”, önmagában elegendő magyarázat, nem
szorul a Szentszék értelmezői hagyományára. Azaz az Írás által juthatunk el
Istenhez, a hit egyedüli forrása: Isten szava, a Szentírás.
„Sola fide” (2) – „Egyedül a hit által.” Az isteni kegyelmet a hit,
egyedül a hit által nyerhetjük el. Az isteni kegyelem feltétele nem a jó cselekedet, nem a búcsúcédulákkal vett bűnbocsánat, hanem a hit.
„Sola gratia” (3) – „Egyedül Isten kegyelme által” kapott hit alapján lehetséges a megigazulás.
„Solus Christus” (4) – „Egyedül Krisztus.” A megváltás egyedül a
krisztusi áldozat által lehetséges. Nincs szükség egyházi feloldásra, a bűnbocsánat elnyerésére. „Krisztus, miután vére által megváltott, Szentlelke által meg
is újít minket az Ő hasonlatosságára.” (Luther Márton: Heidelbergi disputáció)
„Soli Deo gloria” (5) – „Egyedül Istené a dicsőség.” A reformátusok elutasítják a szentek, illetve az ereklyék tiszteletét. Elutasítják a pápa tévedhetetlenségét, mint ahogy szükségtelennek tartják a szerzetesrendeket.
Egyedül az Istent illeti dicsőség, mivel ő a hit, ő a megváltás forrása.

SOLUS CHRISTUS

LUTHER MÁRTON – ÉS AZ Ő NYOMÁN A REFORMÁTOROK –
ALAPTÉTELEI: AZ „5 SOLA”

TIA
RA

Luther halála után – tanai alapján – jött létre
a lutheránus, azaz evangélikus egyház, melynek
szimbóluma az úgynevezett Luther-rózsa. 1555ben az augsburgi vallásbéke zárta le a vallás
háborút. Az augsburgi dokumentum alapján a
lutheri vallás egyenrangú a katolikussal, a feje-

A Magyar Református
Presbiteri Szövetség 5 sola
jelképe
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Az anyanyelvű kultúra elterjedése
A katolikus egyház egyetemességével szemben az evangélikus egyház teret engedett a német nyelvnek és a nemzeti, anyanyelvű kultúra elterjedé
sének. Tanaikból következik, hogy ha csak az Írás által juthatunk közel
Istenhez, Krisztushoz, akkor a Bibliát mindenkinek el kell tudni olvasni, az
istentiszteleten elhangzó igéket, az Istenhez énekelt zsoltárokat, himnuszokat szükséges érteni. A Bibliát anyanyelvre kell lefordítani és anyanyelven szükséges tartani az istentiszteleteket is. Luther elutasította
a búcsúcédulák árusítását, csak a kegyelem és az úrvacsora szentségét ismerte el, tagadta a pápa tévedhetetlenségét.

KÁLVIN JÁNOS, A REFORMÁTUS EGYHÁZ „ATYJA”
Kálvin János (Jean Calvin, 1509–1564) egy francia
kisvárosban, Noyonban született. Apja, Gérard
Cauvin (a vezetéknév latinos alakja a Calvinus)
papnak szánta. Párizsban teológiát, majd Or
leans-ban és Bourges-ban jogot tanult.
Párizsban megismerkedett a reformáció tanaival, evangéliumi egyetemi csoportokhoz csatlakozott, majd 1533-ban szakított a katolicizmussal, maga is a reformáció hitvallója lett. A párizsi
egyetem rektorának Luther tanait követő beszéde után, melyet a legenda szerint Kálvin írt, menekülnie kellett Párizsból. A protestánsüldöző I. Ferenc király nővére, Navarrai Margit, a hugenották
(francia reformátusok) híve bújtatta.
1536-ben adta ki fő művét, az Institutio
Christianae Religionist (A keresztény vallás rendszere), melyet a hugenottákat üldöző királynak is
elküldött a protestánsok védelméért. Ekkor vált
Európa-szerte ismertté.
1537-ben Genfben, ahova egy háborút elkerülendő érkezett meg, a polgármester marasztalta,

François Stuerhelt: Kálvin János arcképe
(17. század első fele) Rijksmuseum, Amszterdam

A reformáció emlékműve Genfben (1909)

hogy lelkészként segítsen a vallásháborúban és
„züllöttségben” élő várost jó útra téríteni. Kálvin
kiadta 21 pontból álló evangéliumi hitvallását,
melyhez szigorú egyházkormányzati szabályokat
is fűzött. Genf lakosai azonban fellázadtak, s a tanács kiutasította Kálvint a városból. Ezt követően
Strasbourgba ment, ahol hugenotta menekültek
lelkipásztora lett, zsoltárokat fordított.
1541-ben a genfi tanács visszahívta Kálvint, és
azt kérte, akadályozza meg a bíborost abban a törekvésében, hogy a várost visszatérítse a katolikus
hitre. Kálvin szigorú egyházszervezeti reformokat
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hajtott végre, ezzel rendet teremtett a városban.
Felállította a konzisztóriumot (egyháztanács),
mely kilenc lelkész és tizenkét, a tanács által választott világi tagból, presbiterből állt. Feladatuk
az egyházi élet és a nép erkölcsi életének felügyelete volt, azaz ők gyakorolták az egyházi hatalmat.
Szigorú fegyelmet követelt meg, a városban
megtiltotta a paráznaságot, a kártyázást, a részegeskedést, a durva és kihívó viselkedést. A bűnösöket pénzbírsággal sújtották, szégyenfához kötötték vagy eltiltották az úrvacsorától.
1553-ban felismerték Genfben az inkvizíció elől ide menekülő Szentháromság-tagadó
Szervét Mihályt. Kálvin kérésére feltartóztatták,
hitvitájuk után a tanács Szervétet könyveivel
együtt máglyahalálra ítélte.
1559-ben teológiai akadémiát alapított Genfben, itt tanított, ide hívta munkássága folytatójának kijelölt barátját, Béza Tódort (Théodore de
Bèze).
1564 májusában halt meg, kérésére egyszerű
imával jeltelen sírba temették.Ê

¶ K
 álvin János tanítása nyomán jött létre a református egyház. (Valójában minden protestáns felekezet a reformáció híve, a magyarországi református felekezetek meg
nevezésben a „református”
szóval a kálvini egyházat nevezzük.) A református
egyháznak több jelképe is van, a két legelterjedtebb: a Kálvin-csillag és a kakas. A református
templomok tornyán ezek a szimbólumok láthatók. A Kálvin-csillag Jézus szimbóluma, akit
a Jelenések könyvében (22:16) így idéz János:
„Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes
hajnalcsillag”, mely új nap, új élet kezdete. A csillag az isteni kegyelem és vezetés jelképe. A kakas
is a hajnalt, az új napot hirdeti. Figyelmeztet
az éberségre, a következetes hűségre, mellyel
Krisztus visszatérését várják a keresztények.

inkvizíció: a latin inquisitio szóból származik,
jelentése ’kinyomozás’, ’kikérdezés’. Az eretnekek
elítélésére, a hit és a keresztény erkölcs védelmére
létrehozott egyházi bírósági intézmény.

A hajdúböszörményi
református templom
csillaggal és kakassal

KÁLVIN TANAI
Kálvin az „5 solát” elfogadta, és azt hirdette, hogy csak a Krisztusba vetett hit által lehet üdvözülni. Ebből a tételből ered Kálvin predestinációtana
(a predestináció a latin praedestinare szóból származik: „előre elhatározni”,
„elrendelni”).
n	
„Predestinációnak Istennek azt az örök rendelkezését nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.
Ugyanis nem egyforma állapotra vannak teremtve, hanem egyeseknek örök élet
van előre elrendelve, míg másoknak örök kárhozat. Tehát aszerint, hogy valamelyik ember ezeknek a céloknak az egyikére vagy másikára teremtetett, mondjuk
azt, hogy életre vagy halálra van elrendelve.” 
• Kálvin János: Institutio. A keresztény vallás rendszere

Csak két szentséget ismert el: a keresztséget és az úrvacsorát. A puritán egyházat és a szorgalmas életet hirdette, melynek alapja a Krisztusba vetett hit
és a dolgos munka.
AZ ANYANYELVŰ KULTÚRA ELTERJEDÉSE
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SZERVÉT MIHÁLY, AZ UNITÁRIUS (ANTITRINITÁRIUS) EGYHÁZ „ATYJA”
Szervét Mihály (Miguel Serveto, 1511–1553)
spanyol orvos (ő írta le először a kisvérkört),
teológus, hitújító, igazi polihisztor volt. A spanyolországi Tudelában született, gyermekkorában szüleivel költözött Villanuevába. A zaragozai és a toulouse-i egyetemen tanult. 1531-ben
jelentette meg A Szentháromság tévelygéseiről
című művét, melyben megta
gadta a kereszténység alapját
jelentő Szentháromság-tant. Tanításai nemcsak a pápa, de Kálvin
haragját is kiváltották. Fő művét
– A kereszténység helyreállításáról – 1533-ban publikálta név és
cím nélkül, ám Kálvin felismerte a
szerzőt. Az inkvizíció elől Észak-Itáliába akart menekülni Genfen keresztül, ám felismerték és elfogták.
Az inkvizíció eretneknek nyilvánította, „tanai
val”, azaz könyveivel
együtt máglyahalállal büntették.

Szervét Mihály

A Magyar Unitárius Egyház
címere kígyóval és galambbal.
A címer Máté evangéliumára
(10,16) utal: „Legyetek tehát
okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok.”

Szentháromság (latinul: Trinitas
Sancta): Isten háromlényegűségét
– Atya-Fiú-Szentlélek – tanító hittétel
antitrinitárius: Isten három
lényegűségét, a Szentháromságot
tagadó, Istent az Atyával azonosító
hittétel, illetve annak követője
unitárius: a Szentháromságot
tagadó, Isten egylényegűségét
(uni-: latin: „egy”) hirdető egyházi
felekezet, illetve ennek tagja

A REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGI
ELTERJEDÉSE ÉS KORÁNAK IRODALMA

Ê

A magyarországi reformáció igen nehéz történelmi korszakban bontakozott
ki. Magyarország Habsburg-uralom alatt állt, illetve ekkor vívta törökellenes küzdelmeit. A három részre szakadt Magyarország a kultúrával védte
identitását. A magyarországi reformáció a német, svájci reformációval egy
időben jelentkezett. Magyar diákok tanultak a német, németalföldi és svájci
egyetemeken, például Wittenbergben, Nürnbergben, Leidenben, Leuven
ben, Genfben. Híres reformátorokat hallgattak, akiknek eszméit hamar el
tudták terjeszteni Magyarországon.
A protestáns eszmék meghonosodását segítette, hogy a katolikus Habsburgokkal szembenálló erdélyi fejedelmek, magyar nemesek és polgárok a
protestáns felekezetek mellé álltak, a szabad királyi városok lakosságának
nagy része pedig német eredetű volt, akik szoros kapcsolatot ápoltak az
anyaországgal, így korán megismerték a reformáció tanait.
A protestáns nemesség és polgárság a nemzeti függetPápán, Sárospatakon és Debrecenben
lenség és azonosságtudat megteremtése egyik eszközének
református kollégium, Brassóban és
tekintette a reformációt. Ezért iskolák és nyomdák alapíBártfán lutheránus, Kolozsváron unitását támogatták.Ê Az anyanyelvű kultúra általánossá
tárius iskola kezdte meg működését.
válása a reformáció egyik legnagyobb eredménye.
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A reformáció irodalmi alkotásai elsősorban a hitterjesztést, a hitvitákban a felekezetek igazának győzelmét szolgálták.
A 16. századi lakosság döntő része még írástudatlan volt, a könyvnyomtatás ebben a korban kezdődött. A reformáció irodalmi műfajai így erősen kötődtek a szóbeli előadáshoz, a közösségben elhangzó énekekhez, beszédekhez. Feladatuk a hallgatóság
meggyőzése volt, ezért más felekezetekkel vitázó, az adott egyház
tanításait igazoló példázatos, olykor moralizáló művek születtek,
melyeket a hallgatóság könnyen megértett.
A magyar irodalmi élet létrejöttének első jelentős korszaka a reformáció kora.
• Forrás: dr. Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai Bitskey
István: Hitviták tüzében; Horváth János: A reformáció jegyében: a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete

A REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉSE ÉS KORÁNAK IRODALMA

Nyomdagép
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Bibliafordítások
A 16. század első évtizedeiben – a középkor kései hajtásaként – új virágzásnak indult ugyan a
magyar nyelvű kolostori irodalom, de a szellemi
életre a reformáció nyomta rá a bélyegét. A század legnagyobb szabású vállalkozása a magyar
nyelvű Biblia létrehozása volt. 15. századi előzményekre s többféle részfordításra is támaszkodva a
munka sokáig elhúzódott, s csak a század utolsó
évtizedében fejeződött be.
Legelőször a reformáció szempontjából legfontosabb újszövetségi könyv, Az szenth Pál levelei magyar nyelven hagyta el a nyomdát Krakkóban 1533-ban. Fordítója Komjáti Benedek volt.
Néhány évvel később, 1536-ban Bécsben megjelent az Új Testamentum is Pesti Gábor fordításában. Ez valójában nem tartalmazza az összes
újszövetségi könyvet, csak a négy evangéliumot.
A teljes Újszövetséget Sylvester János (1504?–
1552) fordította magyarra: Új Testamentum ma-

gyar nyelven, melylyet az görög és diák nyelvből
újonnan fordítánk az magyar nípnek keresztyén
hütben való íppülísíre. A könyvet saját nyomdájában adta ki Sárvár-Újszigeten 1541-ben. Ez a
Magyarországon előállított első magyar nyelvű
könyv. (A nyomtatóműhelyt Nádasdy Tamás állíttatta fel Sylvester számára.) Fordítása Komjátiénál sokkal világosabb, magyarosabb, érthetőbb.
A három „szent nyelv” (héber, görög, latin) birtokában a sugalmazott szöveg tolmácsolásának
pontosságára törekedett: a Vulgatát nem tekintette egyedüli forrásnak, az eredeti görög szöveghez nyúlt vissza.
A teljes Biblia lefordítása több tudós írónk
tervei közt is szerepelt. Bencédi Székely István
magyarázatos zsoltárfordítása – Zsoltárkönyv –
Krakkóban készült 1548-ban. Könyve ajánlásában
azt ígéri, hogy „hat rövid napon” (= nemsokára)
az egész Bibliát kibocsátja. Nem tudjuk, mi tör-

Johannes Gutenberg (1400 körül–1468)
mainzi nyomdász legszebb munkája,
a kézi festéssel gazdagon díszített,
42 soros Biblia 1450–1456 között készült

A teljes német Biblia 1534-ben jelent meg
Luther fordításában
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Heltai Gáspár Agendájának címlapja
(Kolozsvár, 1559)

A vizsolyi Biblia címlapja (1590)
Visol = Vizsoly, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község

tént e kéziratokkal, az azonban elgondolkodtató,
hogy Károli Gáspár későbbi gönci lelkésztársa
már 1548-ban a teljes Biblia megjelentetését
merte ígérni. 1551-től Kolozsváron Heltai Gáspár
(1510?–1574?) és társai fogtak hozzá a Biblia kiadásához. 1551-ben napvilágot látott Mózes öt
könyve, majd még néhány ószövetségi könyv következett (például a Zsoltárok könyve 1560-ban)
s két év múlva (1562) az Új Testamentum, de aztán
Heltai Bibliája is elakadt. Mások is próbálkoztak
a Biblia lefordításával. Így a „magyar Kálvinnak”
tartott Méliusz Juhász Péter, aki más könyvek
mellett 1567-ben lefordította és kiadta az Újtestamentumot. A teljes magyar nyelvű fordítás és
kiadás Károli Gáspárra (1529 v. 1530–1592) és
lelkésztársaira várt.
A teljes Biblia elkészültéig verses bibliai históriák pótolták a még le nem fordított Ószövetséget,
ennek elsősorban történeti könyveit.
Prédikátor-költőink az istentiszteleti közös
éneklés céljából seregnyi verses zsoltárfordítást,
zsoltárátköltést készítettek. A névtelenek mellett
néhány nevezetesebb: Batizi András, Kecskeméti
Vég Mihály, Sztárai Mihály, Szegedi Gergely, Bogáti Fazekas Miklós, Balassi Bálint.

Pesti Gábor 1536-ban megjelent
Újszövetségének első oldala

BIBLIAFORDÍTÁSOK
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Sylvester János
AZ MAGYAR NÍPNEK…
Az új hit, a reformáció prédikátorai, írói többségükben nagy műveltségű, több nyelven tudó,
külföldi egyetemeken tanult humanista tudósok
voltak. Munkásságuk révén terjedt el szélesebb
körben s már magyar nyelven a reneszánsz kultúra és világszemlélet is. Sylvester János például
bibliafordítása elé verses ajánlást írt: Az magyar
nípnek, ki ezt olvassa. Tizenkét kifogástalan diszti
chonból áll ez az ajánlás. Zengőbb antik mértékű
verssorokat a 19. századig senki sem írt magyar
nyelven. Ez annál is meglepőbb, mert nem tudunk
ilyen időmértékes magyar verses előzményekről.
Sylvester a már kinyomtatott ívek javítása közben
véletlenül vette észre, hogy nyelvünk tökéletesen
alkalmas antik mértékes versek írására. Nemzeti
büszkeség árad pártfogójához, Nádasdy Tamáshoz írt lelkendező leveléből:
n „ …ezután a keresztény nemzetek […] irigyelni
fognak bennünket nyelvünk kiválósága miatt.
Melyik idegen nemzet ne csodálkoznék azon,
hogy magyar nyelven a görögöt és a rómait utánozva minden fajta verset lehet írni.”
Az í-ző nyelvjárásban írt szép ajánlásnak első
öt disztichonja az ószövetségi próféták által megígért Megváltó eljövetelét hirdeti lelkes örömmel,
és nyomatékosan sürgeti az Újszövetség olvasását.
A lendületes stílus jellegzetessége a szinonimák
és a rokon tartalmú mondatok gyors halmozása: „ez lűn prófétád, doctorod ez lűn, / mestered ez
most es…” (ti. a Megváltó és az ő tanítása). A 6–7.
disztichon a reformáció legfőbb követelését, a
Biblia anyanyelven való olvasását hangoztatja,
melyre csak most nyílik lehetőség: „…szól néked
az itt magyarul: / minden nípnek az ű nyelvín…”.
A következő sorokban (8–9. disztichon) újra, szinte gyönyörködve sorolja egymás után a Biblia pél-

Sylvester János bevezetője

dázatos, metaforikus nyelvéből átvett képeket: az
Új Testamentum örök életet adó „tudomány”, „rejtek kincs”, „kifolyó víz”, „lelki kenyír”, s csak ez által
lehet üdvözülni, elérni az „örök íletet”.
A tudós Sylvester a könyv végére valóságos
stilisztikai „tanulmányt” függeszt. Ebben a Szentírás áttételes, jelképes beszédének mibenlétéről
értekezik. De hozzáfűzi: „az mü nípünknek” nem
idegen ez a fajta képes beszéd, hiszen „íl illyen
beszédvel naponkíd való szólásában. Íl ínekekben,
kiváltkíppen az virágínekekbenÊ, mellyekben csudálhatja minden níp az Magyar nípnek elmíjinek
éles voltát az lelísben, melly nem egyéb, hanem Magyar poesis”.

¶ A virágének nem paraszti népdal volt, hanem tudós, humanista költemény.

FELADATOK
1.	Olvasd el a szöveggyűjteményben Reményik Sándor A fordító című versét!
2.	Nézz utána, milyen alkalomból állított emléket Reményik Károli Gáspárnak!
3.	A fordítás nehézsége, az alázat és az alkotás fölszabadító ereje a műben egyaránt megfigyelhető. 
Magyarázd meg, a beszélő miért tekinti a fordítót az értékteremtés heroikus küzdőjének! Értelmezd a
vers utolsó sorát!
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Károli (Károlyi) Gáspár
n „ …szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek
aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar
nyelven az egész Bibliát.” 
• Károli vallomása, részlet az Előszóból

Károli Gáspár (1529 v. 1530–
1592) eredeti családneve: Radics vagy Radicsics. A családjáról keveset tudunk, partiumi
mezővárosi polgárok voltak.
Károli Gáspár Nagykárolyban
született, szülővárosa nevét
később vette fel. A latin névváltozatot (Caspar Caroli) fordították a kor szokásai szerint
Károlinak.
1556-tól a wittenbergi egye
temen tanult, Melanchthon volt nagy hatással rá.
1563-ban lett az Abaúj megyei Gönc – akkor
jelentős mezőváros – református lelkésze.
Az 1580-as években kezdte el lelkésztársaival
fordítani a Bibliát.

Deák Árpád: Károli Gáspár szobra (1995)
Károlyi Gáspár Múzeum, Gönc

A támogatók – többek között
Rákóczi Zsigmond segítségével
– a vizsolyi Rákóczi-udvarházban
vándornyomdát építettek, s itt
nyomtatták ki 800 példányban a
Bibliát. Ebből a 800 példányból
57 maradt ránk. A nyomdász a
református lengyel Mantskovits
Bálint volt, aki Bornemisza Péter
hívására érkezett Magyarországra. Szenczi Molnár Albert volt a segédje, ő hordta át a kéziratot
Göncről Vizsolyba.
Károli nem sokkal a Biblia kiadása után, 1592ben hunyt el.

A hatalmas, fólió (kétrét hajtott) alakú kötet 1590 júliusában került ki a
sajtó alól.Ê Az Előszóban Károli a Vulgatára, a Septuagintára hivatkozik mint
fő forrásra, de más bibliafordításokat is megnevez.
A Károli Biblia jelentőségéről Benda Kálmán akadémikus így ír:
n „Belőle tanultak a protestáns iskolákban, belőle idéztek a templomi szószékeken,
igen sok családban ez volt az egyetlen nyomtatott könyv. A prédikációk révén
azokhoz is eljutott, akik írástudatlanok voltak. Hatása korántsem szorítkozott
a református vallásúakra, kiterjedt a magyarul beszélők egészére. Nincs még
egy magyar könyv, amely négyszáz év alatt hatásában vetekedhetne vele.
Kifejezései, nyelvi fordulatai és képei bekerültek a mindennapi beszédbe, meggyökereztek a nép nyelvében és az irodalomban egyaránt. Nagy része volt
az egységes modern irodalmi nyelv
kialakításában, amely a társadalmi különbségeken felül összefogta a
magyarul beszélőket, bármelyik vallásfelekezethez is tartoztak, s ezzel
megteremtette az egységes magyar
nemzeti műveltség alapjait.”
KÁROLI (KÁROLYI) GÁSPÁR

prédikáció: istentiszteleten tartott papi szónoklat;
szentbeszéd

Ê A teljes cím:
A Szent Biblia azaz:
Istennek ó- és új
Testamentumának
próféták és apostolok
által megíratott szent
könyvei
A vizsolyi biblia
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Zsoltárfordítások
A gyülekezeti éneklés hittérítő és közösségépítő
szerepével már Luther is tisztában volt, ezért ő
maga is sürgette az ószövetségi zsoltárok protestáns szellemű fordítását, a zsoltárok megzenésítését.
A prédikátor-költők az istentiszteleti közös
éneklés céljából számos zsoltárátköltést készí
tettek, azaz az eredeti bibliai zsoltárokat koruk hittételeinek, morális elvárásainak megfelelően, ám az eredeti zsoltárok képvilágát megtartva, átköltötték. A leghíresebb magyar zsoltárátköltések szerzői: Batizi András, Sztárai Mihály,
Kecskeméti Vég Mihály, akinek 55. zsoltára ihlette
Kodályt a Psalmus Hungaricus megírására.

metafizikai (görög eredetű szó:
’természet utáni’, ’természeten
túli’): a mindennapi tapaszta
láson túli, érzékfölötti

Heinrich Ulrich:
Szenczi Molnár Albert arcképe
Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest

A zsoltárparafrázisokból, középkori himnuszokból, felelgető énekekből szerkesztettek a
protestáns gyülekezetek számára énekeskönyveket. Huszár Gál lutheránus énekeskönyvét (1574)
követte a református Bornemisza Péter énekeskönyve (1582). Az unitárius énekeskönyv Thordai
János munkája (1627).
parafrázis (görög eredetű szó: ’hozzámondás’): egy mű
átírása, átértelmezése az eredeti mű tartalmi elemeinek
megtartásával; a forrás- és az átírt mű így dialógusba
lépnek, ez új művészi hatást eredményez, esetleg népszerűsíti mindkét művet

Szenczi Molnár Albert
A református zsoltárfordítás Szenczi Molnár Albert (1574–1634)
munkásságában érte el a csúcsát. A 150 genfi zsoltárt ő fordította le
magyarra 1607-ben. Szenczi nem átköltötte a zsoltárokat, hanem valóban lefordította azokat, követve a Kálvin-korabeli genfi dallamokat,
strófaszerkezeteket.
42. zsoltár n Szenczi Molnár Albert 42. zsoltárfordítása követi az
eredeti héber vers metaforikáját: a szarvas a hívő lélek, a környezete
által üldözött, Istent kereső ember metaforája, a „szép híves patak”, az
„otthon” a menedéket, megnyugvást nyújtó Istené. Az isteni kegyelem
után „sóhajtozó” beszélő általános emberi kondíciót jelöl: a mindenkori
ember Isten utáni vágyát, metafizikai otthonkeresését. A versszakokra
tagolt mű páros és keresztrímes, változó hosszúságú, ütemező verselésű
sorokból áll.
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A HITVITÁZÓ IRODALOM
Mivel a reformokat sürgető, egymással is vitatkozó vallási felekezetek kiszakadtak a katolikus egyházból, követőket, támogatókat keresve igyekeztek az embereket hittételeikről meggyőzni, ezért a prédikátorok szóban és írásban is vetélkedtek egymással. Elsősorban a protestánsok a katolikusokkal, de a
protestáns felekezetek egymással is vitába szálltak. A vita a katolikus megújulás korában is folytatódott.
A hitvitázó irodalom legelterjedtebb műfajai: a vitairatok, illetve a vitadrámák.
A 16. században híres vita folyt Bornemisza Péter református és Telegdi Miklós katolikus prédikátor,
illetve Méliusz Juhász Péter református és Dávid Ferenc unitárius lelkész között. Legismertebb vitadrámánkat Sztárai Miklós írta Az igaz papságnak tiköre címmel.

Heltai Gáspár
Heltai Gáspár (?1510–?1574) életéről keveset tudunk. A Szeben megyei Heltauban (magyarul:
Nagydisznód), született német ajkú szász családban.
Fiatalkorában katolikus papként ténykedett,
majd Wittenbergben tanult, ahol megismerke-

dett a lutheránus vallással, s áttért az evangélikus hitre. Élete utolsó harmadában Dávid Ferenc
unitárius lelkész híveként maga is unitáriussá lett.
Bár német anyanyelvű volt, s állítólag csak későn
tanult meg magyarul, magyar nyelven írt művei
európai színvonalú alkotások.

Száz fabula
A reformáció és a reneszánsz szellemének terjedésével párhuzamosan íróink
új erkölcs kialakítására, népszerűsítésére is törekedtek. Ezt a célt szolgálták a
görög Aiszóposz (Ezópusz) példázatos fabuláinak magyar nyelvre való átültetései. A bibliafordító Pesti Gábor 1536-ban nyomtatta ki Bécsben Ezópusz
fabuláit. Meséi rövidek, tömörek, s mindegyik után egy-egy háromsoros, bokorrímes strófában fejti ki Pesti a mese „értelmét”.
Heltai Gáspárnak első jelentős műve is erkölcsjavító célzatú: A ré
szegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (1552, Kolozsvár).
Két kolozsvári polgár beszélget benne: a józan polgárrá lett Antal a részegség és a tobzódás veszélyeire ﬁgyelmezteti a züllés útjára jutott barátját, Demetert.
A Száz fabula 1596-os
kiadásának címlapja
1566-ban Kolozsváron adta ki me- FELADATOK
séit Száz fabula címmel. Ebben Aiszó1.	
Válasszatok ki egy számotokra kedves Heltai-fabulát,
posz görög író példázatos állatmeséit,
és értelmezzétek át, teremtsétek meg saját fabula
va
fabuláit írta át protestáns erkölcsnemeriánsotokat! Ti milyen tulajdonságot, jellegzetes kortünesítő céllal.Ê
tet állítotok írásotok középpontjába?
Ê	
Írt értekező prózát (Háló, 1570) és
történeti művet is Chronica az ma
gyaroknak dolgairól (1575) címmel,
melyben többek között Bonfini tör
téneteit egészítette ki a főként Zsig
mondról és a Hunyadiakról szóló
kalandos és regényes történetekkel.

2.	Fogalmazzátok meg, szerintetek miért népszerű Heltai
fabulagyűjteménye a kortársak, de a mai olvasók körében
is!
3.	Az 1980-as években a Magyar Televízió Richly Zsolt (1941–
2020) rendezésében rajzfilmsorozatot készített Fabulák –
Heltai Gáspár mesél címmel. Foglald össze, miért válhatott
könnyen gyermekmesévé Heltai műve!

HELTAI GÁSPÁR: SZÁZ FABULA
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Históriás énekek

Kovács Mihály: Tinódi Lantos Sebestyén
(1860 körül) Érseki Líceumi Képtár, Eger

A bibliai históriák mellett – talán éppen a Mohács után kialakult
történelmi állapotok miatt – megjelentek a magyar nemzeti
öntudat verses epikai alkotásai, a históriás énekek. A históriás
énekek (újságoló énekek) szerzői megzenésítették alkotásaikat,
maguk adták elő műveiket. Ezeket a történeteket dolgozták fel
a 19. század nagy írói: Katona József, Arany János.
Valkai András táblabíró a Bánk-témát írta le Az nagyságos
Bánk bánnak históriája (1567), Ilosvai Selymes Péter pedig Toldi
Miklós történetét Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról (1574) címmel.
A műfaj klasszikusa Tinódi Lantos Sebestyén volt, aki
vándorénekesként a közelmúlt történeteit, a törökök ellen vívott csatákat regélte el. Összes művét Cronica címmel jelentette meg Kolozsváron, 1554-ben. Kiemelkedő darabja az Egri
históriának summája és az Eger vár viadaljáról való ének című alkotása, amelyekkel az 1552-es diadalmas egri várvédőknek állított emléket. A művekben megjelenő hősiesség, a bátorság, az
együttműködő magyarság nemzetmegtartó gondolata köszön
vissza Gárdonyi Géza regényében, az Egri csillagokban, melynek
irodalmi előzménye Tinódi munkája.

Széphistóriák
A 16. század második felében a világi témájú verses epikai alkotások igazi
bestsellerek lettek, a vásári ponyvák kedvelt darabjai, melyek célja vállaltan
a szórakoztatás volt. Szerepük azonban felbecsülhetetlen: olvasóközönséget teremtettek, témáik későbbi irodalmi alkotásokban is megjelentek.
A 16. század második felében több mint 25 széphistória született. Valamennyi a szerelemmel, a szerelmes párok hányattatásaival foglalkozott.
A reneszánsz novellairodalom erotikája szólalt meg magyarul ezekben a
szép elbeszélő költeményekben.
A széphistóriák elsősorban a mindennapi magatartás kultúráját, a társalgás stílusát, az ízlés csiszolását szerették volna szolgálni. Utóéletét és művészi értékeit tekintve a leghíresebb a História egy Árgirus nevű királyfiról és
egy tündér szűz-leányról című, melynek vélhetően Gergei Albert a szerzője.
A széphistória a 16. század legvégén jelent meg.
• Forrás: Nemeskürty István: A magyar irodalom története
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Líra a reformáció korában
Bornemisza Péter
SIRALMAS ÉNNÉKÖM…
A 16. század kiemelkedő, harcos protestáns pré
dikátora Bornemisza Péter (1535–1584). Az európai műveltségű tudós Balassi Bálint nevelője volt.
Egész élete harccal, bujdosással és meneküléssel
telt, s közben írta és saját nyomdájában ki is adta
több ezer oldalas prédikációs köteteit. Balassi
előtt ő szerezte a magyar líra első világi remekét,
a Siralmas énnéköm… kezdetű panaszdalt (a bujdosóversek hosszú sora fogja majd követni).Ê
Különös a formája: hat háromsoros, páros
rímű, refrénnel ellátott strófából áll; a refrének önmagukkal rímelnek a szakaszok végén.
Balladisztikus sűrítéssel, szinte egyetlen sóhajban
foglalja össze a haza tragédiájával összefonódó
egyéni sors fájdalmát: istenhozzádot mond az „áldott Magyarország”-nak és szűkebb otthonának,

Ê	
A vers nem jelent meg nyomtatásban (csak 1912ben), egy erdélyi földesúr versalbumában maradt
fenn Cantio optima („nagyon szép ének”) címmel.
A külföldi egyetemre készülő, 23 éves Bornemisza
feltehetőleg 1557-ben, Huszt várának elfoglalása
után írta költeményét.

szülővárosának is. (Pesten született; 1541-ben,
Buda elestekor – árva gyermekként – kellett menekülnie.) A három „pogánytól” dúlt áldott haza
és a hontalanná vált tudós-poéta sorsa egymásra kopírozódik, azonosul egymással: mindketten
üldözöttek. A keserű refrén értelme: vajon lesz-e,
s ha igen, mikor lesz Budában lakása.

Ismeretlen grafikus: Buda látképe (1575 körül) Rijksmuseum, Amszterdam

FELADATOK
1.	Történelmi ismereteitek alapján igazoljátok, hogy a lírai én panasza konkrét tényeken nyugszik!
2.	Értelmezzétek az „áldott Magyarország” szókapcsolatot! Említsetek köznyelvi és irodalmi példákat a kifejezés továbbélésére!
3.	Vessétek egybe a költeményt Janus Pannonius Búcsú Váradtól című versével! Milyen egyezéseket és eltéréseket tapasztaltok?

LÍRA A REFORMÁCIÓ KORÁBAN
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Balassi Bálint
ÉLETPÁLYÁJA
A felvidéki Zólyom várában
született 1554. október 20án. Apja, Balassa János, arisztokrata főkapitány, édesanyja Sulyok Anna. A családnév
Balassa, illetve Balassi alakban is szerepel a korabeli iratokban. Az irodalomtörténet
A Balassi család
a Balassi alakot őrizte meg.
16. századi címere
Kitűnő nevelést kapott.
Egy ideig Bornemisza Péter,
a század egyik jelentős írója, prédikátora tanította, aki zólyomi udvari papként állt Balassi János
szolgálatában. 1565-ben, 11 évesen Nürnbergben folytatta tanulmányait. Talán megfordult
valamelyik német egyetemen, esetleg Padovában is.
Életének első sorsdöntő dátuma: 1569. Édesapját – hamis vádak alapján – összeesküvés gyanújával letartóztatták. A család Lengyelországba
menekült, s követte őket a fogságból megszökött apa is.
Balassi János 1572-ben formálisan elnyerte ugyan a király kegyelmét, de a bécsi udvar
bizalmát visszaszerezni már többé sohasem
tudta. A gyanakvó bizalmatlanság eloszlatására mindent megpróbált.
1575-ben ﬁát – a bécsi
udvar szándéka szerint –
elküldte a Báthory István
erdélyi fejedelem elleni
hadjáratba. Balassi Bálint
fogságba esett, de a foglyot barátként kezelték
Erdélyben, s a ﬁatalember
kitűnően érezte magát
az olaszos műveltségű
fejedelmi udvarban. Mikor Báthoryt 1576-ban
lengyel királlyá választották, Balassi követte urát
külföldre. Itt ismerkedett
meg a lengyel reneszánsz
udvari kultúrával. Báthoryval való barátsága a
Habsburg-udvar szemé- Báthory István
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A 16. század gazdag és eleven irodalmi életének
legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint (1554–1594)
költészete. Őt tekinthetjük a magyar nyelvű irodalom első
klasszikusának, világirodalmi szintű költőjének

ben egyet jelentett a felségárulással.
Hogy apját és családját megszabadítsa
az örökös zaklatástól, 1577-ben otthagyta lengyelországi nyugalmas életét, Magyarországra jött. Mire hazaért,
édesapja meghalt.
Balassi János zilált anyagi ügyeket és
bonyolult pöröket hagyott maga után.
A Balassi-árvák gyámja, Balassi András a
Balassi testvéreket (Bálint, Ferenc, Anna
és Mária) csaknem minden vagyonából
kiforgatta.
A költőt 1578-ban hozta össze végzete a „halhatatlan kedvessel”, Losonczy
Annával, Ungnád Kristóf egri várkapitány feleségével. Szerelmük közel hat
évig tartott. Losonczy Annához írta az
Anna-verseket, később verseiben – hu
manista hatásra – Júliának nevezte
kedvesét.

1579 nyarán 50 lóval járó hadnagyságot vállalt Egerben. Négy esztendőt szolgált itt, jelesen
vitézkedve a törökkel, de 1582-ben – állítólag
összeférhetetlenség miatt – távoznia kellett.
Hogy zavaros anyagi ügyeit rendezze, 1584 karácsonyán érdekházasságot kötött első unokatestvérével, Dobó Krisztinával, Dobó István lányával,
s hozományként elfoglalta Sárospatak várát. Ezzel a vérfertőzés és a felségsértés vádját vonta
magára. Hiába tért át a katolikus hitre, házasságát érvénytelenítették. Anyagi gondjai növekedtek, szerelmi botrányai fokozták rossz hírét. Egyre lejjebb csúszott a társadalmi ranglétrán.Ê Egy
ideig Érsekújváron szolgált lovas hadnagyként,
de a főkapitány hamarosan kiutasította a várból,
mert felesége beleszeretett. Vakmerő házassági
reményeket táplált az időközben özveggyé vált
Losonczy Anna iránt (1588). A dúsgazdag as�szony azonban hallani sem akart már a rossz hírű
és vagyontalan emberről.
1590 tavaszán Balassi Bálint a lengyelországi
Debnóban Wesselényi Ferencnél vendégeskedett, ki a néhai lengyel királynak, Báthory Ist
vánnak volt a kamarása. A korábbi szakirodalom
házigazdája feleségét, Szárkándi Annát azonosította az ekkor keletkezett Célia-versek ihletőjével, az újabb kutatások alapján azonban ez
megalapozatlan. Egyelőre nem tudjuk, kit rejt a

¶ E rőszakos földesúrként ugyanazt a féktelen, tomboló, a földi örömöket élvező életet élte, mint kora
főnemesei általában. Balassi nemcsak öntörvényű
főúr volt. Kiemelkedő tájékozottsága, nyelvismerete és olvasottsága alapján kora egyik legműveltebb emberének számított. A magyar mellett
még nyolc nyelven beszélt: latinul, szlovákul,
horvátul, lengyelül, románul, törökül, németül és
olaszul. Rimay János (1570–1631, magyar késő
reneszánsz költő, Balassi követője) szerint csehül
is beszélt, nótajelzései alapján értette a horvátot, a szlovént és az oláhot. (Eckhardt Sándor)
A klasszikusokon kívül kitűnően ismerte és fordította a 15. és a 16. századi újlatin költészetet is.

Célia név, de az bizonyos, hogy valódi élmény
húzódik meg ezeknek az udvarló verseknek a
hátterében.
Balassi 1591-ben tért vissza Magyarországra.
Megtépázott hírnevét a török elleni, 1593-ban
megindított „hosszú háborúban” szerette volna helyreállítani. 1594. május 19-én Esztergom
ostromakor megsebesült. Mindkét combját
ólomgolyó járta át, s e sebtől 1594. május 30-án
meghalt. Ekkor még csupán néhány barát tudta,
hogy aki örökre eltávozott, a magyar nyelv addigi
legnagyobb művésze volt.

Balassi Bálint életműve
Balassi Bálint a magyar irodalom első magyar nyelven
író világirodalmi rangú alkotója. A reneszánsz
irodalom kiemelkedő lírikusa, ugyanakkor a magyar
középkori költészet összegzője és a manierizmus előfutára. Költészetében egyesítette a magyar népköltészet
elemeit a humanista petrarkista hagyományokkal, a
lengyel udvari és a török virágének-költészet elemeivel. Világirodalmi tájékozódását segítette, hogy sok
nyelven beszélő, világlátott, nagy műveltségű ember volt.
Versgyűjteménye és a Szép magyar komédia című pásztorjátéka kéziratban maradtak, Balassi életében nem jelentek meg nyomtatásban, csupán a Beteg lelkeknek való füves
kertecske (Krakkó, 1572), mely német nyelvből fordított
vallásos értekezés.

A manierizmus Itáliából kiinduló stílusirányzat 1530 és 1620 között, a reneszánszot
köti össze a barokkal. Az elnevezés az olasz
’maniera’ szóból ered, melynek magyar megfelelője a manír (mód, modor). A manierista
műalkotásokat a reneszánsz modoros követőinek tartották, melyekre a keresettség,
a mesterkéltség jellemző. A manierizmus
azonban újat is hozott: a művészek intellektuális témákat választottak, sokszor fordultak
a misztikum felé, nyugtalan vonalvezetéssel
különleges, metaforikus alakokat, tereket
jelenítettek meg. (Például El Greco festmé
nyei.) A manierista irodalmi művekre a szokatlan kom
pozíció, játékosság, a virtuóz
rímtechnika, a metaforikus cselekményszervezés jellemző. Ilyen alkotások például Ariosto Őrjöngő Lóránt című eposza, Rimay János
költeményei.

BALASSI BÁLINT
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n „Hangja évszázadon át visszhangzott. Csokonaiig ő jelentette a költőt.
Ma pedig éppúgy vélekedünk «az elmés, tudós Balassá»-ról, mint kortársa, tanítványa, első kiadója, Rimay János, aki, az akkori lantosokhoz
mérve őt, azt írta, hogy olyan, «mint az sas az több apró madarak előtt».”
• Kosztolányi Dezső: Balassi Bálint

Balassi Bálint verseinek
lőcsei kiadása, 1693

A versgyűjtemény (ciklus, sorozat) olyan
verseskötet, melyet a szerző egy adott koncepció alapján szerkesztett meg, a versek
nem keletkezésük sorrendjében követik
egymást. A versgyűjteményben a versek
egymással párbeszédbe lépnek, az önálló versek így új jelentéssel gazdagodnak.
A koncepciós elv alapján beszélhetünk
lírai önéletrajzról, tematikus ciklusokról
stb.

Balassi Bálint verseit az ún. Balassa-kódex őrizte meg, melyet 1874-ben találtak meg. A kódex ismeretlen, 17. századi
másolója önmagáról azt állítja: „maga kezével írt könyvébül”
másolta a verseket, azaz változtatás nélkül írta le azokat.
A Balassa-kódexet vizsgálva jutottak az irodalomtörténészek
arra a következtetésre, hogy a költő a verseit ciklusokba
rendezte, azaz tudatosan – Dante és Petrarca hatására –
szerkesztette verseit egységes kompozícióba. Így a versek
egy lélek fejlődését rajzolják meg, lírai önéletrajzot alkotnak.

A kompozíciós szerkesztési elvet Gerézdi Rabán irodalomtörténész mutatta először ki. Ő Dante Isteni
színjátékát vélte Balassi kompozíciós mintájának, azaz 3×33 és 1 bevezető vers, egy 99 sorból álló Szentháromság-himnusz alkotta volna a kompozíciót. Eszerint a 33 istenes verset 33 vegyes témájú, majd
33 Júlia-vers követi. A versgyűjtemény a költő korai és váratlan halála miatt nem készült el, mindössze
10 istenes vers született meg.
Más vélekedés szerint 2×33 versben gondolkodott a költő. Az első 33 vers a „Gyerekségétől fogva
házasságáig” szerzett énekei (Anna-versek), míg a második 33 vers a házasságát követően született
versek (Júlia-versek), így a teljes versgyűjtemény, a 66 vers egy lélek fejlődéstörténetének tükrei. (Varjas Béla)

Balassi költészetében az énekvers és a szövegvers még nem vált el
egymástól. A kompozíciós eljárásokhoz hozzátartozott, hogy a költő a cím
alá írta, mely ének dallamára („ad notam”) írta a verseket. A szövegek önmagukban is teljes értékű alkotások, ám Balassi követte a középkori és reneszánsz szokásokat, a verset énekmondók egy közösség szórakoztatására
és okulására adták elő. Azaz Balassi szóbeli előadásra szánta műveit.
Az életmű tagolásakor a hagyományos tematikus elrendezést követjük.
Nagyon izgalmas lenne a versgyűjtemény darabjainak egymást is értelmező
viszonyrendszerét vizsgálni, ám a kompozíciós elv ma is vitatott, a véglegesített, teljes versgyűjtemény nem készült el.
Balassi életművét három nagy tematikus csoportba soroljuk:
a) szerelmi költészete,
b) istenes versei,
c) vitézi és tavaszköszöntő énekei.
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A szerelem költője
SZÉP MAGYAR KOMÉDIA
Balassi reneszánsz szerelmi felfogását bizonyítja
nevezetes drámai műve, melynek kissé terjedelmes címe így hangzik:

n Thirsisnek Angelicával, Sylvanusnak
Galatheával való szerelmekrül szép
magyar comoedia
Ez a munkája 1589-ben keletkezhetett, s a Jú
lia meghódítására irányuló utolsó kísérletnek tekinthető. Benne egy egészen új műfajt honosított
meg a magyar irodalomban, a reneszánsz szerelmi komédiát.
Ennek prológusában a kor egyházias felfogásával szemben többek között azt fejtegeti,
hogy a szerelem olyan érzés, olyan indulat, mely
nemcsak gyönyörködtet, hanem „az ifjú embernek
gyakorta sok jóknak oka”, mert megváltoztatja,
csiszolja, nemesíti, jobbá, kulturáltabbá teszi az
embereket:

n „…mert ha részeges, elhagyja az részegséget,
csak azért, hogy az józansággal inkább kedvét
lelhetné szerelmének… Ha gondviseletlen s
tunya, ottan tisztán jár, frissen, szépen s mindenre gondvisel… Ha penig tompa elméjű, ottan elmélkedik, mint járjon, s mit szóljon, szép
verseket szerezzen, kivel magának szeretőjénél
kedvet lelhessen…”
„Ha azért illen az jó szerelem, hogy erőseket, bátort, bolondokot, eszeset, resteket meggyorsít,
részeget megjózanít, miért alázzuk, szidalmazzuk szegént?”
„Én bizon nem ugyan! Sőt követem mindholtig
mint jó oskolamesteremet, s engedek neki, nem
gondolván semmit az tudatlan községnek szapora szavakkal s rágalmazóknak beszédekkel.”

Fiatalkori udvarló költeményei s az 1578-ban keletkezett boldogboldogtalan Anna-versek még csupán a későbbi nagy költő szárnypróbálgatásai voltak, s a reneszánsz szerelmi költés minden poétára
kötelező kánonja, a petrarkizmus sablonjai szerint születtek. Balassi
„tudós” költő volta abban is megmutatkozott, hogy verseinek nagy
része „fordítás”. Nem szóról szóra fordított, hanem a mintául választott mű átdolgozásával fejezte ki a maga személyes mondanivalóját.
Az írói eredetiség igényét még a reneszánsz sem ismerte.

id. Pieter Pietersz: Férfi és nő a rokkánál (1560-as évek)
Rijksmuseum, Amszterdam

A Balassa-kódex 17. századi másolója így vezeti be a kötetet:
n „ Következnek Balassi Bálintnak kölem-kölemféle szerelmes éneki, kik
között egynéhány isteni dicsíret és vitézségről való ének is vagyon…
Az ki azért gyönyörkedik benne, innent igazán megtanulhatja, mint köll szeretőit szeretni, és miképpen köll neki könyörgeni, ha kedvetlen és vad hozzá;
de nem mindent hövít úgy az szerelem tüze talám, mint őtet.”
A tudós másoló Balassiban elsősorban a szerelem költőjét tisztelte és
értékelte.
BALASSI BÁLINT
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Júlia-versek
Petrarca hatása érezhető azokon az érett nagy verseken is, amelyeket
főleg 1588-ban írt és részben küldözgetett – hiába – az özveggyé lett
Losonczy Annának, „Júliának”. A költemények ugyan nem hozták meg
a várt szerelmi diadalt, Balassi viszont nagy költői tudatossággal versciklussá, magyar „Daloskönyvvé” szervezte verseit. Ezek – a szerkesztés
eredményeképpen – a boldog találkozás ujjongó örömétől a lemondás
teljes reménytelenségéig széles érzelmi skálán helyezkednek el. Júlia lakóhelye is valami távoli idegen ország, soha el nem érhető paradicsom,
ahová legfeljebb a darvak juthatnak el, de a „gyászruhás, idegenben veszettül
bujdosó zarándok” soha.
A költemények a Balassa-kódex 34. darabjával kezdődnek és az 58. verssel fejeződnek be. „Ez az Júliáról szerzett énekeknek a vége” – olvashatjuk
az 58. után. A 17. századi másoló így vezeti be ezt a dalfüzért:

Magyar női viselet
a 16. századból

n „ Ezek után – ti. a házasságáig szerzett énekek után – immár akik következnek, azokat mind kiket házasságába, kiket a felesígítül való elválása után
szerzett. Jobb ríszre a virágénekeket inkább mind Juliárul, mely nevére azért
keresztelte az szerelmesét, hogy a rígi poétákat ebben is kövesse. Kik közül
Ovidius Corinnának, Joannes Secundus Juliának, Marullus Neérának nevezte szeretűjét.”
Balassi-versszak
(-strófa): kilenc sorból álló
strófaszerkezet; a belső
rímek az egyes hosszú
sorokat 6–6–7 szótagos
kétütemű sorokra tagolják; a versszak rímképlete:
aab–ccb–ddb

A Júlia-költemények kiﬁnomult stílusa, tökéletes ritmikája, újszerű
strófaszerkezete (ekkor alakult ki az ún. Balassi-versszak), szimmetrikus
reneszánsz kompozíciója, érzelmi fejlődésmenetet tükröző összefüggésrendszere ezt a versciklust – sokak szerint – költészetének csúcspontjává
avatja. Közvetlen élményelemek alig-alig találhatók már itt. A Júlia-ciklusban Balassi mitizált szerelmi versteret alkotott. Ebben a főszereplő Credulus
(a „hiszékeny”), aki a trubadúrok „szolgáló szerelmével” epekedik az istenített Júliáért. A trubadúr költői hagyomány mellett a szerelmi költészetébe
Balassi a petrarkista szerelmi konvenciókat is beolvasztotta. A Júlia név is
erre utal, Balassi a humanista Joannes Secundus (1511–1536) költő nyomán
nevezte Annát Júliának.
Hogy Júliára talála, így köszöne neki n A Balassa-kódex 38. verse,
a Júlia-ciklus legismertebb darabja egy kapualjban, „kapu köziben” való váratlan – s valószínűleg legutolsó – találkozásukat örökítette meg. Az utolsó
strófa így hangzik:
n „Egy kapu köziben juték eleiben vidám szép Juliának,
Hertelen hogy látám, előszer alítám őtet lenni angyalnak,
Azért ő útába igy szólék utána mint isten asszonyának.”
A következő, a 39. költemény egyenes folytatása ennek, s az istennők
magasába emelt Júlia áhítatos, himnikus üdvözlését tartalmazza. „Címe”:
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Hogy Júliára talála, így köszöne neki.¶ Az egész vers elragadtatott,
Ê	
A török nótajelzés értelme ponujjongó bókok halmaza.
tosan azonos a verskezdettel:
Az 1. versszak boldog felkiáltás, a véletlen találkozás által ki„Nem kell nélküled ez a világ.”
váltott üdvözlés. Az öröm a lírai én érzéseit és értékrendjét fejezi
·	
A virágénekek nem a népköltészetből származnak. A trubadúrki: Júlia nélkül értéktelen, értelmetlen a világ. Ez után az érzellíra, illetve a petrarkista udvarló
mi kitörés után következik csak a köszönés: „Egészséggel!” – ez
költészet virágszimbolikában
a 16–17. század szokásos üdvözlési formulája volt, s nem Júlia
gazdag verseit tekintjük virágegészségi állapotára vonatkozik.
énekeknek. A „tudós” költők versei nagyon népszerűek voltak,
A következő négy strófa áradó metaforasora ebben a verss hatásuk a népköltészeti alkotáben is a közlő nyelven megfogalmazhatatlan érzelmek már-már
sokban is megfigyelhetők.
tovább nem fokozható teljességét fejezi ki. A metaforák azonosító elemeiben a lelki élet értékei (vidámság, édes kévánság, boldogság), a reneszánsz főúri világ mozzanatai, a virágének-költészet metaforái
(palotám, jóillatú piros rózsám, gyönyerő szép kis violám), a női test szépségei
(szemüldek fekete széne) és egyéb értékek (a nap fénye, a szem fénye, az élet
reménye) sorakoznak egymás után.·
Az 5. versszak összefoglalása az előző négynek, de a fokozásos halmozás (szívem, lelkem, szerelmem) s a vallásos himnuszokból, imákból kölcsönzött üdvözlés (idvez légy) még magasabb szintre emeli a verset, s az
utolsó metafora (fejedelmem) újabb világi értékkel egészíti ki az eddigieket.
A záró versszak a lovagi szerelmi lírából jól ismert helyzetet rögzíti:
a szerelmes lovag és az úrnő között végtelen a távolság. Júlia is csak fölényesen, hidegen mosolyog az előtte hódoló szerelmesen.
A kegyetlen, megközelíthetetlen Júlia képével zárul a vers, a következő,
a 40. pedig így kezdődik:
n „Engemet régólta sokféle kénokban tartó én édes szivem,
Hozzád kiált lelkem, sirván keservessen, mert gyötrődik sokképpen;
Könyörűlj már rajtam, légy kegyelmes hozzám, ne légy ilyen kegyetlen!”
Így kapcsolódnak egymáshoz a Júlia-ciklus darabjai, így válik a „Dalos
könyv” Balassi lelki-érzelmi regényévé.

FELADATOK
1.	Vizsgáljátok meg a Júlia szépségére vonatkozó metaforákat! Csoportosítsátok, majd állapítsátok meg,
hogy melyek tartoznak a trubadúrlíra, melyek a petrarkista udvarlóköltészet képkincsébe! Értelmezzétek
a metaforahalmozás jelentésteremtő szerepét!
2.	Értelmezzétek a beszélő és a megszólított kapcsolatát!
3.	Értelmezzétek a virágmetaforák jelentését a versben! (Az értelmezéshez használjátok az énekórákon
megszerzett tudásotokat is!)
4.	Olvassátok el a szöveggyűjteményben a Balassa-kódex 50. költeményét: Júliát hasonlítja a szerelem
hez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezd el! Értelmezzétek a vers Júliát bemutató metaforáit!
Vessétek össze a Hogy Júliára talála, így köszöne neki című vers metaforáival! Fogalmazzátok meg a két
vers metaforahálójában tapasztalt különbségeket!
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A Hogy Júliára talála, így köszöne neki című vers zenéjét az ütemhang
súlyos technika hozza létre.
A hangsúlyos verselés sorfajait a verssorban előforduló ütemek és a
szótagok száma szerint nevezzük el.
Az ütemhangsúlyos verselési módban a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása alkotja a ritmust. Verstani alapegysége az ütem:
egy hangsúlyos és néhány hangsúlytalan szótag kapcsolata.
A magyar ütemben mindig az első szótag hangsúlyos, s ez után egy, kettő, de
legfeljebb három hangsúlytalan szótag következhet. Tehát összesen háromféle ütemünk van: 2, 3 és 4 szótagos.

Balassi költeményének sorfajai kétütemű nyolcasok (ütemosztás:
4|4). A hosszabb sorokat ugyanis a belső rímek két rövidebbre bontják,
s így négyes bokorrím fogja össze a strófákat:
Ez világ sem | kell már nekem 	
Nálad nélkül, | szép szerelmem,   	
Ki állasz most | én mellettem,
Egészséggel, | édes lelkem.

4|4
4|4
4|4
4|4

FELADATOK
1. Az értelmi és a verstani hangsúly (nyomaték) nem feltétlenül esik egybe. Verstani szempontból nyomatékot kaphat az egyébként hangsúlytalan, például a szó belsejében levő szótag is: az ütemhatár tehát
nemcsak két szó között lehetséges, hanem kettémetszheti a szót is. Hozzatok erre példákat!
2. A vers ritmusa szempontjából nem közömbös az ütemhatárok elhelyezkedése. Pattogóbb, élénkebb a ritmus, ha az ütemek nem vágnak ketté szavakat, ellenkező esetben csendesebb, fátyolozottabb, rejtettebb.
Elemezzétek az ütemhatárok szempontjából a vers utolsó versszakát!
3. Bakfark Bálint (1526 körül–1576) lantművész és zeneszerző a reneszánsz hangszeres muzsika Európaszerte ismert képviselője. Végezzetek kutatómunkát, és készítsetek el egy Bakfark Bálint életét és munkásságát bemutató internetes lexikoncikket.

Bakfark Bálint ábrázolása Lyonban
megjelent első lantoskönyvének címlapján
(1553)
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A sárospataki vár Perényi-szárnya és a Vörös torony
a magyarországi reneszánsz építészet emléke
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CÉLIA-VERSEK
A „Lengyelben” 1590–1591-ben írt Célia-versekÊ
szerelmi költészetének legszebb darabjai közé
tartoznak (Kiben Júliához hasonlítja Céliát..., Kiben az szeretőjétől való elváltán kesereg..., Kiben az
kesergő Céliárul ír). A Célia-versek kiforrott kompozíciós rendbe szerkesztettek, jellemzőjük a
képi világ egységessége, az egymásból kibomló
metaforaháló kialakítása, a szimmetrikus retorikai szerkezet. A korábbi versekhez viszonyítva:
a Célia-versek stílusa szemléletesebb, elevenebb,
a rímalkotás is virtuózabb. A Célia-versek önálló
szövegversként értelmezhetőek, hiszen többnyire elmarad a szerzői instrukció, a nótajelzés.
Az egyes költemények már csupán Célia szépségéről, a viszonzott szerelem csendes boldogságáról szólnak. A ciklus darabjainak többsége
három Balassi-strófából áll.
Kiben az kesergő Céliárul ír n Ez a háromstrófás
műremek az egyik legszebb Célia-vers. Az „öccsét”
(esetleg lányrokonát) „szépen sirató” Célia megjelenítő ábrázolását Balassi már az önállósult képek
kifejezőerejére és szépségére bízza.
A letisztult, leegyszerűsített verskompozíció
ban a szimmetria reneszánsz törvényszerűsége
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Az első Célia-vers kottája: Kit csak azért mível…

érvényesül. Az első és a harmadik versszak részletesen kibontott hasonlatai (a ﬁát elvesztő fülemile,
a félbe metszett liliom) főként Célia keserű fájdalmát érzékeltetik. A közbezárt második szakasz hasonlata (a rózsát tisztára mosó, pirosát kiterjesztő
harmat) viszont elsősorban a bánatában, könnyei
záporában még vonzóbbá váló asszony hamvas
szépségében való költői gyönyörködést fejezi ki.
¶ A Caelia nevet Angerianus 15–16. századi humanista költőtől kölcsönözte; a kódexben Coelia alakban
szerepel; Balassi saját kezű írásában: Celia, Celija.
Kiejtése: célia, esetleg csélia.

FELADATOK
1.	Páros munkát végezve állapítsátok meg, mely költői kép a „kiinduló” metaforája a versnek, s mely költői
képek fejlődnek ki az alapmetaforából! Értelmezzétek ezeket a képeket!
2.	A verstípus (szerelmes vers) és a verstéma (testvérét sirató nő) szokatlan kapcsolatát látod a versben.
Igazold, hogy szerelmes vers!
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Vitézi énekek
Ó én édes hazám… n 1589-ben a jó hírnevét elvesztegetett, mindenéből kifosztott Balassi Lengyelországba bujdosott. A haza eddig hiányzott költői szótárából, a szülőhaza
csak most szépül „édes hazává”, „jó Magyarországgá”, most,
mikor már hazátlanná vált. Megható búcsúversben (a kódexben a 66.) mond istenhozzádot pátriájának, katonamúltjának, barátainak, „szerelmes ellenségének”, Júliának. Ebből a
költeményből hiányzik a jövő biztató reménye: a költő útja
a meghasonlottságból a teljes bizonytalanságba vezet. Csak
a visszahúzó, a marasztaló, megszépült emlékek szerepelnek
az elégiában: itt a jövőtlen múlt uralkodik.Ê
¶ A vers latin címének magyar fordítása: Búcsút mond hazájának,
barátainak és mindazoknak a dolgoknak, amelyeket nagyon szeretett. A kezdősor: „Ó én édes hazám, te jó Magyarország”.

Az Ó én édes hazám,
te jó Magyarország kézirata

FELADATOK
1.	Figyeljétek meg, milyen emlékeket, szépségeket fáj elhagyni a beszélőnek! Bizonyítsátok, hogy a búcsúzás sorrendje értékrendet fejez ki!
2.	Készítsetek összehasonlító elemzést Bornemisza Péter, Janus Pannonius és Balassi Bálint búcsúverseiből!

Egy katonaének n A búcsú, az emlékezés és a távlatot teremtő vissza
tekintés az ihletforrása annak az 1589-ben keletkezett versének is, melynek
sorszáma: 61., teljes címe: Egy katonaének: In laudem conﬁniorum („A végek
dicséretére”). Balassi a 16. századi históriás énekek epikus anyagát olvasztja
lírává, s emeli fel a tudós reneszánsz költészet szintjére. A korabeli európai
humanista poézisben az effajta vitézi ének ismeretlen volt. Csak a mi
irodalmunkban lett, lehetett lírai témává a hazáért és a kereszténységért
vívott önfeláldozó harc.
A költő katonai-vitézi erényeit senki sem vonhatta kétségbe: emléket
állíthatott Egernek, a vitézi életforma már eltűnő hőskorának s önmagának is. A vers felépítésében a mellé- és fölérendeltség, a harmónia és
a szimmetria reneszánsz rendje, törvényszerűsége érvényesül. Uralkodó
szerkesztési elve a hármas szám.
Az Egy katonaének „hárompillérű verskompozíció”, s ez a három pillér
az 1., az 5. és a 9. strófa.
Az 1. versszak lelkes kérdése önmagában rejti a választ is: a végvári
életformánál nincs szebb dolog a világon (első pillér). A felkiáltásszerű
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szónoki kérdés elsősorban a természet egyetemes
A vers Balassi-strófában íródott, azaz a hászépségével érvel a végek élete mellett, felsorakoztatva
rom sorból szerkesztett versszak minden sora
a belső rímek által három egységre tagolódik.
mindazt, amit a kikelet értékként az embernek nyújtani
Emellett az egész vers háromszor három, tehát
tud. A költemény „címzettjei” a vitézek: nemcsak rókilenc strófából áll. De nemcsak a külső, hanem
luk, hozzájuk is szól a vers.
a belső kompozícióban is hármas szerkesztési
elv valósul meg.
A következő szerkezeti egység – három versszak
(2–4.) – az első strófa ujjongó állítását igazolja, részletezi. Mozgalmas képek sorozatában jeleníti meg a végvári vitézek életének
mozzanatait: a harci kedvet, a portyára készülést, az ellenség elé vonulást, az
éjszakai ütközetet, párviadalokat, majd a csata elmúltával a letáborozást és
elnyugvást. Nem titkolja a vitézi élet férﬁas keménységét és veszélyességét,
sőt azt sugallják ezek a képek, hogy éppen ezekkel együtt, ezekért is szép a
végek élete. A mindennapoknak ez a nehéz, próbára tevő kockázata szépen
beleilleszkedik a nagy természet egyetemes harmóniájába.
S éppen ezt a mozzanatot fejleszti tovább, emeli magasabb szintre az
5. versszak, a második „pillér”. Az 1. szakaszban a költemény címzettjeihez, a vitézekhez fordult közvetlenül a költő, közvetett címzettjeit,
az olvasókat pedig – a későbbiekben (2–4. versszak) – érzelmi érvekkel
akarta meggyőzni a végvári élet szépségéről. Most – az 5. strófában –
a részletek fölé emelkedve, a katonaéletet a kor legmagasabb eszményének
rangjára emeli. Balassi tudatos szerkesztő művészetére vall, hogy szerkezetileg a vers középpontjába helyezi ezt a
strófát, melyben az ellenséget kereső, a halál
kockázatát is vállaló vitézek erkölcsi nagyságát
hirdeti: „Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak.” Emberség és vitézség
– a 16. századi magyar humanista világnézetnek
ezek az erkölcsi értékei – Balassi szemében a
végek vitézeinek jellemző tulajdonságai. A „szép
tisztesség” és a humanista „hírnév” övezi a katonákat, hiszen harcuk egyszerre jelenti az „édes
haza” és a kereszténység védelmét.
Balassi fedezi fel a hazáért vívott önfeláldozó küzdelem erkölcsi szépségét, mely szintén
hozzátartozott – legalábbis nálunk és ekkor – a
reneszánsz kor emberi teljességéhez. Így avatja
a végvári katonákat a reneszánsz legigazabb képviselőivé.
A következő nagyobb szerkezeti egység újra
három szakaszból áll (6–8.). Ismét mozzanatos képek peregnek előttünk a katonaéletből:
a színhely, a szereplők és az események is hasonlók a korábbiakhoz (2–4.), de már más szinten Magyar huszár a 16. században.
térnek vissza. Átszínezi őket a „mindent hátra- Jost Amman (1539–1591) fametszete
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hagyás”-nak, egy magasztosabb célért az élet egyéb szépségeiről való lemondásnak gyászosabb hangulata. A korábban felvillanó képekben a vitézi
élet kockázatosságának jelzése ellenére ennek az életnek inkább a nyalka
hetykesége, férﬁassága uralkodott. Az újabb képsorban viszont már árnyoldalai kerülnek előtérbe: „súlyosan vagyon az dolog harcokon”, „kemény harcok”,
„éhség, szomjúság, nagy hévség”, „véresen, sebekben halva sokan feküsznek” stb.
Különösen szembetűnő a hangulati-tartalmi ellentét a 4. és a 8. versszak zárósoraiban. Ott: a „nyugszik reggel, hol virradt” s a „mindenik lankadt
s fáradt” kifejezések még csak a csata utáni erőt gyűjtő pihenést jelentik;
itt: a „halva sokan feküsznek” s a „koporsója vitézül holt testeknek” már az örök
elnyugvást, a hősi halált tudatják. Csillogás, tavaszi verőfény övezi a vitézek
török elleni küzdelmeit, de ennek az életnek előbb-utóbb szükségszerűen
bekövetkező végső állomása a hősi halál.
Éppen ez, a szép tisztességért a sétáló palotát, tanuló oskolát, mulatást, sőt még az életet is hátrahagyó, önfeláldozó sors teszi oly dicséretessé
a végbeliek példáját. A harmadik „pillér”, a verset lezáró 9. strófa elragadtatott felkiáltással zengi az „ifjú vitézeknek” „ez világon szerte-szerént” megvalósult hírnevét, örök dicsőségét. Ez a nagy erejű érzelmi kitörés egyszerre
válasz is a két, hangulatilag eltérő képsorozatra. Az utolsó sorban már a
búcsúzó költő fájdalmas rezignációval – őszi hasonlattal – kíván áldást és
hadi szerencsét a végek katonáinak.
•A
 z elemzés részben Klaniczay Tibor műve, főként pedig Balogh László
rádió-előadása alapján készült.

FELADATOK
1. Tanulmányozzátok a Balassi-strófát az Egy katonaének alapján! A három 19 szótagos sorból álló versszakot Balassi belső rímekkel kilenc rövidebb egységre tagolta. Az eredeti verssor így 6–6–7 szótagos kétütemű soroknak felel meg. A versszak rímeinek elhelyezése a következő lett: a a b – c c b – d d b.
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.

a
a
b
c
c
b
d
d
b

(3|3)
(3|3)
(4|3)
(2|4)
(3|3)
(4|3)
(3|3)
(3|3)
(4|3)

2. A 2–4. és a 6–8. versszakok epikus jellegűek: egy csata előzményeit, illetve zárlatát mutatják be. Igazold
ezt az állítást kulcsszavak kiemelésével!
3. Az 5. strófában a csata helyett a vitézi élet himnikus dicsérete áll. Értelmezd ezt a szerkesztői eljárást!
4. A vers kulcsszava a „mező” szó. Foglald össze, a versben hányféle jelentésben szerepel ez a szó, miként
köthető a keresztény vitézi életformához!
5. Hallgassátok meg Bereményi Géza és Cseh Tamás Balassi című dalát! Végezzetek kutatómunkát! A szerzőpáros mely Balassi-verseket idézi meg? Olvassátok el ezeket a Balassi-verseket!
6. Tanuljátok meg könyv nélkül az Egy katonaének 1., 5., 9. versszakát!
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Borivóknak való (In laudem verni tempori)¶ n Balassi leghíresebb,
pünkösdöt és tavaszt köszöntő verse. Két költészeti hagyomány s több műfaj olvad a műben eggyé: a tavaszt, a megújulást, a termékenységet köszöntő népdalok, a magyar hagyományú katonaénekek és a keresztény,
a Krisztus feltámadását, a Szentlélek megjelenését ünneplő himnuszok
poétikai hagyományainak szintézise a vers. A természet megújulásának
s a Szentlélek eljövetelének himnikus dicsérete ez a 8, háromsoros strófából
álló költemény.
A lírai én a pünkösd idejét személyesíti meg, őt szólítja meg. Az elragadtatott felkiáltás, a pünkösdi idő természeti szépségének felsorolása a reneszánsz életöröm kifejezése. A versbeszéd személyes, az „Áldott szép Pünkösd
[…] ideje […] ege […] szele” Isten kegyelmének megtapasztalása a tavasz
megújuló természeti szépségében.
Az első 3 versszakot követi a kereszténységet védő vitézek tavaszi életképe. A magyar hagyományú katonaének eredetében összeforr a Krisztust
ünneplő keresztény himnuszokkal. A lírai én beszédmódja szemlélődő, személyes.
Az utolsó két versszakban válik általánossá a lírai én beszéde, s a „Minden
teremtett állat megindul tebenned” sor „Isten kegyelmét”, szeretetét hirdeti, mely
által minden élőlény újult erőre kap. Az utolsó sor, melyben a beszélő Isten
dicséretére szólít, a keresztény himnuszköltészet szakrális hangját idézi.
A vers átmenet a vitézi és az istenes énekek között.

A tavaszi idő
Ê	
dicsérete

Pünkösd. Illusztráció
a Vasárnapi Újságból (1858)

FELADATOK
1.	Értelmezd a vers magyar címét! Miért „borivóknak” való a vers?
2.	A magyar (Borivóknak való) és a latin cím (In laudem verni tempori) más-más nézőpontot kínál a vers
értelmezéséhez. Fogalmazd meg, mi a különbség a két cím között! Milyen nézőpontokat kínálnak a műelemzéshez?
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„Isteni dícséretek”
Istenes énekeket költői pályájának szinte valamennyi szakaszában írt Balassi, de a legszebb költemények életének válságos éveiben születtek.
„Isteni dicsíreteinek” kevés közük van a korabeli protestáns templomi
énekek kollektív vallásosságához: a kétségbeejtő helyzetekbe sodródó világi
ember panaszai, indulatai, háborgásai törnek fel belőlük. A vallásos tematika a legszemélyesebb lírai mondanivaló kerete lett számára. Elsírja élete
kisiklását, szíve nagy keserveit, őszintén megvallja vétkeit, bűnei bocsána
táért esedezik, szinte perlekedik, alkudozik IstenÊ	
Ez az Istennel folytatott szüntelen, szenvedélyes
nel a kegyelemért, egyéni megváltásért.¶ Ennek
dialógus, ennek bensőséges légköre minden
a perlekedésnek a célja egy új, személyes közösség
bizonnyal az ószövetségi próféták szövegének és
a zsoltárok sajátos hangnemének hatására került
megteremtése Istennel. Így lesz ez a vallásos líra a
Balassi vallásos lírájába.
reneszánsz költészet szerves része.

Kiben bűne bocsánatáért könyörgett… n
Balassinak „az maga kezével írt könyvében” a
33. vers címközleménye: Kiben bűne bocsánatáért
könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott.
A versfők összeolvasása saját nevét adja: BALASSI
BÁLINTHÉ. Megkülönböztetett helyen található
ez az alkotás a gyűjteményben: az ifjúkori költeményeit zárja. Az előtte lévő 32 versszövegről
ugyanis a következőt állítja a kódex másolója:
„Ezek az énekek, kiket Balassi Bálint gyermeksígétül
fogva házasságáig szerzett.”· A vers tehát nem
csupán az első ciklust zárja le, hanem egy életszakaszt is, fiatalságának korszakát. Harmincéves
ekkor, házasodni készül, nagy reményekkel egy
új életperiódus előtt áll. Tisztázni és tisztára mosni szeretné korábbi életét, ezért tör fel belőle az
őszinte bűnbánat és gyónás megrendítő éneke.
A 33. vers 15 versszakból álló kompozíció.
A strófaszerkezet ötsoros: 2 négyütemű 13-ast
követ 2 rövidebb, 6 szótagból álló kétütemű sor,
az utolsó pedig kétütemű hetes. A rímképlet:
a a b b a. Virtuóz versalakzat ez, korábbi alkotásai
közül csupán egy készült ebben a formában.
Három eltérő, de egymással össze is függő, érzelmi-hangulati lelkiállapot követi egymást a költeményben.
Pátzay Pál szobrászművész
az utolsó simításokat végzi
bronzöntés előtt műtermében
Balassi Bálintról készülő
szobrán (1958)
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·	
Ennek a versnek a helyéből és abból, hogy a következő, a Júlia-ciklust is tartalmazó versfüzér szintén
33 költeményből áll, valamint a másoló azt állítja,
hogy a költő saját kezűleg írt könyvét követte
„szórul szóra”, „vétek kevés helyen esett benne”,
arra lehet következtetni, hogy maga Balassi szerkesztette egybe tudatosan költeményeit.

Az első szerkezeti egységben
(1–5. vsz.) a bűnbocsánatért esdő
sóhaj után a kétségek közt hányódó
meghasonlottság, a lelki válság, az
ostorozó önvád állapota nyilatkozik
meg. Fájdalmas és szégyenkező gyónásban sorolja fel ifjúsága bűneit, hitetlenségét. Keserűen vallja be, hogy
nincs semmi érdeme („semmije nincs
penig”), amivel az Istent engesztelhetné. Önmagát teszi felelőssé el
hibázott, méltatlan életéért, „hamis
voltáért”: nem is mer az Úristen elé
járulni.
Talán a gyónás őszintesége, mély
bűnbánata adja végül is kételyei
ellenére az erőt és bizalmat, hogy
re
ménykedve mégis Isten szánal
máért könyörögjön (6–10. vsz.). Felcsukló imájában megköveti az Urat,
s „zokogásokkal, siralmas jajszókkal
kér fejének kegyelmet”.
A vers utolsó harmadában (11–
15. vsz.) a bizakodás már bizonyossággá erősödik. Kétkedés nélkül, há- Pátzay Pál: Balassi Bálint-szobor, Budapest (1959)
borgásain túljutva és lecsillapodva
A záróstrófa összefoglalja még egyszer a
érvel a megbocsátás szükségessége mellett: miversen végigvonuló különböző lelkiállapotokat:
ként is nyilvánulna meg az isteni irgalmasság, ha
a lelki válságot és keserűséget („tusakodván ör„az hívek” nem vétkeznének ellene? Eddig egyes
döggel”), a bűnbánó őszinteséget („bűnömön
szám második személyben szólt az Istenhez a jabánkódván”) és az Úr kegyelmében való megjongó panasz és a bocsánatkérés. Most az isteni
nyugvást, lelki megbékélést („várván Úr kegyelirgalom reményében megnyugodva önmagához
mét fejemre szent lelkével”).
fordul, és saját lelkét szólítja meg (13. vsz.). Az IsA lélek zaklatottsága, vihara elült, elcsendesetenbe vetett bizalom immár megingathatatlan,
dett: a lírai én bűneitől megtisztulva mehet egy
s ez a bizonyosság múlt időben szólal meg, hijobb életszakasz reményében házassága elébe.
szen Isten „most megkegyelmeze”.

Adj már csendességet… n A hányatott sorsú költő Lengyelországban, „az tenger partján,
Oceanum mellett” írhatta 1591-ben talán legszebb
istenes énekét, az Adj már csendességet… kezdetű
költeményét.¶ Hiába kereste az evilági harmó
niát, sem egyéni életében, sem a korban már nem
találhatta meg. A földi boldogság lehetőségében
véglegesen csalódott ember most már csak a belső
békét, a lélek csendjét igyekszik elnyerni.

Ê	Balassi nemcsak a Célia-versekben, de az utolsó
istenes énekekben is elhagyta a nótajelzést,
függetlenítette magát a dallamhoz igazodás
kényszerétől: megteremtette a magyar költészetben az „énekvers” után az ún. „szövegverset”. Ezek a költemények a dallamtól függetlenül
ön
magukban is helytálló, olvasva is gyönyör
ködtető alkotások. A nyelvi ritmus tökéletessége
fölöslegessé teszi az énekkíséretet.
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Zólyom vára

Az esztergomi vár védelméért hősi halált halt
Balassi emléktáblája

E méltán híres istenes énekben a legtökéletesebb formaművészet birtokában sóhajt az
utolsó felmentés és az engesztelő halál után.
Belső ellentétektől feszülő, izgatott menetű alkotás ez: csupa kérlelő könyörgés, perlekedés,
vita és szenvedélyes érvelés. Ezt a belső hullámzást jelzi a különböző mondatformák állandó
váltakozása (felszólító, kijelentő, kérdő, óhajtó
mondatok).
Új, az eddigiektől eltérő strófaszerkezet jelentkezik itt, egy megrövidített, a belső zaklatottságot művészileg kifejező „Balassi-versszak”.
Ha a belső rímeket ﬁgyelembe vesszük, hatsoros strófát kapunk. A kétütemű hatos sorok
közé iktatódik egy-egy megtört, külön rímmel
kiemelt, egyetlen ütemből álló félsor (4 szótag).
Ezek a félben maradt sorok (3., 6. sor) az erőteljes sormetszet utáni szünettel minduntalan
megtörik a páros rímű hatosok nyugodtabb
verszenéjét, s érzelmi feszültséget visznek a
versbe.
A nyolc strófából álló költemény három
szerkezeti egységre tagolódik. 1–2. versszak:
könyörgés; 3–6. versszak: érvelés, indoklás; 7–8.
versszak: könyörgés.
Ha az áhított harmóniát a földi életben nem
találhatta meg már az ember, a költő megteremtette a szépség és szellem külön harmóniáját,
rendjét a művészet világában. Ez a gyönyörű,
leheletfinomságú költemény a maga tökéletes
formakultúrájával is tiltakozás a külvilág felborult rendjével szemben.

FELADATOK
1.	Figyeljétek meg, milyen érveket sorakoztat fel a lírai én könyörgésének alátámasztására, hogyan „vitatkozik” Istennel az Adj már csendességet... kezdetű versben!
2.	A középső szerkezeti szakasz az érvelés mellett önmagával folytatott belső vita is egyúttal. Fejtsétek ki
ennek lényegét!
3. Rekonstruáljátok a hatsoros strófákat!
4. Idézzétek fel a középkori himnuszról tanultakat! Mutassátok ki a műfaj jellemzőit Balassi Bálint verseiben!
5.	Balassi Bálint költői hagyatékáról, elsősorban szerelmi lírájáról a tudós világ a Balassa-kódex megtalálásáig (1874) alig tudott valamit, de minden ismert vagy ismeretlen nevű költő, aki a következő két évszázadban szerelmes, vitézi vagy istenes verset írt, akarva-akaratlanul őt utánozta, hatása alól senki sem
szabadulhatott. Hozzatok példákat az állítás igazolására!
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SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET:
DRÁMA A REFORMÁCIÓ KORÁBAN
ANGLIA AZ ERZSÉBET-KORBAN
A 16. század második felében Anglia trónján
I. Erzsébet királynő ült (1558–1603). Ezt a korszakot az angol kultúrtörténet a dráma és a líra
virágzásának, az angol színházművészet egyik
csúcspontjának – „aranykornak”, Erzsébet-kori reneszánsznak – nevezi.
A 16. század Anglia felemelkedését hozta el:
Európa vezető hatalma lett. Egy polgárosodó,
Rómával szakító, hatalmas gyarmatbirodalmat
kiépítő állam jött létre. Ezt a folyamatot az angol arisztokrácia „megsegítette” az ún. „rózsák
háborújával” (1455–1485)¶. A két, uralkodókat adó, egymással is összefonódó családnak
a trónért folyó viszálya véres háborúba torkollott,
s egy nevető harmadik, a Tudor-dinasztia került ki
győztesen a küzdelemből. Ezt a háborút dolgozta
fel Shakespeare a királydrámáiban.
A Tudor VIII. Henrik úgy erősítette meg hatalmát, hogy a katolikus egyház birtokaira tette rá
a kezét. A pápával szemben a protestantizmust
támogatva az újonnan alapított anglikán egyház
feje lett: a leghatalmasabb földesúr, király és egyházfő egy személyben.
Boleyn Annától született lánya, I. Erzsébet
foly
tatta apja birodalmi törekvéseit. Belátta,
a spanyol világuralmat le kell törni, így 1588ban Anglia legyőzte a „legyőzhetetlen” Spanyol
Armadát (Armada invencible). Anglia az Atlantióceán ura lett, s megkezdte Észak-Amerika gyarmatosítását. Óriási tőke áramlott az országba,
az uralkodó a protestáns újnemességet támogatva belső békét, s az állami megrendelésekkel
jólétet biztosított.
A 16. század második fele átmeneti korszak
Angliában: egy régi világ letűntének, egy új, polgári világ kialakulásának a kora. Ez értékválságot,
vallásháborút, politikai visszaéléseket, bizonytalanságot jelentett a kortársak számára. Ugyanakkor a gyors gazdagodás segítette a tudományok
és a művészetek fejlődését. Külföldi tudósok
és művészek dolgoztak Angliában. (Pl. Rotterdami Erasmus, a németalföldi humanista tudós a
Cambridge-i Egyetem professzora volt, ifj. Hans
Holbein német festőóriás VIII. Henriktől kapott

Ê	
A „rózsák háborúja” elnevezés a két főúri család
címeréből származik. A York dinasztia címerében fehér, a Lancasterében piros rózsa található.

ifj. Hans Holbein: VIII. Henrik arcképe (1540)

megbízást a király portréjának megfestésére).
A gazdasági fejlődés eredményeként szapo
rodtak az iskolák, a könyvnyomtató műhelyek,
a könyvkiadás. Iparosok állami megrendeléseket
kaptak, a kereskedelem soha nem látott fejlődésével új világok nyíltak meg az angolok előtt.
A gazdagodás lehetővé tette, hogy Anglia
nemesei és polgárai is megvegyék szórakozásukat. S bár az angol reneszánsznak nagy lírikusai is
voltak (Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, John
Donne), a színházművészet és a dráma volt a
reneszánsz Anglia „anyanyelve”. Anglia polgárai
segítségükkel értelmezték koruk történelmi, társadalmi változásait, filozó
fiai kérdésfeltevéseit,
vagy csak önfeledten szórakoztak. A drámaíróknak úgy kellett írniuk, hogy az írástudatlanok,
a tudós emberek, a szolgák és a királynő is egyaránt élvezzék az előadásokat. A színházi előadások, a drámai művek iránti „kereslet” pedig szinte
kielégíthetetlen volt.
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Az Erzsébet-kor világképe,
avagy „kizökkent az idő”
Egy korszak világképe azt jelenti, az adott korszak embere hogyan gondolkodott a világegyetemről, benne önmagáról, miként értelmezte társadalmát, egyén és közösség
viszonyát. Az I. Erzsébet-kori ember világképe duális volt:
egyesítette a középkori hierarchikus világképet a „tudományosnak” tartott, valójában a rend örökérvényűségét megkérdőjelező „modern” világképpel.
A „hagyományos”, „középkori” világkép alapja Aquinói
Szent Tamás (1225–1274) szerint a hierarchia és az analógia.
A létezők nagy láncolata nem más, mint a világegyetem és
az emberi világ összekapcsolódása. A makrokozmosz (világegyetem) analógiájára épül fel az emberi világ, a mikrokozmosz. Szintjeik: Isten – szellemvilág (szeráfok, kerubok, arkangyalok, angyalok) – csillagvilág – elemi világ (ember, állatok, növények, fémek, kövek, tűz, levegő, víz, föld) – pokol.
A hatalmas láncolat központjában Isten képmásaként az
ember áll.
A világegyetem rendje meghatározza az emberi világ rendjét. Mindennek az alapja a négy őselem, a föld, a víz, a levegő
és a tűz, és a négy alapvető minőség: a száraz, a nedves, a hideg és a meleg, illetve ezek kombinációja. Ezek és az emberben uralkodó testnedvek (humorok) határozzák meg az egyes emberek temperamentumát.
A négy elem és a négy minőség analógiájára rendeződnek el az évszakok, de
az emberi korszakok is. Az egész kozmosz összetartó ereje a szeretet.

ifj. Marcus Gheeraerts:
I. Erzsébet portréja
(1592 körül)
National Portrait Gallery,
London
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hideg, száraz
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meghatározott
emberi
temperamentum

A négy őselemnek
megfeleltetett
négy évszak

A négy őselemnek
és négy évszaknak
megfeleltetett
emberi kor

fekete epe
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analógia: görög eredetű
szó, jelentése: hasonló,
valamivel megegyező;
jelentheti például valamely logikai vagy szerke
zeti struktúra hasonlóságát
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A 15–16. században a „modern”, „tudományos” kozmológia ezt a rendet
kérdőjelezte meg. Az új világkép képviselői szerint a rend magában hordja
saját maga megsemmisülését, az értékek relativitását, a világot változások
soraként értelmezték. Ennek a világképnek valóban tudományos, filozófiai,
történelmi alapvetései vannak: a heliocentrikus világkép leírása, a newtoni
fizikai törvények, a humanista individuumszemlélet, egy új földrész felfedezése stb.
A RENESZÁNSZ IRODALMA

A korábbi, biztosnak hitt világ a kor embere számára kaotikussá, átláthatatlanná vált. Az értékválságot Shakespeare Hamletje így fogalmazta meg:
„kizökkent az idő…”¶ A teremtett világ változásait, benne az egyes ember
helyét és szerepét a drámai művek, a színpadi előadások segítségével értelmezték. (Fabiny Tibor)

Ê William
Shakespeare: Hamlet,
dán királyfi, I. felvonás
5. szín (Arany János
fordítása)

FELADATOK
1. Végezz kutatómunkát a 15–16. századi Angliáról! Készíts vázlatot ismereteidről!
2.	Nézzétek meg Shekhar Kapur filmdilógiáját: Elizabeth (1998), Elizabeth: Az aranykor (2007)! A filmek alapján készítsetek összefoglalót a korról: a hagyományos rend, a klasszikusnak tartott értékek és az új világrend összeütközéséről, egyén és közösség viszonyának átalakulásáról!

William Shakespeare
n „De nemcsak Természet van; többleted,
édes Shakespeare-em: a Művészeted.”
• Ben Jonson: Szeretett mesteremnek,
William Shakespeare-nek: és annak emlékezetére,
amit ránk hagyott (Szabó Lőrinc fordítása)

Shakespeare életéről nem sokat tudunk, az ada
tok hiányosak és gyakran pontatlanok. Születési
helye Stratford-upon-Avon, egy falusias kisváros.
Anyja földbirtokoslány volt, édesapja gazdag polgár (kesztyűkészítő, gabona- és vegyeskereskedő).
Apja igyekezett taníttatni fiát, egyetemre szánta.
Ezért a stratfordi „grammar school”-ba (ún. latin iskola) íratta be. A latin iskolákban sokszor katolikus
hitükért elzavart papok tanítottak. Ám egyetemre
nem mehetett, hiszen teherbe ejtette a nála nyolc
évvel idősebb Anne Hathaway-t, akit 1582-ben,
18 évesen kénytelen volt oltár elé vezetni. Nemsokára megszületett lánya, Susanne, majd 1586-ban
ikrei: Judith és Hamnet.
1586–1587 táján hagyta el családját. Élete
következő öt évéről nem sokat tudunk. 1592-ből
való az első hír londoni létéről. Itt kapcsolatba
került a színházzal, először a színházpatrónusok
lovait gondozta, majd másoló, színész, s hamarosan drámaíró lett. Az 1599-ben épült Globe
Színháznak főrészvényese volt, s időközben – drámaírói sikerei révén – meg is gazdagodott. Megvette Stratford egyik legnagyobb házát, s 1598-tól
kezdve több telket, birtokot vásárolt. Soha nem
élt bohém életet, bevételeiből támogatta család-

Martin Droeshout (II):
Shakespeare arcképe
az első teljes
kiadásból (1623)
Rijksmuseum,
Amszterdam

ját. 1607 után felhagyott a színészi mesterséggel,
s egyre több időt töltött Stratfordban. Utolsó évei
ben már elzárkózott a világtól. Szülővárosában
halt meg, a hagyomány szerint születésnapján,
1616. április 23-án.
Írói munkásságáról jóval többet tudunk.
Összesen 37 darabot írt. Eleinte valószínűleg
régebbi darabok átdolgozásával foglalkozott.
Sok ilyen munkája elkallódhatott. A téma eredetisége nem volt követelmény. Nagyjából
két évtizedes drámaírói pályájának első felére
(1590–1600) 22 darab esik: a VIII. Henrik kivételével az összes királydráma, a tragédiák közül a
Romeo és Júlia, a regényes színművek és vígjátékok között olyan remekművek, mint a Szentivánéji álom, A velencei kalmár, az Ahogy tetszik és a
Vízkereszt, vagy amit akartok.
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1593-ban jelentette meg Venus és Adonis
című „mitológiai románcát” (Ovidius története
alapján), a következő évben pedig Lucretia meggyalázása című elbeszélő költeményét. Körülbelül ekkor írhatta szonettjeinek nagyobb részét.
Lírai verseinek legfőbb témája a barátság és a
szerelem. 154 szonettje 1609-ben látott napvilágot.
Pályájának második felében (1601–1613)
Shakespeare világszemlélete komorabbá vált,
elsötétült. Személyes tragédiákat kellett átélnie:
1596-ban elvesztette 11 éves fiát, Hamnetet,
1601-ben édesapját. Világképe elkomorodásának politikai okai is lehettek: 1603-ban meghalt
I. Erzsébet, Stuart I. Jakab lépett Anglia trónjára.
Művészete azonban ekkor ért be igazán: legjobb
alkotásai ekkor születtek. Ebben a több mint
egy évtizedes időszakban főként tragédiákat
írt. Kiemelkedő darabjai a Julius Caesar, a Hamlet, a Troilus és Cressida, az Othello, a Lear király,
a Macbeth és az Antonius és Kleopátra.
Pályája végére új drámatípust teremtett. A Téli
rege és A vihar is tragikus alaphangot üt meg, de a
katasztrófa elhárul, a konﬂiktus feloldódik a megbocsátásban, a kiengesztelődésben. Ezek Shakespeare legérettebb alkotásai, s fejlődésének betetőzését is jelzik.

SHAKESPEARE-KÉRDÉS
n „Amióta Shakespeare-kultusz van, él az a feltevés is, hogy a Shakespeare-darabokat nem
W. Shakespeare írta, a színész, hanem valamelyik korabeli nagyúr, aki szégyellte darabjait saját neve alatt közrebocsátani. A múlt században
leginkább Baconra gyanakodtak.”
• Szerb Antal

Az irodalom egyik nagy rejtélye a Shakespearekérdés. Könyvtárnyi szakirodalma van. De mit is
jelent a Shakespeare-kérdés? Az alapvető problémát az irodalomtörténészek abban látják, hogy az
életmű és az életrajz nem illik össze. Shakespeare
37 drámája, 2 elbeszélő költeménye, 154 szonettje nagyon komolyan képzett poeta doctusról tanúskodik. Olyan szerzőt „rajzolnak meg”, aki jártas
a történelemben, s nemcsak az angol közelmúltat („rózsák háborúja”) ismeri, hanem az antik
történelmet is (Periklész, Julius Caesar, Antonius
és Kleopátra, Coriolanus), ismeri a világirodalom
nagy alkotásait (Átváltozások, Troilus és Cressida,
Hamlet, Macbeth), a filozófiatörténetet, jártas a
jogban. A művekből kikövetkeztethető hatalmas
tudással legfeljebb az „egyetemi elmék” rendelkezhettek a korban. Shakespeare a latin iskolában nagyon jó alapokat szerezhetett, de ekkora
tudásra nem tehetett szert. Ki lehet akkor, aki a
Shakespeare név mögött áll?
Baconön kívül másik „gyanúsított” Edward de
Vere, Oxford XVII. grófja. A gróf művelt volt, „egyetemi elme”, jó tollú író, ám 1604-ben meghalt, s jó
pár tragédia még csak ezután látott napvilágot.
Ugyanez a helyzet egy nagy tehetségű drámaíróval, Christopher Marlow-val, aki a Cambridge-i
Egyetemen tanult. Őt 1593-ban gyilkolták meg.
királydráma: Shakespeare drámáinak egy csoportja;
főszereplőjük valóban létező uralkodó, többnyire
a „rózsák háborújának” szereplője; a központi
kérdésfeltevése ezeknek a drámáknak a hatalom
mechanizmusa, egyén és hatalom konfliktusa

Shakespeare szülőháza
Stratford-upon-Avonben

FELADATOK
1.	Végezzetek kutatómunkát! Miért gondolták az irodalomtörténészek, hogy Francis Bacon rejtőzik a
Shakespeare név mögött?
2. Szerintetek miért akart volna Francis Bacon inkognitóban maradni?
3. Kiket és miért gyanúsítottak azzal, hogy ők rejtőztek a Shakespeare név mögött?
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A KÖZÉPKORI DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS
Shakespeare színpada és az a technika, melyet ez
a színpad megkövetelt, közvetlenül a középkori
színjátszásból fejlődött ki. Shakespeare a középkori misztériumdrámák, mirákulumok, moralitások,
farce-ok és a reneszánsz commedia dell’ arte hagyományait követte. Az antik görög tragédia műfaji szabályai ismeretlenek voltak a reneszánszot
megelőző évszázadokban. A középkori dráma úgy
született meg, mintha Aiszkhülosz, Szophoklész
vagy Euripidész sohasem élt volna. A középkorban kialakult drámai műfajok igyekeztek mindent
megmutatni a nézőknek a paradicsomtól a pokolig, a világ teremtésétől az utolsó ítéletig. Natu
ralisztikus alapossággal tárták a közönség elé a
legborzalmasabb kínzásokat és a csodákat, az angyalokat és az ördögöket, a szenteket és a bohócokat. A drámai cselekmény laza epizódok láncolataként hömpölygött. Jellemző volt rá az örökös
helyszínváltozás, illetve a különböző helyszíneken
egyidejűleg bemutatott eseménysorozat.
A templomokban bemutatott párbeszédes
jelenetek, az ún. liturgikus drámák a 11. századtól
kezdve játszottak egyre nagyobb szerepet. (Karácsonykor Krisztus születését, húsvétkor kínhalálát és feltámadását dramatizálták.) Lassanként,
évszázadok alatt egyre több világi, komikus, sőt
trágár mozzanat szűrődött be az egyházi színjátszásba, ezért nem maradhatott meg a templom
falai között. Ki kellett vinni a templom előtti térre,
a piacra.
A keresztény dráma, színjátszás örökös helyszínváltozásai alakították ki a különböző színpad-

A commedia dell’arte reneszánsz, itáliai eredetű vásári komédia. A 16. századi Itáliában hivatásos színtársulatok jöttek létre, melyek vándortársulatként
járták az országot. A társulatban már színésznők is
szerepeltek. Valójában nem maradt, nem maradhatott ránk commedia dell’arte darab, hiszen ezek
rögtönzött színjátékok voltak. A hivatásos színészek
jellegzetes társadalmi típusokat (tipi fissi) jelenítettek
meg. Ezek a típusok allegorikus neveket és maszkokat viseltek.
• Pantalone a gazdag, zsugori, öreg velencei kereskedő, aki öntelt szoknyavadász, de folyton felsül;
• Dottore, a bolognai doktor, többnyire jogász, néha
orvos: öreg, fösvény, tudálékos és kéjsóvár;
• Capitano, a kapitány: könyörtelen, gőgös, hetven
kedő, de gyáva katona;
• az öregedő, hebegő-dadogó, esetlen hivatalnok;
• a szolgák közül az egyik okos, furfangos, mozgékony,
talpraesett, a cselekmény bonyolítója (Brighella;
Pulcinella); a másik vidám, naiv, közvetlen, de többnyire gyámoltalan és balkezes (Arlecchino);
• végül a szerelmesek: a szemérmes kislány és a hősszerelmes ifjú, akiknek különböző akadályokat kell
leküzdeniük.
A színészek egy kidolgozott cselekményváz alapján
az előadás szövegét a színpadon rögtönzik. A közönség beleszólhatott az előadásba, de természetesen
csak addig, míg a cselekményvázlat, illetve a rögzített
karakterek engedték.
A misztériumdráma dramatizált formája a bibliai történeteknek. Több száz szereplő játszott az előadásokon, s volt olyan misztérium is, amely negyven napon
át tartott folytatólagosan.

Hubert Cailleau: A Valenciennes-i misztériumjáték díszlete (1547)
Bibliotheque Nationale, Párizs
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típusokat. A „szimultán színpad” kb. 40–50 méternyire elnyúló, 6–8 méter széles emelvény volt (egy
mai színpad nyílása 12–16 méter). Egymás alatt,
mellett és fölött helyezték el a különböző színhelyeket: a poklot, a pokol tornácát, a földi tereket,
a mennyországot, illetve paradicsomot valóságos
gyümölcsfákkal és állatokkal. Másfajta megoldást
tett lehetővé a „processziós színpad”. Az egyes je-

lenetek színpadai egy utca hosszában álltak, és a
közönség vándorolt az egyik színpadtól a másikig.
A processziós, körmeneti színpad fordítottja volt a
„kocsi-színpad”. Ez főleg Angliában és Spanyolországban volt divat. A közönség egy helyben állt,
a különböző színhelyek pedig hatalmas kocsikra
szerelve gördültek el előtte (ez a mai, modern forgószínpadok őse lehetett).
A farce középkori vásári színjáték, bohózat. A farce a vásárok népét kívánta szórakoztatni, többnyire helyzetkomikumra
épült, tréfái sokszor vaskosak, népi szófordulatokkal gúnyolja ki a kor jellegzetes szereplőit: a prókátort (ügyvédet), a
hozományvadászt, a zsugori kereskedőt
vagy a nemes urat. A cselekmény középpontjában ezeknek az embereknek, embertípusoknak a kigúnyolása áll.
A mirákulum (a latin miraculum ’csoda’
szóból származik): a szentek életét, csodáit, szenvedéseit, válogatott kínzásait,
vértanúhalálát vitte színre. Mária vagy a
szentek csodatételeit mutatta be.

Gabriel Huquier: Commedia dell’arte-jelenet (1730 körül)
Rijksmuseum, Amszterdam

A moralitás történeteiben allegorikus
alakok, az erények és a bűnök (gőg, kapzsiság, erkölcstelenség stb.) viaskodtak
az emberi lélekért.

FELADATOK
1.	A misztériumdráma legismertebb, ma is élő változata a Jézus szenvedéstörténetét és kínhalálát megjelenítő nagypénteki passiójáték, de ide sorolható a karácsonyi betlehemes játék is. Vállalkozzatok egy-két
jelenet előadására! Nézzétek meg Mel Gibson A passió című filmjét! Vessétek össze a bibliai passiótörténettel! Foglaljátok össze tapasztalataitokat! A film alapján értelmezzétek a misztériumjáték fogalmát!
2.	Nézzétek meg a képen a commedia dell’arte maszkokat! Végezzetek kutatómunkát, s állapítsátok meg,
mely karaktereket rejtik az egyes maszkok! Mi a kapcsolat a commedia dell’arte és a velencei karnevál
maszkjai között?
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Shakespeare színháza, a Globe
A 16. századi Angliában kialakult színjátszásnak már nem a vallásos ismeretterjesztés volt a célja. Hivatásos színtársulatok jöttek létre, s 1576 és 1616
között legalább tíz nyilvános színházat is építettek London külvárosaiban.
Ezek közül az egyik legnevezetesebb a kívülről nyolcszögletű, belülről kör
alakú Globe Színház 1599-ben épült. Neve összefüggött az épület ormán
viselt szimbólummal, a földgömbbel.
A többemeletes, fából készült színházépület felül nyitott volt, s nappal, természetes világosság mellett tartották az előadásokat. A színpad
jellegzetes hármas beosztása lehetővé tette a különböző színterek gyors
váltását, a térbeli és időbeli távolságok merész áthidalását. A három oldalról
nyitott színpad benyúlt a földszinten álló közönség közé. Ez az ún. előszínpad a szabadban játszódó, sok szereplőt felvonultató jelenetek számára szolgált: itt zajlottak le például a nagy csatajelenetek, a Romeo és Júlia
utcai csetepatéi. Az előszínpad mögött volt egy három oldalról zárt terem,
a hátsó színpad, az épületek szobáiban történő események részére. Ezt
függöny takarta el, s a függönyt a belső jelenetek bemutatásakor félrehúzták. Itt feküdt Júlia, mikor megitta az álomitalt, itt játszották le a kriptajelenetet is. A színpad fölötti erkélyen (vagy felső színpadon) mutatták be
mindazt, ami a magasban, hegyen,
várfokon vagy az égben történt. Ez hármas színpad: a Globe szerkezetére jellemző színpadi megoldás:
volt a színhelye a Romeo és Júlia er- három helyszínen játszanak a színészek: előszínpad (szabadban játszódó
események, tömegjelenetek), hátsó színpad (épületek szobáiban játszókélyjelenetének.
dó események), felső színpad (erkély, magasban játszódó események).
A szegény nézők az udvaron
állva nézték az előadásokat, a tehetősebbek az udvar köré épített fedett galériában ültek. A 16. századi
angol színházakban nem voltak
díszletek. Egy-egy darab bevezető
sorai vagy a színészek párbeszédei
jelezték a szín helyét s a cselekmény
idejét. Shakespeare és általában a
korabeli szerzők sok mindent rábíztak a nézők élénk fantáziájára,
a közönség pedig változatos mesét,
gyorsan pergő eseményt kívánt:
érdekfeszítő látványosságot, fényes
ruhákat, sűrű gyilkosságokat, hátborzongató jeleneteket.
A színdarabokat megszakítás nélkül játszották, nem voltak felvonásközi szünetek. Előfüggöny (kortina)
nem volt, mely a jeleneteket elválasztja. A Globe Színház rekonstrukciója Londonban
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A színészek beszédéből tudták a nézők, hogy vége egy-egy jelenetnek, vagy
abból, hogy minden színész elhagyta a színpadot. A drámák nem felvonásokra tagolódtak (ezeket utólag alakították ki), hanem színekre (jele
netekre). Azonos színtéren gyakran több, egymástól elütő, eltérő cselekményű és hangulatú jelenet is játszódhatott. A női szerepeket ﬁúk alakították, színésznők még nem szerepeltek a reneszánsz kori angol színházak
színpadán.

Shakespeare dramaturgiája
clown: udvari bolond, bohóc
dramaturgia: a drámaelméletet és a drámaírás gyakorlati kérdéseinek vizsgálatát magában
foglaló tudomány

Piercy Roberts(?): Joseph Grimaldi mint Joey,
a clown (1822) Metropolitan Museum of Art,
New York

Az angol reneszánsz dramaturgia megőrizte a középkori drámák szabad tér- és időkezelését, a drámák hangnemi kevertségét. A tér és az idő ugyanis nem korlátozta a
cselekmény bonyolítását: egy-egy darab eseményei sokféle
és gyakran változó színtereken játszódnak, s időtartamuk
olykor több évet is felölelhet.
A tragédia komor fenségét közbeékelt, ún. clownjelenetek oldották: a korabeli közönség nemcsak rémüldözni akart a véres események láttán, hanem megkívánta
a felszabadult nevetés lehetőségét is.
Az angol drámát az tette naggyá, hogy nem alkalmazkodott semmiféle merev szabályhoz. Merészen elvetett
mindenféle korábbi műfaji megkötöttséget, el tudott
szakadni mind a latin, mind a középkori hagyományoktól, s kialakította a maga sajátos dramaturgiáját.¶
A középkor terjengős, széteső drámáival és Seneca szónokias tragédiáival szemben tudatos szerkezettel összefogott, sűrített, a ﬁgyelmet mindvégig ébren tartó, pergő,
mozgalmas cselekmény nyomult a színpadra, s megjelent
a valódi drámai küzdelem és a sokoldalú, árnyalt jellemrajz.

Ê	
Az angol drámaírásra nem hatottak az antik görög hagyományok. Bár az olasz
Lodovico Castelvetro (1505–1571) Arisztotelész Poétikáját félreértve már a reneszánsz korában is fellépett az ún. „hármas egység” igényével (a hely, az idő és
a cselekmény egysége), az angolok – jóllehet tudtak erről – ezt többnyire nem
vették ﬁgyelembe.
Ami az antikvitásból mint drámai hagyomány tovább élt ebben a korban, az a kései
latin tragédia volt. Seneca (Kr. e. 4 – Kr. u. 65) „könyvdrámái”, tragédiái álltak ekkor
az elismerő csodálat középpontjában. Senecától tanulták el az angol drámaírók a
monológok retorikus pátoszát s a sors csapásait megvető, a halállal bátran szembenéző ember büszke, fölényes magatartását.
A Hamletben Polonius így dicséri a Helsingőrbe érkezett színészeket: „A legjobb
játékosok a világon: mindegy nekik … helyegység vagy korlátlan színváltozás. Seneca
nem elég nehéz, Plautus nem elég könnyű nekik. Szereptudásra vagy rögtönzésre
páratlanok.”
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Romeo és Júlia
Két ősi szenvedély, a gyűlölet és a szeretet tragikus szembenállása a témája Shakespeare ﬁatalkori művének, a Romeo és Júliának. Valószínűleg
1594 és 1596 között keletkezett. Nyomtatásban 1597-ben jelent meg.

A TÉMA EREDETE
A sorsüldözött szerelmesek történetét már az ókorból is ismerjük.
Leghíresebb előzménye Ovidius Átváltozások című művének Pyramus
és Thisbe története, melyet Shakespeare a Szentivánéji álom című vígjátékában is feldolgozott.
A Romeo és Júlia címlapja (1499)

SZERELMI TRAGÉDIA
Ez a mű az angol reneszánsz első olyan tragédiája, amelynek középpontjában a szerelem áll. A hitvesi szerelem az az új típusú, a reneszánsz által felfedezett és hirdetett testi-lelki viszony, melynek alapja
a kölcsönös vonzalmon alapuló szabad párválasztás. A szerelem többnyire az ókorban is, a lovagkorban is csak házasságon kívül létezett,
a házasságkötés ugyanis a családok közötti megegyezésen alapult.

Gustav Klimt: A Romeo és Júlia előadása a Globe Színházban (1888)
Burgtheater, Bécs
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A VÉGZETSZERŰSÉG LÉGKÖRE – A TRAGÉDIA ELŐREJELZÉSE
A főszereplők nem olyan értelemben tragikus hősök, mint Antigoné. Nem
átlagon felüli, rendkívüli emberek, akik valamilyen eszméért küzdve, elveikhez végsőkig ragaszkodva buknak el. Ábrándos kamasz, lobbanékony
ﬁatalember az egyik, házasságról álmodozó, az életet nem is ismerő, 14 éves
csitri a másik. A rendkívüli erejű, hirtelen támadt szenvedély emeli őket
tragikus hőssé. Ezt a „szörnyű”, „bírhatatlan” szerelmet kezdettől fogva
baljós hangulat, a végzetszerűség fojtó légköre lengi körül, a halál árnyéka
borul a szerelmesekre.
A balsejtelmek atmoszféráját már a prológus-szonett előlegezi, s a katasztrófát a szerző a mű egész motívumrendszerével, képeivel előkészíti. A két
főszereplő több megnyilatkozása is – öntudatlanul – a halálos véget jósolja
meg. A prológus központi motívuma nem a szerelem, hanem a gyűlölet,
mely felemészti, elpusztítja az egyik legszebb érzést, a szerelmet is.
A két meggondolatlan gyerek a villámfényként fellobbanó szenvedély
gyors beteljesülésére törekszik, mert számukra a szerelem az egyetlen és
legfőbb érték, drágább az életnél is. A felkomorló, fenyegető pusztulás sem
rémíti őket. Lőrinc barát óvná Romeót bölcs tanáccsal – „Lassan szeress s
szeretni fogsz sokáig” –, ám az türelmetlenül sürgeti:
n „De jöjjön bár a bánat.
Nem éri föl a drága örömöt,
Mit kurta perc ád, hogyha látom őt.
Kulcsold kezünket szent igével össze,
A szerelem-ölő halál hiába ágál – 
Elég, ha most enyémnek vallhatom.”
• Kosztolányi Dezső fordításai

A szerelmesek maguk rohannak a pusztulásba, nem menekülnek a halál
elől. Shakespeare olyan világot ábrázolt, amely halálra ítéli a szerelmet.
FELADATOK
1.	Emeljétek ki a prológusból a gyűlöletről szóló szavakat, sorokat!
A Capuleték báljára induló Romeo így sóhajt fel:
„…egyszerre sejti lelkem,
Hogy a Sors, mely a csillagokban csüng még,
Ez éji bálon kezdi meg komor
Szörnyű futását és unt életem,
Mit a mellembe zárok itt, gonosz
Csellel korahalálba kergeti.”
Keressetek a két főszereplő megnyilatkozásaiból hasonló, a tragikus végkifejletet sejtető motívumokat!
2.	A Romeo és Júlia cselekményszervező elemei között kiemelkedő szerepe van a sejtetésnek, a véletleneknek. Keress példákat a műből a véletlen eseményekre!
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KÉT SZEMBEN ÁLLÓ VILÁG
A végzetszerűség nem is annyira a dráma vége felé sűrűsödő szerencsétlen véletlenekben, sokkal inkább a családok közötti ádáz
gyűlölködésben ölt testet.
Két egymástól elütő és egymással szemben álló világ, erkölcsi
rend együtt létezése teremt tragikus szituációt a drámában. Az
egyik oldalon az előítélet, a gyűlölet, a másik oldalon az előítéleteken átlépő, a szeretetet, a szerelmet legfőbb értéknek tartó világkép.
Korváltás idején, két korszak határmezsgyéjén zajlanak az események.¶ A két család ősi viszálya állandósult, s ahogy az előítéletek okát sem tudni, úgy a családok sem tudják már, miért harcolnak. Ám míg az „öregek” lecsendesedtek, a fiatalok naponta vívják
csatáikat, élén Tybalttal és Mercutióval. A csetepaté hol tragikus,
hol komikus.
Mesterien érzékelteti Shakespeare a nézővel (az olvasóval) már az Franco Zeffirelli olasz filmrendező
expozícióban a mű különös világát. Sámson és Gergely szófacsaró 1968-ban készült filmjében amatőrök
játszották a főszerepeket
hetvenkedésével s hencegő hősiességük gyors lelepleződésével indul
a darab. A szolgák tréfás kötözködése váratlan hirtelenséggel csap
át majdnem véres küzdelembe (Benvolio és Tybalt párbaja), tömegÊ	
Shakespeare nem sokat törőverekedésbe (a polgárok is két pártra szakadva már-már egymásnak
dik a korfestéssel, homályesnek). Majd az egész szembenállás újra komikumba fullad, mikor
ba borítja az időt, mégis a
színtér – Verona – igazolja az
a két agg, tehetetlen családfő akar hálóköntösben egymásnak ronolaszos szenvedélyek gyors
tani, de az asszonyok szavára megszeppennek. A herceg közbelépékitörését, a délvidéki nők
se, a halálos ítélet lehetősége egy váltással megint komorabbá teszi
korai érettségét.
a hangulatot.
Capuleték bálján Júlia apja dicséri Romeót, elismeréssel beszél
róla, s erélyesen utasítja rendre a gyűlölködő Tybaltot. De másnap már két
áldozata lesz az ősi haragnak: a sziporkázóan szellemes Mercutio, aki haldokolva megátkozza mind a két családot, és Tybalt. Az ő halála újra vad
bosszúra ösztönzi az előző este még oly békés Capuletet.
Nem vitathatatlan érvényűek már a régi házassági szokások, s ugyanez mondható el a szülői önkényről is. Capulet elvben az újat támogatja.
Párisszal való első beszélgetésekor még modern szellemű emberként a szabad párválasztást hangoztatja: lányára bízza a döntést, s nem is akarja még a
14 éves Júlia házasságát. Egy nappal később, amikor leánya valóban így szeretne cselekedni, s ellentmond apjának, Capulet dührohamot kap, s a leg
útszélibb durvaságokat vágja hozzá.
Capulet kolerikus alkatú ember, hamar dühbe gurul, s le is csillapszik.
Viszont nem érti lányát, aki először igent mondott a házasságra, s nem indokolja, miért lép vissza, miért nem akar Páris felesége lenni, csupán ennyit
mond: „Inkább lennék a gyűlölt Romeóé, / Mint Párisé.” (III. 5.) Azután, hogy
Romeo megölte Tybaltot, ez Capulet számára nem magyarázat, hanem provokáció. Ezért hozza előbbre az esküvőt.
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Júlia szobra (1972) és
„Júlia erkélye” Veronában

Ez a kettősség érvényes az egyébként rokonszenves Párisra is. Elítéli a
családi torzsalkodást, őszintén szereti Júliát, kétségbeejti váratlan halála, de
egy pillanatra sem jut eszébe, hogy szerelméről Júliának beszéljen, hogy a
házasság a lányra is tartozik, az ő akarata is számít. Csak a szülőkkel egyezkedik, az apától kéri meg Júlia kezét.
A dajka pálfordulása is a kétféle erkölcsi rend egyidejűségével magyarázható. Segíti a ﬁatalok őszinte, tiszta szerelmét, de támogatja a Párisszal való
házasságot is. A másik oldalon áll a két ﬁatal szerelmes: ők az új erkölcsi rend
és a szabadságvágy hordozói. Az ő világukban az ősi családi gyűlölködésre e
gyűlöletnek a tagadása, a viszály feloldásának szándéka válaszol, az érdekházassággal pedig a kölcsönös szerelmen alapuló házasság fordul szembe.
Jellemző és jelképes erejű is egyben, hogy a cselekményt indító utcai
csetepatéban Romeo nem vesz részt, nem is akar hallani róla, nemigen érdekli. Magányosan bolyong, szalad a fény elől, melankolikus kedélybeteggé
tette Róza iránti „nagy” szerelme. Kiﬁnomult s éppen ezért sérülékeny lélek:
nincs helye ebben a világban. Más, mint a többi – szinte menekül barátai,
Benvolio és Mercutio elől, azok meg rendre keresik. Nem akar elmenni a
Capulet-féle bálba sem.
A két világ szembenállását hiba lenne nemzedéki ellentétekre egyszerűsíteni. Nem korlátolt öregek és másképpen gondolkodó ﬁatalok kerülnek
egymással szembe, hanem két különböző világfelfogás csap össze.
FELADAT
„Két ellenséges király hadakoz / Emberben, fűben: – a Jó és a Rossz” – állapítja meg a filozofáló Lőrinc barát.
Értelmezzétek kijelentését!
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BONYODALOM ÉS KATASZTRÓFA
A báli éjszakán kezdődik a két ﬁatal csodálatosan szép, megrendítő
szerelme – ez a bonyodalom kezdete. Ettől kezdve kettejük minden gondolata, tette és rezdülése akarva-akaratlanul a régi rend, a régi
erkölcs tagadása, a másik világ terveinek keresztezése.
Mikor rájönnek, hogy az ellenséges két család tagjai, egy pillanatra
megdöbbennek az eléjük tornyosuló akadálytól. Az éjszakai szerelmi
vallomásban azonban már megtagadják származásukat, házukat, nevüket, az illemet, mert mindezek szerelmük útjában állnak. Lobogó
szenvedélyük csak a szokásokat veti el, az erkölcsöt nem: házasságra akarnak lépni. Másnapi titkos esküvőjük végleg megsemmisítette
– legalábbis számukra – a családok ősi viszályát. Érzelmi lázadásuk
azonban titokban marad. Sem Júliának, sem Romeónak eszébe sem
jut, hogy a szülők engedélyét kérjék házasságukhoz. Erre legfőbb bizalmasuk, Lőrinc barát sem gondol, sokkal inkább arra, hogy esetleg
a kész helyzettel majd egyszer megbarátkoznak a szülők, s a viszály Beregi Oszkár (Romeo)
és Tóvölgyi Margit (Júlia)
„talán e friggyel szeretetre válik”.
William Shakespeare Rómeo és
A dráma fordulópontját, a küzdelem felerősödését hozza Júlia című tragédiájában (1900)
Mercutio és Tybalt halála. Romeo nemcsak felesége rokonát ölte meg,
hanem szembekerült a hercegi paranccsal is. Csak a kedvező tanúvallomásoknak köszönheti, hogy száműzetéssel, nem halállal sújtják. Ha eddig volt
is valami remény, hogy Capulet valamikor beleegyezését adja a házasságba,
most ez az újra felizzó bosszúban szertefoszlik.
Júlia is ellentétes érzelmek közt vergődik. A helyzet ellentmondásosságát
az első pillanatban Romeo szép külsejének és gonosz lelkének ellentéteként
éli át. A III. felvonás 2. színében ezt a lelkiállapotot az ellenkező előjelű értékeket hordozó szavak halmozása fejezi ki („Ó, kígyószív rózsálló szín alatt”
stb.), de vívódása csak rövid ideig tart. Mikor a dajka megtetézi a szidalmakat, Júlia azonnal szembefordul vele és előbbi önmagával is.
A szerelmesek hajnali búcsúzása után megkezdődik a félreértések és
tévedések tragédiához vezető sorozata, s felgyorsulnak az események.
FELADATOK
Tekintsétek át a cselekmény fordulópontjait az alábbi kérdések alapján!
• Miképpen jut el Romeo Júlia szobájába?
• Miért sürgették Capuleték a házasságkötést?
• Milyen ürüggyel jut el Lőrinc baráthoz Júlia?
• A barát milyen megoldást javasol a lánynak?
• Megbízik-e Júlia Lőrinc barátban?
•	Miért nem érkezett meg Mantovába Lőrinc barát levele? Mit tartalmazott a levél?
• Kitől és milyen módon szerzett mérget Romeo?
• Hogyan vált áldozattá Páris gróf?
•	Miért nem tudta megakadályozni Lőrinc barát a kettős tragédiát?
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A két világ olyan mérhetetlen távolságra kerül egymástól, hogy már semmiféle kapcsolat nem létezhet köztük. Teljessé válik a kommunikációs zavar.
Senki sem ért senkit és semmit. A tragikus fordulatokat előidéző véletlenek sem csupán a kiszámíthatatlan sors játékai, hanem az általános meg
nem értésnek és félreértésnek költői megjelenítései.
Romeo Mantovába menekülése után Júlia kerül a dráma középpontjába.
Egyedül kell döntenie jövendő sorsa felől, csak Lőrinc barát segíti. Iszonyú
súly és felelősség nehezedik rá, hatalmas küzdelem dúl lelkében. Kétfajta
hűség csap össze benne, a család iránti és az, amelyik férjéhez, Romeóhoz
köti. A rázuhanó teher alatt a 14 éves kislány hirtelen felnőtté érik, s kételyei, félelmei ellenére is vállalja tette – házassága – következményeit.
Két szálon fut tovább a cselekmény a két világ közötti
áthidalhatatlan távolságot kiemelve.
A családok közötti ősi gyűlölködést a ﬁatal szerelmesek
hősi lázadása s tragikus halála szünteti meg. A végső jelenetben helyreáll a rend, a harmónia, de borzalmas árat
kellett ﬁzetni érte, s végül mindnyájan megbűnhődtek.
Az egymásért vállalt halálban tragikus hőssé emelkedett
ﬁatalokat az elavult, emberellenes hagyományok törték
össze. Erkölcsi fölényük, önfeláldozásuk a dráma végén
harmóniát, rendet teremtő erőként diadalmaskodik. Ezért
a tragédia hatása megrendítő és felemelő, megerősíti bennünk azoknak az értékeknek a tiszteletét, amelyeket Romeo és Júlia képvisel.
Valójában mégsem „megoldás”. Mindkét családnak
egyetlen gyermeke volt. Romeo és Júlia halálával mindkét
család a halálba gyűlölte magát. Ahogy Shakespeare írja a
XII. szonettben:

Az előadás zárójelenete a Svéd Királyi Balett
2007-es előadásában

n „S csak gyermeked véd a kaszás Kor ellen, 
Hogy dacolj vele, mikor elvisz innen.”
• Szabó Lőrinc fordítása

FELADATOK
1.	Készíts jellemzést Romeóról és Júliáról!
2.	Jellemezd Lőrinc barátot és a dajkát!
3.	Igazold: a fiatalok éppúgy előítéletesek, mint az idősebbek! Érveidről készíts vázlatot!
4.	A műben összefonódik a szerelem és a halál! Keressetek példákat erre!
5.	Csoportmunkában készítsétek el a mű rövid tartalmi összefoglalását (szinopszisát)! Az általatok legjellegzetesebbnek tartott elemről készítsetek színházi plakátot!
6.	A Romeo és Júlia szerkezeti felépítése, karakterei nagyon hasonlítanak a vígjátékok szerkezetére, karaktereire. Vessétek össze a művet egy általatok ismert vígjátékkal! T-táblázatban foglaljátok össze tapasztalataitokat!
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A SZÖVEG LÍRAISÁGA
Ami Shakespeare darabját igazán halhatatlanná te- lírai tragédia: lírai hangvételű tragédia; jellemzője
szi, az a szerelem megszületésének (I. 5.), az éjsza- a drámai szöveg líraisága
kai forró vallomásnak (II. 2.) és az utolérhetetlen
szépségű hajnali búcsúzásnak (III. 5.) gyönyörű
lírája.
Az I. felvonás 5. színében a „Szentségtelen kézzel fogom…” kezdetű rész valóságos lírai költemény. Afféle nyújtott szonett, melyben az első
keresztrímes nyolc sort még egy négysoros strófa
követi, s megtalálható a szonett szabályos második
(hatsoros) része is. Ez a lírai párbeszéd a szerelem
megszületésének áhítatos pillanatát rögzíti. Ezt az
ünnepi hangulatot erősíti, hogy a metaforákat a
költő a vallás világából választja. Az első négysoros
strófában a „szentségtelen kéz”, a „szentséges oltár” és
a „két piruló zarándok” képsorral indul a költemény.
A következő versszakokban már a „szent” és a „zarándok” metaforák dominálnak, s az újabb képek
is (ima, bűn) a földöntúli érzelmek mennyei szférájába emelik a szerelmet. Az áhítatos-játékos lírai
dialógust az első csók boldog meglepetése zárja.
Ez a burkolt udvarlás válik nyílt szerelmi vallomássá a II. felvonás 2. színében. Mindketten először önmaguknak, illetve az éjszakának vallják
Achille Devéria: Romeo és Júlia (1834)
meg forró szenvedélyüket.
Elsőként Romeo szólal meg. Szerelmének kimondhatatlan nagyságát kezdetben szokványos metaforákkal, majd kozmikus méretű túlzásokkal fejezi ki. Júlia magányos vallomásában először
szerelmük akadályát panaszolja el. Teljes valóságában látja a veszélyt, mely
kettejüket fenyegeti. A játékos, játszi ötletek ebben a részben is megtalálhatók. Az elválás nehéz: a virradat küldené, a szerelem pedig tartóztatja őket.
Ez a hajnali búcsú az érzelmek felfokozott erejével ismétlődik meg legutolsó találkozásukkor, a III. felvonás 5. színében. Nem a játékosság, hanem
az előre sejtett tragédia nyomja rá bélyegét erre az utolsó búcsúdalra. A középkori líra alba-hagyományai születnek itt újjá – fordított előjellel: ott a pacsirta kellemes dala ﬁgyelmeztette a szeretőket a titkos pásztoróra végére, itt
a pacsirta „rikoltozó” hangja űzi el az éjt, s választja el örökre a házastársakat.
Ragyogó lélektani lelemény a nehezen elszakadó ifjú pár öncsaló kísérlete,
hogy a madarak hangját félreismerje, s a hajnal fényét másnak lássa. A szerepek váltása ebben a szomorú, kényszerű önáltatásban, az idő visszatartásának kétségbeesett, de lehetetlen szándéka feszültséggel telíti ezt a jelenetet.
• Az idézetek Kosztolányi Dezső fordításai

ROMEO ÉS JÚLIA
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NYELVI VIRTUOZITÁS
A Romeo és Júlia szövege tele van nyelvi bravúrral. Ezek közül a legfeltűnőbb és a leggyakrabban használt a szójáték: azonos vagy
hasonló hangzású, de különböző értelmű
szavak meglepő, váratlan összekapcsolása.
Erre épül például a bevezető jelenet komikuma. A szójáték egy újabb típusa, a szólások
eltorzítása ﬁgyelhető meg abban a részben,
amikor Capulet a báli meghívók szétküldését
egy olvasni nem tudó szolgára bízza.
Shakespeare ebben a ﬁatalkori művében
a szójátékot nemcsak a nyelvi humor eszközeként használja, gyakran él vele a nem
komikus párbeszédekben is. Mercutio és
Romeo, illetve Benvolio dialógusaiban a szel- Törőcsik Mari (Júlia) és Sztankay István (Romeo)
lemes szócsaták a szereplők ﬁatalos, gyors a Nemzeti Színház 1971-es előadásában
észjárását, intelligenciáját jellemzik, másutt
az összecsendülő hangalak a végzetszerű balsejA nyelvi virtuozitás sajátos példája a dajka betelmeket sugallja. A fordításokban, sajnos, ezeket széde is. Locsogó szószátyárkodása, állandóan ela szójátékokat nehéz az eredetinek megfelelően kalandozó, kitérőkkel teletűzdelt, a mondanivaló
visszaadni, sok helyütt pedig egyenesen lehe lényegét rejtegető, fárasztó közlései ﬁgyelmének
tetlen.
szétszórtságát, gondolatszövésének logikátlanságát, jellemének ingatagságát érzékeltetik.
Feltűnő ebben a műben a rímek gyakorisága is. Ezek nagyobb szerepe minden bizonnyal összefüggésben van az egész darab
erős líraiságával, a szerelmi téma jellegével.
Későbbi tragédiáiban Shakespeare ritkábban
él ezzel a nyelvi eszközzel.

Claire Danes és Leonardo di Caprio a dráma 1996-os
filmváltozatában (rendező Baz Luhrmann)

FELADATOK
1.	A veronai szerelmesek történetét sokan feldolgozták az irodalomban és a társművészetekben. Gyűjtsetek össze ezekből néhányat! Hozzatok példákat az egyedi értelmezésekre is!
2.	Shakespeare drámájából több filmadaptáció készült. Közülük a legismertebb az olasz Franco Zeffirelli
1968-ban készült alkotása. Hasonlítsátok össze a filmet és az irodalmi művet!
3.	Tájékozódjatok a tragédia színre viteléről a magyar színháztörténetben! Keressetek korabeli és mai kritikákat az egyes előadásokról! Emeljetek ki a rendező felfogására, értelmezésére, a díszletekre, a színészi
játékra vonatkozó megállapításokat!
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Hamlet, dán királyfi
Shakespeare Hamlet, dán királyﬁ című műve a bosszúdrámáknak a maga idejében igen népszerű műfajához tartozik.
A korabeli közönség megtalálta a Hamletben az izgalmas
látványosságot – szellemjelenéssel, gyilkosságokkal, sírban
vívott ökölharccal stb. –, a nevetni vágyók pedig kitűnően
szórakozhattak a tréfás sírásókon, a főhős vélt elmebaján s a
szellemes szójátékokon. A műveltebbeket meglephette, hogy a
királyﬁnak a bosszú érdekében ezúttal nem ﬁzikai nehézségeket kell legyűrnie, hanem lelki alkata, töprengő melankóliája
belső ellenállásán kell úrrá lennie.
A darab 1600–1601 körül keletkezett. Nyomtatásban először
1603-ban jelent meg, majd a következő évben is kiadták. A két
kiadás között lényeges eltérések vannak, de különbségeket mutat fel az 1623-as kiadás is. A ma általánosan elfogadott szöveg
az 1604-es és az 1623-as kiadás kombinációja. Magyarra Arany
János fordította le 1866-ban.
Művét – természetesen – a szerző színpadi előadásra szánta, de a teljes darab bemutatása körülbelül hat órát venne
igénybe. Ezért a színházak sohasem az egész drámát viszik
színre, hanem rövidítik, „meghúzzák” a szöveget. Éppen ezért
a színházi élmény mellett nélkülözhetetlen a mű egészének az
ismerete, az olvasmányélmény. Csak így van reményünk arra,
hogy közelebb jussunk a darab rejtélyes világához.

bosszúdráma: a tragédia egyik típusa;
uralkodó érzelme a bosszú; a konfliktus
alapja valamely korábban elszenvedett
sérelem, s ennek kegyetlen és véres megtorlása szervezi a bonyolult, szerteágazó,
cselszövésekkel tarkított drámai küzdelmet
blank verse: Shakespeare verses drámáit
a tíz szótagos, időmértékes (jambikus
lejtésű), rímtelen „blank verse”-ben írta;
ez az Erzsébet-kori drámák általánosan
használt sorfaja volt

A Hamlet címlapja (1609)

A HAMLET-TÉMA EREDETE
Saxo Grammaticus: Gesta Danorum (A Dánok gesztája)
A Hamlet-történet Saxo Grammaticus (?1150–?1220) dán gesztaíró, a dánok legendás történetét ös�szefoglaló művében szerepel. A történet bekerült egy olasz szerző (15–16. század) tragikus történetei
közé, s ezt fordította, illetve dolgozta át egy 16. századi francia költő. Ezt a munkát ismerhette Shakespeare is.
Thomas Kyd: Spanyol tragédia
Hatott Shakespeare-re minden valószínűség szerint Thomas Kyd (1558–1594) Spanyol tragédia (1588)
című darabja. Ennek hőse, az öreg Hieronimo kegyetlen bosszútervet gondol ki meggyilkolt ﬁáért:
őrültséget színlel, látszólag megbékél ellenfeleivel, egy színielőadást is rendez, s ezt használja fel arra,
hogy megölje ﬁa gyilkosait. Valószínű, hogy a Hamlet-téma első színpadi feldolgozása is Kydtől származik. Szövegéből csupán egyetlen idézet maradt fenn: „Hamlet, bosszulj meg!” Ismeretes a darab
német átdolgozása is.

HAMLET, DÁN KIRÁLYFI
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anakronizmus: görög eredetű
szó, jelentése ’időbeli ellentmon
dás’; az irodalomban
a művészi megformálás egyik
eszköze, mellyel a hagyományos,
kronologikus rendre épülő értelmezéseket „ki lehet billenteni”,
s más jelentésteremtő értelmezői
horizontot lehet választani
metonimikus kompozíció: a mű
szerkezetének, cselekményének
elemei oksági viszonyban állnak
egymással, a cselekmény terei
és időviszonyai megegyeznek
mindennapi tapasztalatainkkal
metaforikus kompozíció: a mű
szerkezetének, cselekményének
központi elemei metaforák,
hasonlósági alapon más helyet és
időt, szereplőt is jelölnek.
Így a mű több jelentéssíkot is
magába sűrít

FELADAT
áros munkában gyűjtP
sétek ki a műből az anak
ronizmusokat! Értelmezzétek, az anakronizmusok miképp aktualizálják
a régmúlt történeteit!

KÜLÖNÖS IDŐ- ÉS TÉRKEZELÉS
Shakespeare – úgy tűnik – tévesztéseket, anakronizmusokat helyezett el a műben. A tudatos nézőt ezzel értelmezésre provokálta.
Maga a színhely, Helsingőr sem jelent valóságos földrajzi teret, inkább
képzeletbeli hely ez is, mint ahogy az olasz városok több Shakespeare-darabban Anglia metaforái.
Milyen anakronizmusokat vehetünk észre a műben? A helsin
gőri történet a 11. század elején játszódik. Ekkor volt Anglia
dán uralom alatt, mely alól 1042-ben szabadult. A mű cselekményéből
megtudjuk, hogy Hamlet Wittenbergben tanult. Ezt az egyetemet
pedig 1502-ben alapították. Ez az adat a 16. századba helyezné az
eseményeket, de ekkor Anglia nem volt hűbérese Dániának.
Azt sem tudjuk biztosan, mennyi ideig tart a dráma cselek
ménye. Hamlet egyszer azt mondja, két hónap telt el apja halála
óta, majd Ophelia kétszer két hónapról beszél. Nem tudjuk pontosan, mennyi ideig tartott a hajóút Angliába, mennyi időt töltött
ott Hamlet. Metonimikus kompozícióépítés helyett metaforikus
kompozíciót láthatunk. A metaforikus kompozíció lehetővé teszi,
hogy a cselekményvezetésről a sokoldalú jellemábrázolásra kerüljön
a hangsúly.

KOMPOZÍCIÓ

Az angol reneszánsz drámának szerkezeti egysége a szín, a színtér
azonossága. A felvonásokra való beosztás nem Shakespeare-től származik, a korabeli színházakban szünet nélkül, folyamatosan mutatták
be a darabokat. (A mai kiadásokat ﬁgyelembe véve utalunk csak a felvonásokra, hogy megkönnyítsük a tájékozódást.)
A cselekmény három nagyobb szakaszra osztható, s ezeket a szerkezeti egységeket hosszabb-rövidebb időköz választja el egymástól. Az első
szakasz – a teljes I. felvonás – tekinthető a
bevezetésnek (expozíciónak): megismerhetjük a mű legfőbb szereplőit s a főhős,
Hamlet lelkiállapotát. A királyfi az 5. színben apja szellemétől feladatot kap: meg kell
bosszulnia „rút és erőszakos halálát”.
Az első és a második szakaszt körülbelül két hónap választja el egymástól. A második egység a II. felvonás 1. színétől a
IV. felvonás 4. színéig tart: Hamlet és Claudius kölcsönösen puhatolóznak, egymás titkait szeretnék kifürkészni. Hamlet azt kuJohn Everett Millais: Ophélia (1852) Tate Britain, London
tatja, bűnös-e Claudius, valóban megölte-e
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a királyt. Claudius arra kíváncsi, mi lappang Hamlet őrültsége mögött.
Végül meggyőződnek a leplezett valóságról. Hosszabb szünet vezeti be a
harmadik szakaszt, mely a IV. felvonás 5. színétől a darab végéig tart.
A tragikus végkifejlet Ophelia megőrülésével kezdődik; visszatér angliai
útjáról Hamlet, Párizsból Laertes, s a királyﬁ kényszerhelyzetben végrehajtja bosszúfeladatát.

Az öreg
Hamlet
szelleme
bosszút
követel

Bizonyosságszerzés

Készülés a bosszúra
A bosszú
végre
hajtása

Anglia
Őrület
tettetése

1. szakasz
II. felvonás / 1. szín –
IV. felvonás / 4. szín

„Egérfogó”

2. szakasz
II. felvonás / 1. szín –
IV. felvonás / 4. szín

Temetőkert

Trónterem

3. szakasz
IV. felvonás / 5. szín –
darab végéig

FELADATOK
1.	Figyeljétek meg, hogy a többszörös idősíkok hogyan alakítják a szereplőképzést! Például: Valóban csak
„középkori”, hatalomra törő uralkodó Claudius, esetleg 16. századi vonásokat is észrevehetünk karakterében? Következtetéseitek alapján készítsetek karaktertérképet!
2.	Készítsetek összefoglalást! Az I. felvonás alapján mit tudunk meg a drámai cselekmény előzményeiről?
Hogyan határozzák meg ezek az ismeretek a drámai alaphelyzetet?
3.	Az I. felvonás (expozíció) alapján készítsetek vázlatot a mű drámai alaphelyzetéről!
4.	A bosszúdráma keretén belül milyen konfliktusokat fedeztetek fel a mű expozíciójában? Készítsetek
konfliktustérképet!

RÉSZLETEZŐ EXPOZÍCIÓ
Hamlet bonyolult meséjéhez többrétű, részletesebb expozícióra van
szükség. Shakespeare itt is a mellékszereplőkkel vezeti be fokozatosan
a nézőt a mű világába, mint a Romeo és Júliában. A különböző színtereken játszódó jelenetek során lassanként feltárul a végzetes jövőt magában hordozó múlt, mindenekelőtt a tragikus eseményeket közvetlenül elindító közelmúlt: Hamlet király halála s ennek következményei,
Claudius trónra lépése és házassága Gertrúddal. De fény derül régebbi
eseményekre is: az idős Hamlet korábban lovagi párbajban megölte
Norvégia királyát, Fortinbrast, s a vitatott földterület Dánia birtokába
jutott. Most az ifjú Fortinbras, a megölt király ﬁa – kihasználva Hamlet
halálát – elérkezettnek látja az időt az apja által elvesztett földek vis�szaszerzésére.¶
HAMLET, DÁN KIRÁLYFI

Ê Szerkezeti jelentősége
van annak, hogy már
a legelső jelenetben
legalább név szerint
szerepel az, aki majd
a darabot befejezi,
s aki a maga módján részben Hamlet
alakjának kiegészítője
lesz.

65

A legelső jelenet a szellemjárással már megteremti a komor, vészjósló
hangulatot. Horatio, Hamlet egyetlen bizalmasa és egyik példaképe nem
hisz a szellemekben. Puszta képzelődésnek tartja az egészet. Gúnyosan
kérdezi társaitól: „No, hát ma éjjel is járt az izé?” S mégis, mikor megjelenik
szeme előtt a „káprázat” – tetőtől talpig fegyverben –, sápad, remeg, átjárja
a félelem. Nem titkolja rossz sejtelmeit:
n „Mi részben árt sajátlag, nem tudom;
De általános véleményem az,
Hogy ez honunkra nagy csapást jelent.”
Ez a fojtott légkör hatja át az udvari tanács jelenetét, teszi kétessé az
új király, Claudius erőltetetten bizakodó, „bölcs” kijelentéseit. Az ész győzelmének tünteti fel, hogy a gyász idején „egyensúlyozva bánatot s gyönyört”
feleségül vette Hamlet anyját. Békéltető követeket meneszt Norvégiába,
megengedi, hogy Laertes visszatérjen Párizsba.
A királyi tanácsban mély gyászba burkolózva – önmaga teremtette magányába zártan – áll gondolataiba merülve Hamlet. Csak újabb és újabb megszólítások teremtenek valamelyest kapcsolatot közte és a többiek között.
A király és a királyné kenetes szavakkal (közhelyekkel: „Tudod, közös, hogy
meghal, aki él…”) próbálják vigasztalni. Hamlet is el akarja hagyni Dániát
(apja temetésére jött haza), de nem engedik vissza Wittenbergbe. Jobb, ha
szem előtt van.
A főhős a többiektől külsőben és lélekben, erkölcsben, gondolkodásban,
világnézetben elütő, nagy egyéniség. Befelé forduló, töprengő, nem cselekvő, hanem elmélkedő alkat, az eszmék embere. Lelkén a „méla kór” ül:
melankolikus alkat, a kor divatja szerint.
FELADATOK
1.	Értelmezzétek Hamlet szavait az I. felvonás 2. jelenetéből!
„Ó, hogy nem olvad, nem hígul s enyész
Harmattá e nagyon, nagyon merő hús!
Vagy mért szegezte az Örökkévaló
Az öngyilkosság ellen kánonát?
Ó, Isten! Isten! mily unott, üres,
Nyomasztó nékem e világi üzlet!
Phí, rút világ! gyomos kert, mely tenyész,
Hogy magva hulljon: dudva és üszög 
Kövér tanyája.”
2.	Hamlet viselkedése csak mások, ellenfelei szemében tűnik „zavartnak”, „bomlottnak”. Dialógusaiban
(I. 2.) azonban ekkor is a világ ferdeségeinek félelmetes logikájú, ironikus leleplezése nyilvánul meg. Hozzatok példákat Hamlet rejtőzködő, Horatio és az olvasó/néző számára logikus és szellemes beszédére!
3.	Foglaljátok össze: a dráma nyitójelenete, az őrségbe menő Bernardo s az őrségben lévő Francisco pár
beszéde (I. 1.) miért tükrözi az egész művet, hogyan mutatja be a „visszájára fordult” világot!
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DRÁMAI SZITUÁCIÓ – DRÁMAI KONFLIKTUS
Hamlet rossz sejtelmeit igazolja apjának szelleme: Claudius orvul gyilkolta
meg, anyját pedig már férje életében bűnös viszony fűzte hozzá.
Hamlet fájdalma „nem csupán magánjellegű. Ellenkezőleg, mélységét és alapját annak a felismerésnek köszönheti, hogy a személyes kapcsolatokat megrontó
nézetek és magatartásformák lényegében azonosak a közélet romlott központjában
uralkodó nézetekkel és magatartásformákkal.” (Arnold Kettle)
„Dánia gyomos kert” (I. 2.), „Rohadt az államgépben valami” (I. 4.) – hangzanak el a műben. Személyes és közösségi tragédiát jelölnek: erkölcsi romlást, értékvesztést. Ahogy Claudius felrúgta a legalapvetőbb erkölcsi törvényt
a testvérgyilkossággal, úgy a történelmi rendet is azzal, hogy letaszította a
trónról Hamletet. Hamlet feladata a „kizökkent idő” (I. 5.) helyretolása, az
erkölcsi rend visszaállítása. Ennek eszköze a bosszú, mely paradox feladatot
ró Hamletre: „Bosszúld meg rút, erőszakos halálát. […] Elméd maradjon tiszta,
és ne törjön / Anyádra lelked: bízd az Égre őt” (I. 5.). Apjáért álljon bosszút
Claudiuson, de kímélje a Claudiust szerető anyját.
Jellemző, hogy a szellemben fel sem merül az a gondolat, hogy a bosszú,
Claudius megölése ellenkeznék az isteni törvénnyel, hogy a bűn büntetése
Isten dolga. Hamlet a szellemjelenés hatása alatt késznek mutatkozik a középkori vérbosszúra. Hajlandó arra, hogy nemes eszményeit, addigi erköl
cseit félretéve csak egyetlen célnak éljen:
n „Igen, letörlök emlékezetem
Lapjáról minden léha jegyzetet,
Könyvek tanácsit, képet, benyomást,
Mit vizsga ifjukor másolt reá,
És csak parancsod éljen egyedül
Agyam könyvében, nem vegyülve más
Alábbvalókkal: úgy van, esküszöm.”
Erre az elszánt bosszúra készül, mikor társait be akarja avatni titkába. „Nincs olyan gazember széles Dániában”
– mondja, s a mondat így folytatódnék: „mint a király”,
de ekkor hirtelen másra tereli a beszédet. Meggondolja
magát, s nem árul el semmit, nem közli Claudius alattomos gyilkosságát senkivel (csak később tud róla egyedül
Horatio).
A bosszút esküvel is magára vállaló Hamlet csak az
V. felvonás utolsó jelenetében hajtja végre feladatát, olyan
kényszerhelyzetben, mikor életéből csak percek vannak
hátra. Négy felvonáson keresztül késlekedik, halogatja
bosszúját, újra meg újra elodázza tettét. Lényétől ide
gennek, nyűgnek véli a fegyveres bosszút, a durva cselekvést.

Eugène Delacroix:
Hamlet megöli Poloniust (1849)
Metropolitan Museum of Art, New York
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Az I. felvonás végén már kialakul a drámai szituáció. Két, egymás elpusztítására törő erő, két akarat áll
szemben egymással: az egyik oldalon Claudius, a másikon Hamlet. Claudiusnak létérdeke a királyﬁ elpusztítása, tudniillik őt illetné meg jog szerint a trón, Hamletet
pedig apja szellemének parancsa és saját esküje kényszeríti a cselekvésre. Ebből a drámai szituációból kellene
kibontakoznia a drámai konﬂiktusnak, mégsem ez történik. Hamlet az egész darab folyamán sohasem kerül
Kenneth Branagh (Hamlet) és Kate Winslet (Ophelia) nyílt konﬂiktushelyzetbe Claudiusszal – kivéve a végső
a dráma 1996-os filmváltozatában
leszámolást.
A bosszú akadályai a főhős jellemében vannak: az út
a végkifejletig Hamlet lelki vívódásain keresztül vezet. A darab tulajdonképpeni tárgya nem is Hamlet bosszúja, hanem ennek a bosszúnak lelki
okokból történő halogatása. Valódi konﬂiktus Hamlet lelkében bontakozik
ki: a bosszú kötelezettsége és e kötelességet megakadályozó erkölcsi-világnézeti aggályai, fenntartásai között.
Pedig megtehette volna azt, amit később Laertes, aki puszta feltevés és
szállongó hírek alapján fegyveres csoport élén rontott a királyra megbos�szulni apja halálát.
Hamlet azonban nem Laertes, egész egyénisége, magasrendű erkölcsisége nem ilyen közvetlen célra tört. Ahogy az I. felvonás 2. jelenetében anyja házasságát az egész világ romlottságaként élte át, ugyanúgy a szellemtől
rárótt kötelesség is több számára puszta vérbosszúnál. Egy új, tökéletesebb
erkölcsi értékrend érvényre juttatásának, az egész züllött világ megjavításának feladatává nő: helyre kell állítania a
FELADATOK
természet és a világ megzavart erkölcsi rendjét.
Ezért jajdul fel a felvonás végén a szörnyű köte1.	Fejtsd ki, szerinted mi a jelentősége annak, hogy
Hamlet Wittenbergből, míg Laertes Párizsból
lesség súlya alatt tántorgó királyﬁ:
tért vissza Helsingőrbe!
2.	
Figyeljétek meg a két sírásó bohócjelenetét!
Igazoljátok, hogy körülményes filozofálgatásuk
Hamlet töprengéseinek furcsa tükörképe!
3.	Leartes a régi, „középkori Hamlet”, aki csak az
egyéni bosszúra érett meg. Hiányzik belőle
Hamlet emberi nagysága, erkölcsi igazsága.
Milyen véleményt alakíthatunk ki Leartesről?
Miért válik a király cinkosává? Milyen jellembeli
különbségeket találhatunk Hamlet és Leartes
között?
4.	A drámai harc során kik támogatják és kik akadályozzák Hamlet küzdelmét? Milyen következtetést lehet levonni a szereplők megoszlásából?
5.	Értelmezzétek Polonius alakját: szándékait, tetteit, Claudius iránti lojalitását, Ophelia-féltését!
Készítsetek karaktertérképet!
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n „Kizökkent az idő; – ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.”
Hamlet olyan helyzettel áll szemben, amelyet
szinte lehetetlen megfelelő módon megoldani.
Nem akar semmi olyat tenni, ami árnyékot vethetne rá, feladatát nem az adott kor általános
szokásrendje alapján szeretné végrehajtani.
A tudós, reneszánsz Hamlet nem hihet a
szellemekben (különben is csak neki nyilatkozott, tanúi sincsenek), meggyőzőbb bizonyítékokra lenne szüksége. Ezért gondolta meg
magát, ezért nem közölte társaival a szellem
beszédét.

TÖPRENGŐ HŐS
Hamlet egyéniségét, egész jellemét nem annyira cselekedetei, sokkal inkább
– a nagy monológokban megnyilvánuló – gondolatai világítják meg. Ezek
a monológok belső viták. Állandóan töpreng, latolgatja végrehajtandó tettének okait és következményeit. Nem ügyefogyottság, energia- és erőhiány
van benne, hanem annak az embernek az eszmélete, szándéka, aki hibátlanul és a legtökéletesebben kívánja megoldani a számára rendelt feladatot.
A korváltás idején élő ember kételyei munkálnak benne.
Már az I. felvonás végén fellép tudatában a reneszánsz ember egyik dilemmája: van-e túlvilág, léteznek-e szellemek? Hisz is meg nem is létükben.
A III. felvonás 1. jelenetében elhangzó, „Lenni vagy nem lenni” kezdetű
monológban nem tudja eldönteni a halál utáni lét vagy nemlét nagy kérdéseit. Egyik megjegyzése – a halál utáni nem ismert tartományról, „melyből
nem tér meg utazó” – egyenesen a szellemek létét tagadja. Hisz is meg nem
is a túlvilágban.
Ugyancsak itt, ebben a nagymonológban jelenik meg egy
másik lényeges gondolat:
n „Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?”
Mi a helyes, „nemes” magatartás: alkalmazkodni a romlott
világhoz vagy az öngyilkosságba menekülni? Ebben a gondolatban benne rejlik a világ megválthatatlanságának keserű élménye,
a magára vállalt feladat reménytelensége is.
Hamlet mégis vállalkozik a „kizökkent idő” helyretolására.
Végül felveszi a harcot – szembeszállva belső kételyeivel – a káosz ellen, mert a rend gondolata létének legfőbb értelme. Nyíltan nem léphet fel Claudius ellen, a szellem szavánál nyomósabb
bizonyítékokra van szüksége. A helsingőri várban mindenki
színlel, mindenki másnak mutatkozik, mint ami valójában.
Őrültnek, háborodottnak tetteti magát, hogy kifürkéssze Claudiust. Az őrült ugyanis nem felelős tetteiért, szavaiért: bármit
megtehet, felségsértő kijelentéseket mondhat, kívül áll a büntetőjog hatályán.

Wilhelm von Kaulbach:
Prónay István báró mint Hamlet (1841)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

FELADATOK
1.	Hamlet töprengő, tettei következményeit latolgató „értelmiségi” hős. Csoportmunkában dolgozva
gyűjtsétek össze, milyen filozófiai, teológiai gondolatot idéz meg Hamlet!
2.	Olvasmányélményed alapján foglald össze, hogyan próbálja Hamlet Claudiust leleplezni! A darabban ki
az ellentéte a habozó Hamletnek? Milyen típust testesít meg ez a szereplő?

HAMLET, DÁN KIRÁLYFI

69

A BONYODALOM FOKOZÓDÁSA
Az őrület tettetése nagyon provokatív nyelvi játék volt, de nem ért el eredményt. Polonius mondata: „Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer”
(II. 2.) jelzi: Claudius és a főkamarás is kételkedik. Claudius leleplezésére
az intellektuális nyelvi játék után a művészi katarzist választja:
n „...a színjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az volt és az
marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének
tulajdon alakját és lenyomatát.” (III. 2.)
Az ún. „egérfogó-jelenet” sikere, Claudius
önleleplezése megszerzi Hamletnek a teljes bizonyosságot. Tovább nem kételkedhet a király bűnösségében: a szellem igazat mondott. (Claudius is
megtudja, mi lappang Hamlet „őrülete” mélyén.)
Tettvágyát, elszántságát feltüzelte a király bűnösségének biztos tudata. De csak két ember, Hamlet
és Horatio előtt lepleződött le Claudius. Az „egérfogó-jelenet” után elszántan Claudius után megy,
hogy végez vele, ám Claudius imádkozott. A középkori hit szerint, aki bűnbánó ima közben hal
meg, a Purgatóriumba, majd a Paradicsomba keCsathó Norbert a színészkirálynő, Tunyogi Péter
a színészkirály, Saárossy Kinga Gertrúd és Reiter Zoltán
rül. Ezt végképp nem akarja Claudiusnak, így elClaudius szerepében az egri Gárdonyi Géza Színház
marad a bosszú. Anyjának azonban elmond majd2016-os előadásában
nem mindent. Felkavarja lelkiismeretét, a bűnös
házassági viszony megszakítását követeli tőle, de
Claudius gyilkos tettére éppen csak utal. Továbbra is bizonytalan, a királyné mit és mennyit tud volt férje haláláról. Az anyja szobájában a függöny
mögött segítségért kiáltozó Poloniust megöli – azt hitte ugyanis, a király
hallgatózik.

KÉSLELTETÉS ÉS VÉGKIFEJLET
Lélektani rejtély marad viszont, hogy Hamlet miért fogadja el az angliai
követséget, hiszen ez beláthatatlan időre elhalaszthatná a tervezett leszámolást. Beleegyezése a bosszúról való lemondást jelentené? Úgy tűnik,
ez a bosszú sohasem következnék be váratlan fordulatok nélkül. Hamlet azonban bizonyos kényszerhelyzetekben képes megfontolt és gyors
cselekvésre is. Habozás nélkül halálba küldi két kísérőjét – kicserélve az ő
kivégzését követelő királyi iratot. A kalóztámadáskor bátran harcol, s vis�szatér Dániába.
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A tragédiát lezáró esemény kezdeményezője mégsem Hamlet. Claudius
állítja fel számára a csapdát – háromszorosan is előkészítve számára a halált.
A vívómérkőzés előtt már megsejti Hamlet a halál közeledtét. Megérinti
a pusztulás borzongása, de a tudós, a bölcs felülemelkedik rossz előérzetein,
balsejtelmein, s nyugodtan fogadja az élet elmúlását:
n „Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most történik; s ha most
meg nem történik, eljő máskor: készen kell rá lenni.”
A drámai alapkonfliktus személyes és közösségi kérdésként állítja be a
klasszikus értékrend felrúgását. Hamlet a személyes bosszút végrehajtotta.
Közösségi, politikai következménye a belső viszálynak az lett, hogy az ország a norvég Fortinbrasra szállt. Létfilozófiai kérdésfeltevéseire (pl. Van-e
túlvilág, van-e isteni gondviselés?) válasza nyugtalanító: „A többi, néma csend.”
(V. 2). Horatio, a hű barát, a gondviseléselv biztonságot nyújtó hitével engedi
útjára Hamletet: „Nyugosszon angyal éneklő sereg!” (V. 2.)
• Az idézetek Arany János fordításai

FELADATOK
1.	A drámaszöveg alapos, figyelmes, szoros olvasása alapján fogalmazd meg véleményedet, s azt érvekkel
támaszd alá: bűnös-e a gyilkosságban a királyné vagy sem!
2.	Milyen kapcsolat fűzi fiához? Milyen érvekkel próbálja meggyőzni az I. felvonás 2. jelenetében Hamletet az eltúlzott gyász értelmetlenségéről?
3.	Dánia mérgezett levegőjű királyi udvarában valóságos besúgóhálózat működik. Ennek egyik szervezője és áldozata is Polonius. Táblázatban összegezzétek: ki kit figyel, illetve figyeltet! Kik lesznek még
ennek a besúgórendszernek az áldozatai?
4.	Elemezzétek Polonius és Hamlet kapcsolatát! Fogalmazzátok meg, miért félti Polonius a lányát Hamlettől!
5.	Shakespeare a többi szereplőt is árnyaltan, sokoldalúan jellemzi. Claudius sem pusztán testvérgyilkos vagy „parázna, vérnősző barom”. A szellem és a király elfogult ítéletét mivel lehetne ellensúlyozni?
Keressétek meg a szövegben azokat a helyeket, amelyek Claudius lelkiismeret-furdalását bizonyítják!
6.	Értelmezzétek Hamlet és Ophelia kapcsolatát! Miért küldi el kolostorba Hamlet Opheliát?
7.	Hamlet Opheliához kétértelműen beszél. Gyűjtsétek ki a kétértelmű utalásokat, majd értelmezzétek
azokat!
8.	Válasszatok ki a drámából egy jelenetet, s adjátok elő – saját értelmezésetekben – osztálytársaitoknak!
9.	Nézzétek meg Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott című filmjét! Értelmezzétek, miért lett
a Hamlet, dán királyfi című dráma két mellékszereplője a film főszereplője!
10.	Jellemezzétek az új uralkodót, Fortinbrast! Hasonlítsátok össze Hamlettel!
11.	Értelmezzétek Horatio dramaturgiai szerepét!
12.	Csoportmunkában gyűjtsétek össze, milyen értékeket képvisel Hamlet! Ezek között az értékek között
milyen helyet foglal el a tudás?
13.	Gondolkodjatok azon, van-e bűne Hamletnek! Ha igen, mi az?
14.	A mű egyik központi metaforája a halál! Hányféle értelmezésben szerepel szerintetek a drámában?
Vázlatban foglaljátok össze!
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Shakespeare szonettjei
A világirodalom Shakespeare-t elsősorban drámaíróként ismeri. Lírikusként is nagyszerűt alkotott. 154 szonettből álló kötetét – nagy valószínűséggel szerzői jóváhagyás nélkül – 1609-ben adták ki először. A kötet
előszavát azóta is irodalmárok elemzik, bár nem a szerző írta. Legfőbb
kérdés, ki Mr. W. H.? Southampton grófja, Henry Wriothesley, Shakespeare patrónusa, esetleg Pembroke grófja, William Herbert? Esetleg
saját magát jelöli a W. H.: William Himself (maga William)?
A szonetteket 3 csoportba sorolhatjuk:
a) Az 1–126. szonettek egy lányos szépségű baráthoz szólnak. Bölcs tanácsok ezek, létfilozófiai gondolatok szerelemről, elmúlásról, az emberi szépségről, az emberi lét értelméről.
b) A 127–152. szonettek ihletője a Fekete hölgy, akiről szintén nem tudjuk, ki ő. Valamelyik gróf kedvese? A királyi udvarhoz tartozó hölgy?
Elérhetetlen, de nem idealizált nőalak.

John Quincy Adams Ward:
Shakespeare (1870)

n „Szívesen hallgatom – de tudom, a
Muzsikaszó sokkal zengzetesebb;
Istennőt járni nem láttam soha –
Az én úrnőm a földön jár, ha megy;
Mégis ér annyit nekem, mint akit
Hazug hasonlat mennyekbe röpít.”
• CXXX. szonett (Szabó Lőrinc fordítása)

c) 153–154. szonettek: ún. hagyományos szonettek görög mitológiai
utalásokkal, pásztori életképekkel.
A shakespeare-i szonett nem különül el versszakokra (Szabó Lőrinc fordításaiban három négysoros és egy
kétsoros strófára különítette el a verseket). A sorok
ötös és hatodfeles jambusokból állnak, az utolsó két sor
beljebb kezdődik, s csak ötös jambusi sor lehet.
A Shakespeare-szonett rímképlete:
a b a b c d c d e f e f g g.
Shakespeare szonettjeit többen lefordították (például: Szász Károly, Győry Vilmos, Ferenczi Zoltán),
tankönyvünkben Szabó Lőrinc szonettfordításait tárgyaljuk.
Coenraet Decker: Az idő és a mulandóság (1672–1676)
Rijksmuseum, Amszterdam
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LXXV. szonett n Ez a legismertebb Shakespeare-szonett. Catullus után
Shakespeare fogalmazta meg elemi erővel, szívszorító líraisággal a paradox
szerelmi érzést. A vers szerelmi vallomással kezdődik („Az vagy nekem, mi
testnek a kenyér”), ám az egynemű érzést a szerelmi élmény összetettsége
váltja fel: a szerelmes birtoklása, majd a szerelemféltés párhuzamban áll
a büszke szerelmes vágyával, aki a világnak akarja megmutatni kincsét a
világ elől elrejteni vágyó zsugori gesztusával.
A vers zárlata ezt a kettősséget, paradox összetett szerelmi élményt foglalja össze a koldus és gazdag, a részeg és az örökké szomjazó ember metaforákban.
XII. szonett n A vers központi motívuma az óra,
mely a vers nyitó beszédhelyzetében is szerepel.
A beszédmód meditatív. Az óra, mely az idő múlását méri ki, az emberi lét mulandóságának a szimbóluma.
Az első, második versszakban
a természeti létezők mulandósága jelképezi az általános
törvényt.
A harmadik versszaktól
a beszédhelyzet megszólító,
odaforduló lesz. A megszólított neve, személye nem
szerepel a műben, csupán

szépsége, mely éppoly halandó, mint a természet, a nyár, a fa, a kis virág, az ibolya. Ám míg a
természet halála elégikus, az egyes emberé tragikus, hiszen az emberi lét nem
ciklikus.
Az összegző beszédmód egy
konklúziót fogalmaz meg általános emberi bölcsességként,
törvényként. „S csak gyermeked
véd a kaszás Kor ellen, / Hogy
dacolj vele, mikor elvisz innen.”
A halált csak gyermekünkkel
győzhetjük le. A gyermekvállalás
biológiai megújulásunk záloga.

FELADAT
Hasonlítsátok össze a dráma világképét a LXVI. szonett szonett világképével!
„Fáradt vagyok, ringass el, óh, halál:
az Érdem itt koldúsnak született
és hitvány Semmiségre pompa vár
és árulás sujt minden szent hitet
és Becsületet rút gyanu aláz
és szüz Erényt a gaz tiporni kész
és Tökéletest korcs utód gyaláz
és Érc-erőt ront béna vezetés
és Észre láncot doktor Balga vet
és Hatalom előtt néma a Szó
és Egyszerű kap Együgyű nevet
és Rossz-kapitány rabja lett a Jó.
Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem:
meghalnék, csak ne hagynám el szerelmem!”
• Szabó Lőrinc fordítása
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A REGÉNY SZÜLETÉSE
A spanyol aranyszázad
A spanyol aranyszázad valójában majdnem két
évszázadig tartott (1492–1681).¶ Spanyolország
ebben a közel két évszázadban világhatalommá
vált. Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd
házasságával megszűnt a trónviszály, majd 1492ben a spanyolok visszafoglalták Granadát az araboktól (mórok). Ezzel befejeződött a reconquista,
az Ibériai-félsziget felszabadítása a 8. század óta
fennálló mór uralom alól.
1492-ben a királyi pár támogatta Kolumbusz
Kristófot, aki nyugatra indulva akarta elérni Indiát,
ám a Karib-tenger szigetein kikötve Amerikát fedezte fel. A portugál és a spanyol királyok konkvisztádorokat (’hódítókat’) indítottak el, gyarmatosítva Közép- és Dél-Amerikát. A gyarmatokról
beáramló hatalmas kincs erősítette meg a katolikus királyok s az egyház hatalmát.
1516-tól katolikus Habsburg uralkodók ültek
Spanyolország trónján. I. Károly (1516–1556),

Ê	
1492-ben jelent meg egy andalúziai tudós,
Antonio de Nebrija munkája, a Gramática
castellana (A kasztíliai spanyol nyelv nyelvtana),
mely az első európai modern nyelvtani mű.
A Gramática castellana előkészítette, hogy a spanyol irodalmi és köznyelv a kasztíliai nyelvjárás
legyen. 1681-ben halt meg Pedro Calderón de
la Barca spanyol költő és drámaíró. Leghíresebb
műve Az élet álom című dráma. Halálát a spanyolok az aranykor végének tartják.

II. Okos Fülöp (1556–1598) idejében az ország
nemcsak politikai, de kulturális nagyhatalom lett.
Madrid lett az ország fővárosa, s II. Okos Fülöp
felépíttette a királyi kolostorpalotát, az Escorialt,
benne az első barokk teremkönyvtárat.

A San Lorenzo de El Escorial-i királyi kolostor könyvtára (16. század)
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A katolikus uralkodók ugyan
visszaszorították a reformációt,
ám a német területeken lezajlott
kulturális változásokat követték:
nyomdák jöttek létre, egyetemeket, kollégiumokat alapítottak,
s nem csak Spanyolországban,
de a gyarmatokon is. A német,
francia és itáliai hadjáratokban
sok művelt nemes és polgár
vett részt, akik megismerkedtek
az adott ország kultúrájával, s
azt meghonosították a spanyol
földön. De Spanyolországba is
érkeztek külföldről tudósok, művészek. Közülük a leghíresebb
’A görög’, El Greco (Domenikos
Theotokopoulos), a festő.
Izgalmas és nagyon gazdag
művészeti élet jött létre ebben
az időszakban, ezért is nevezik El Greco: Szent Márton és a koldus
ezt a korszakot „aranykor”-nak. (1600–1614)
Az aranykor művészettörténeti National Gallery of Art, Washington
szempontból átmeneti idő
szak:
a reneszánsz és a barokk művészet kora között. A képzőművészek
közül ki kell emelni Diego Velázquez,
Bartolomé Esteban Murillo életművét,
az írók közül Lope de Vega, Miguel
Saavedra Cervantes és Pedro Calderón
de la Barca munkásságát.

Bartolomé Esteban Murillo: Gyümölcsárus
(1670–1675 körül) Alte Pinakothek, München

El Greco: Angyali üdvözlet (1600 körül)
Szépművészeti Múzeum – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest

Diego Velázquez: Las Meninas [Udvarhölgyek] (1656)
Museo del Prado, Madrid
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Miguel de Cervantes Saavedra
n „…a Don Quijote […] az örök illúziók s reménytelen küzdelmek regénye.”
• Babits Mihály

Miguel de Cervantes Saavedra elszegénye1606-tól Cervantes Madridban élt. Elismert
dett kisnemesi családban született Alcalá de íróként jó anyagi körülmények között töltötte
Henáresben. Születése pontos idejét nem tudjuk, életének hátralévő éveit. Színdarabjait a madridi
csak azt, hogy 1547. október 9-én keresztelték színházak játszották, 1615-ben megjelentette vígmeg. Apja vándororvos volt, Madridban, Sevil- játékainak gyűjteményét 8 vígjáték és 8 közjáték
lában, Valladolidban praktizált. Gondot fordított címmel. 1613-ban kiadott egy novelláskötetet,
fia taníttatására, aki Córdobában, Salamancában címe: Példás elbeszélések. Shakespeare-rel egy naés Madridban is tanult. Madridban mestere egy pon, 1616. április 23-án halt meg. Sírja a Trinitarias
erasmista gondolkodó, López de Hoyos volt. de San Ildefonso kolostorban van.
Itáliai útján ismerte meg az olasz reneszánsz kultúrát.
1571-ben, hogy megélhetését biztosítsa, öccsével katonának állt, részt
vett a törökök elleni lepantói csatában.
Lepantónál két „muskétalövést” kapott,
egyiket a mellkasába, másikat a bal karjába. Ennek következtében bal karja lebénult. Folytatta katonai karrierjét, Don
Juan de Austria korfui és tuniszi hadjáratában is részt vett. A tuniszi hadjáratból
hazatérőben kalózok fogságába került,
és ötévi rabság után, 1580-ban tért vis�sza hazájába. Madridban, majd Sevillában próbált megélhetést szerezni. Adóbehajtóként dolgozott, ám pontatlan
elszámolásai és bankjának csődje miatt
kétszer is bebörtönözték (1597, 1602).
1605-ben kiadta a Don Quijote I. kötetét,
mely nagy sikert aratott. A Don Quijote
első részét Sevillában írta. A kiadást az
akkori királyi székhelyen, Valladolidban
sikerült engedélyeztetnie, így a mű
1605 januárjában Madridban megjelenhetett. 1605-ben öt, Cervantes haláláig összesen tizenhat spanyol kiadást
ért meg, és a világ minden művelt
nyelvére sokszor lefordították. Nagy
népszerűsége miatt Alonso Fernández
de Avellaneda még a második rész
megjelenése (1615) előtt a szerző tudtán kívül folytatta. Ez az irodalmi kalózkodás késztette Cervantest arra, hogy ő
maga folytassa és fejezze be, vigye el a
történetet a hős haláláig, ahonnan to- Lorenzo Coullaut Valera – Federico Coullaut-Valera Mendigutia:
Cervantes-emlékmű (1929), Madrid
vább már nem folytatható.
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DON QUIJOTE, AZ ELSŐ MODERN
EURÓPAI REGÉNY
A mai modern regény a spanyol „aranykorban”
született meg. A regény nagyepikai műfaj, pontos meghatározását nehezíti, hogy „az egyetlen
alakulásban lévő és még nem kész műfaj.” (Mihail
Bahtyin) A 12. században kezdték „romannak” nevezni azokat a műveket, melyek nyelve a „lingua
romana”, a beszélt népnyelv volt, nem a latin.
A 13. században jelentek meg a prózában írt
lovagregények, a kor „lektűrjei”. A spanyol irodalomban az Amadis-regény számított a legnépszerűbb lovagregénynek. Főszereplője – Amadis de
Gaula, a walesi király fia, a keresztények védelmezője, Oriana hercegnő szerelmese – Don Quijote
példája, a kóbor lovag Amadis mintájára veszi fel
szülőföldje nevét, választja ki szerelmét. A regény
egyes epizódjai az Amadis-regény paródiái.

lág elől eltakarva a pap és a házvezetőnő szerelmi
kapcsolatát, s biztosítva saját maga megélhetését.
1605-ben jelent meg az a regény, amely kezdetben azért volt népszerű, mert egy minden eddiginél érdekesebb, kalandosabb lovagregényként olvasták. Az igényes olvasók azonban hamar
felismerték, hogy a lovagregényeknek olyan kivételes paródiájáról van szó, amely után már senki
sem veheti komolyan a valódi lovagregényeket.
Amikor pedig 1615-ben napvilágot látott a második, befejező kötet, egyértelművé vált, hogy
remekmű született a regény műfajában. Minden
korábbi alkotás előkészület volt, ezzel a művel
kezdődik a mai értelemben vett regény története. Hosszú címe így hangzik: Az elmés, nemes Don
Quijote de la Mancha, szerzője Cervantes.
paródia: a görög szó (paródeo) egy dal gúnyos,
torzított előadását jelentette; mai jelentése: valamely
irodalmi mű vagy műfaj gúnyos utánzása; legfontosabb eszköze a végletes ábrázolás: bizonyos tartalmi
és formai elemeket a végletességig hangsúlyoz

EGY REGÉNY, KÉT VILÁG

Honoré Daumier: Don Quijote és Sancho Panza
(19. század) Metropolitan Museum of Art, New York

A spanyol irodalom sajátos műfaja a pikareszkregény. Főszereplője a ’pícaro’, a kópé (imposztor,
csavargó). A társadalom legalsó rétegeiből származó, többnyire elhagyott kamasznak agyafúrtnak, találékonynak kell lennie, sok kalandban kell
helytállnia ahhoz, hogy életben maradjon. A pí
caro kalandjai során megismerjük a kor jellegzetes
szereplőit, erkölcsi és társadalmi visszásságait. Az
első pikareszkregény 1554-ben jelent meg, szerzőjét nem ismerjük. Címe: Lazarillo de Tormes (A Tor
mes-i Lázárka). A főszereplő egyes szám első személyben meséli el élete viszontagságait (elcsapott
gyermek, zsugori koldus, fukar pap, éhenkórász
nemes sanyarú szolgálata), melyekkel igazolja, miért vette el egy püspök „házvezetőnőjét”, ezzel a vi-

A Don Quijote főszereplője Alonso Quijano, egy
spanyol hidalgó (kisnemes), aki rengeteg lovaghistóriát olvasott össze, és elhiszi, ami a hajmeresztő, kalandos történetekben áll. Úgy érzékeli,
a hősi, erényekben gazdag lovagvilághoz képest
kora már nélkülözi a hős áldozatokat, erényeket.
Ezért elhatározza, kóbor lovagként él, mintegy a
múltat jelenné téve. Felveszi a Don Quijote nevet,
fegyverhordozót és hősi tetteire büszke szerelmest keres.
Maga mellé veszi a józan paraszt Sancho Panzát fegyverhordozónak, minthogy a lovagoknak
illő, hogy ilyen szolgájuk legyen.
Alonso Quijano a lovagregények letűnt erényeket felmutató világából megteremti Don
Quijotét, új személyiségét, s egy „varázsdoboz-világot”, melyben a külső doboz a „többiek” világa,
a belső doboz saját lelki, tudati énje. A külső világ őt őrültnek tartja, kezdetben még Sancho is:
„...a sületlenség elvette a józan eszét bölcs urának”
(II. 23.). Sancho és Quijote egymás kiegészítői, Sancho Panza, a „Pocak” (panza hasat, pocakot jelent)
ellentéte a lovagregények idealizált világában élő
urának. Alakjuk is ezt példázza: Quijote magas, szikár, Rocinante nevű lován ül, míg Sancho alacsony,
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Angol falikárpit a szélmalmokkal
megküzdő Don Qujote alakjával
(1674–1676) Metropolitan Museum
of Art, New York

pocakos, s szamarával üget Don Quijote mellett.
Egy idő után azonban Don Quijote „panzásodik”,
míg Sancho Panza „quijotizálódik”. Azaz Quijote
kezd bölcs, nagyon is racionális tanácsokat adni,
míg Sancho Panzát egyre inkább elvarázsolják
urának ideái, s a II. részben már egy sziget kormányzóságára vágyik. A két világ relativizálja
egymást. Az olvasó is egyre inkább a két főszereplővel érez együtt, hiszen a krisztusi szeretet jegyében szolgálnak elesetteket, arra rászorulókat.
A könyv II. részében arról is olvashatunk, hogy egyre több Don Quijote járja Spanyolország földjét.
A kalandok mulatságosabbnál mulatságosabbak, ezért is a Don Quijote a világirodalom
egyik legszórakoztatóbb könyve. Hanem ahogy
a nemes lovag kalandról kalandra pórul jár, mivel
képtelen felmérni a valóságot, az olvasó egyre
tragikusabbnak érzi a sorsát. A történet egyszerre
a lovageszmények kiﬁgurázása és a nemes lelkű
ember szükség szerinti tragédiája.
A regény jelentését két egyetemes szimbólummá nőtt alak hordozza: Don Quijote, a temérdek lovagregény olvasásától meghibbant szegény
és rátarti, tipikus vidéki hidalgó, aki nemes felbuzdulásában a gyengék és védtelenek segítségére
siető középkori kóbor lovagok példája szerint
akar élni, és hűséges kísérőtársa, a paraszti sorból
„fegyverhordozóvá” előlépett Sancho Panza. Az
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előbbi a realitásokkal nem számoló eszmevilág, az utóbbi a
földhözragadt gyakorlatiasság
miatt korlátolt józanság képviselője.
A regény felépítése egyszerű, sőt látszólag hanyag
természetessége miatt rögtönzöttnek, kevéssé átgondoltnak
is tűnhet. A főhősnek az első
fejezetben történt részletes bemutatása után kisebb-nagyobb
kitérőkkel fantasztikus, mulatsá
gos, s egyszersmind szimbolikus
értelmű kalandok sora következik, melynek végén Don Quijote
kudarcainak súlya alatt hazatér,
és halálos ágyán kijózanodva lemond lovagi álmairól. A kalandok során a kezdeti arckép mély
jellemrajzzá és átfogó korképpé tágul, melyben
Don Quijote és Sancho Panza mellett több száz hiteles, élettel teli alak idézi fel Cervantes bonyolult,
ellentmondásokkal teli korát.
A mű egységét a főhős erős egyénisége s a
Sancho Panzával folytatott elemző párbeszédei,
a világlátás kétféleségének folyamatossága adja.
A Búsképű, majd később Oroszlánlovag beszéde
tele van az antik retorika alakzataival, metaforákkal, körülírásokkal, megszólításokkal. Az antik
irodalmi utalások: Aiszóposz-mesék tanulságai,
Homérosz Odüsszeiája, Horatius, Ovidius munkái
mellett a korabeli portugál, spanyol és olasz nyelvű művek ismeretéről is számot ad az író. A főhős
nyelvészeti, etimológiai fejtegetései mellett a
közmondás deﬁníciója is megtalálható, továbbá
annak helyes alkalmazásáról is szó esik a dialógusokban. Így az írott, fennköltebb, emelkedettebb stíluseszmény kerül szembe az élőbeszéd
jellegzetességeivel. Nem csupán az írástudatlan, műveletlennek tartott Sancho Panza vegyít
beszédébe közmondásokat, hanem az olvasó
a regényidő előrehaladtával arra is felﬁgyelhet,
hogy a két ﬁgura folyamatosan hat egymásra,
helyenként még stílusában is összecsiszolódik.
Az irodalomból megépített személyiséget maga

Don Quijote vonja vissza, mikor saját világában
győzi le Carrasco lovag.
A modern regény első nagy alkotása az olvasói
szokásokat is átalakítja.
Az olvasó nem szokta kétségbe vonni a szerzőséget, az elbeszélő azonban folyamatosan elbizonytalanítja, ki is írta az általa olvasott történetet. A mű elbeszélője azt állítja, a történetet Cide
Hamete írta, ám a II. részt már nem ő jegyezte le:
„Ugyan nézd meg csak, miféle könyv ez?”; a másik
azt felelte: „Ez a Don Quijote de la Mancha történetének második része, de ezt nem az első rész szerzője,
Cide Hamete írta, hanem egy másik, valami aragóni
ember, aki Tordesillas szülöttjének vallja magát.”
(II./69.). A szereplő az elbeszélői hitelességet megkérdőjelezi, hiszen az immár józan, a külső világ
által is normálisnak gondolt Alonso Quijano maga
mondja, a mű II. részében mennyi sületlenséget írt
róla az andalúz író.

Ám Don Quijote hamleti bölcsességgel okítja
Sancho Panzát, épp a II. részben, reflektálva a saját maga alkotta szerepre is:
n 
„Az igaz – jegyezte meg Don Quijote –, mert
nem szükséges, hogy a színpadi ékszer igazi
legyen, elég, ha a valóság látszatát kelti, mint
maga a színművészet is. Igen szeretném, Sancho, ha ezt a művészetet megbecsülnéd, és
megbecsülnéd a színészeket és szerzőket is,
mert valamennyien hasznosak az emberi társadalomnak, hiszen lépten-nyomon tükröt állítanak eléje, s az emberi élet cselekedeteit a legelevenebb színekben mutatják. S valóban nincs
is semmi, ami élénkebben tárná fel előttünk,
mik vagyunk s miknek kellene lennünk, mint a
színpad és a színészek. Avagy mondd: nem láttál-e még olyan színdarabot, melyben királyok,
császárok, főpapok, lovagok, úrhölgyek s más
egyéb személyek szerepeltek? Az egyik a rablót
játssza, a másik a csalót, az a kereskedőt, amaz
a katonát, egy másik az okos bolondot, a harmadik a szerelmes bolondot: mikor aztán a darabnak vége, s a színészek levetik maskarájukat,
egyik olyan, mint a másik.
– Ha láttam-e! – kiáltott fel Sancho. – Láttam
bizony.
– Ugyanaz történik, lásd, e világ színpadán
és folyása szerint is – folytatta Don Quijote –,
van császár, főpap, szóval ahány szereplő csak
lehet valamely színdarabban. Mikor azonban
a darabnak vége van, azaz ha vége az életnek: a halál minden szereplőt kivetkőztet öltözetéből, mely a többitől megkülönböztette,
s a sírban aztán egyenlőkké lesznek valamen�nyien.”

Gustave Doré: Jelenet a Don Quijotéból (1863 körül)
Metropolitan Museum of Art, New York

FELADATOK
1.	Emeljétek ki a szövegből a barokk irodalmi stílusra utaló elemeket!
2.	A Don Quijote-i magatartás a köztudatban a szélmalomharccal azonosul. A technika iránt érdeklődők
nézzenek utána a szélmalmok működésének és mai leszármazottainak, a szélkerekeknek!
3.	A szöveggyűjtemény szemelvényei alapján bizonyítsátok, hogy a kóbor lovag és fegyverhordozója két
külön világot testesít meg!
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A MŰ HATÁSA
Cervantes műve világirodalmi jelentőségét annak köszönheti, hogy korának és a legáltalánosabb emberi problémáknak józan ábrázolásával
létrehozta a realista európai regény századokra
érvényes formáját. Megteremtette a sokoldalú
jellemábrázolás és a modern lélekrajz szinte korlátlan lehetőségeit, ﬁkció és valóság, tárgyilagos
elbeszélés és személyes regényírói hang addig
ismeretlen, könnyed harmóniáját.
A mű megszületése óta egy pillanatra sem
volt elfelejtett írás, már a maga korában fordítani
kezdték, s nincs kulturált nyelv, amelyen ne lenne olvasható. Több mint háromszáz éve a világirodalom egyik legtöbbet olvasott könyve. Hőse,
Don Quijote már rég ki is lépett a lapok közül, és
közismert alakká, egy mindig ismert magatartás
archetípusává változott. Ő az emelkedett lelkű,
igazi derék ember, aki félreismeri a valóságot, és
ezért minduntalan pórul jár. Mindig voltak, mindig lesznek Don Quijoték.
A 18. századi Európa többnyire francia fordí
tásokból ismerte, s úgyszólván nem volt jelentős
francia író, aki Cervantes művét ne kommentálta
volna.
Victor Hugo szerint Cervantes az ember fennkölt és groteszk arcát egyaránt könyörtelen bírálattal illette. Turgenyev Hamlet és Don Quijote
szembeállításával jelentős kritikai hagyományt
teremtett, amely az egyén feletti eszmékért har-

William Frederick Lake Price: Don Quijote (1857)
Metropolitan Museum of Art, New York

coló Don Quijotét magasabb rendű hősnek tartja,
mint a maga belső világától szabadulni képtelen
Hamletet.
A 20. században Don Quijote alakja továbbra is
meg-megújuló mítosz maradt. A regény számos
epizódja s a két főhős alakja az irodalom, a képző-,
zene- és a ﬁlmművészet számtalanszor feldolgozott közös motívumává lett.¶

Ê	ZENEMŰVEK:
Richard Strauss: Don Quijote (szimfonikus költemény, 1898)
Jules Massenet: Don Quijote (opera, 1910)
Ifj. Ábrányi Emil: Don Quijote (opera, 1917)
Manuel de Falla: Pedro mester bábszínháza (bábopera, 1923)
Jacques Ibert: Kóborlovag (balett, 1951)
Ránki György: Don Quijote és Dulcinea (zenekari miniatűrök, 1960)
FILMES FELDOLGOZÁSOK:
G. Meliés (1908), E. Cohl (1909), G. W. Pabst (1934), G. Kozincev (1957), O. Welles (1960) alkotásai

PROJEKTMUNKA
1.	Gyűjtsetek további példákat a Don Quijote-téma feldolgozására és újraértelmezésére! Ne csupán a „magas” művészetekre figyeljetek, nézzetek szét a könnyedebb, népszerűbb műfajok között is! Készítsetek
digitális összeállítást, és mutassátok be!
2.	Balzac, Flaubert, Turgenyev, Dosztojevszkij, Jorge Luis Borges, Graham Greene, Mikszáth Kálmán – írók,
akikre hatással volt Cervantes műve. Végezzetek kutatómunkát, és tartsatok kiselőadásokat a Don
Quijote-feldolgozásokról!
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54–92.

2.

A barokk és a rokokó irodalma

A BAROKK
A barokk a reneszánszot követő művészettörténeti korszak és korstílus.
1563 és 1770 között volt meghatározó
Európában és Latin-Amerikában. A 16.
században együtt létezett a késő reneszánsszal, a 18. század utolsó harmadáig tartott Európában. A 18. században egy új stílusirányzat, a rokokó
kapcsolódik a barokkhoz.

A BAROKK ELNEVEZÉS EREDETE
A ’barocco’ olasz szóból származik
valószínűleg az elnevezés, mely nyakatekert okoskodást jelent. A későbbi korok gúnynévként használták, az
antikvitás és a reneszánsz esztétikáját
követő korok számára a barokk világképe, dekorativitása, összetettsége bonyolultnak, áttekinthetetlennek, érthetetlen okoskodásnak tűnt. A 19. században, a romantika korától kezdve eltűnt a barokk elnevezésből a gúny.

Giacomo Barozzi da Vignola: A jezsuita Il Gesù templom
Rómában (1568–1584)
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Peter Paul Rubens–Mattheus
Borrekens: Loyolai Szent Ignác
(1644) Rijksmuseum, Amszterdam

KIALAKULÁSÁNAK
TÖRTÉNELMI HÁTTERE
Amerika felfedezése után a
konkvisztádorok meghódították Közép- és Dél-Amerikát, az onnan beáramló
hatalmas tőkeinjekció a spanyol, portugál, itáliai uralkodókat és a katolikus egyházat erősítette meg.
Ennek hatására indult el
Európában az ellenreformáció, a katolikus megújulás.
A katolikus egyház célja korábbi tekintélyének visszaszerzése, melyet a reformáció következtében elvesztett. 1540-ben
Loyo
lai Szent Ignác Spanyolországban, III. Pál
pápa támogatásával megalapította Jézus Társaságát, a jezsuita rendet, melyet a protestáns
„eretnekség” ellen hozott létre. A jezsuiták úgy
működtek, mint egy katonai szervezet, magukat
„Krisztus katonáinak”, azaz „miles Christi”-nek tartották. A jezsuita rend irányításával hajtotta végre
a katolikus egyház az ellenreformációt, melynek
három döntő iránya volt:
a) egyházi reformokat hajtottak végre: betiltották
a búcsúcédulák árusítását, a katolikus papok
elvilágiasodott életét felszámolták, megerősítették a cölibátust, a papneveldei oktatás színvonalát megemelték, az egyházi szertartásokat
nemzeti nyelven tartották.
b) Látván a protestantizmus hatásos iskolarendszerét, iskolahálózatot építettek ki, melyben
a kor tudományos eredményeit is nemzeti
nyelven tanították. Magyar vonatkozásban kiemelkedő ezek közül a grazi és a nagyszombati
egyetem. Nyomdákat alapítottak, s a katolikus
rokokó: 18. századi stílusirányzat; az elnevezés
kedvelt díszítőelemére, a kagylóra (francia szóval:
rocaille) utal. Kedveli a cikornyás formákat,
a miniatűr játékosságot, a kecsességet.
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Giovan Battista Gaulli:
Jézus szent nevének imádása.
A római Il Gesù templom
mennyezete (1670–1683)

bibliafordításokat is elkészítették. Magyarra a
nagyszombati egyetem jezsuita tanára, Káldi
György fordította le a latin nyelvű Bibliát (Sacra
Vulgata), mely 1626-ban jelent meg nyomtatásban Bécsben. Támogatták a templomépítéseket, a művészeteket.
c) Loyolai Szent Ignác újraélesztette a Szent Hivatalt, az inkvizíciót. Erőszakos eszközökkel térítették vissza a protestánsokat a katolikus hitre:
gályarabságra küldték, megkínozták vagy máglyahalálra ítélték őket.

a Jupiter négy holdját. Ebben az évszázadban fel
fedezik a higanyos hőmérőt, leírják a vákuumot,
a logaritmust, az általános gáztörvényt. A hagyományos metafizikai tételek, melyek a középkor
kozmológiáján nyugszanak, nehezen illeszthetők
össze a kor tudományos eredményeivel. A barokk
ezeket az ellentmondásokat bonyolult és dinamikus egységként láttatja.

A teljes rekatolizációt nem tudták végrehajtani, az augsburgi vallásbéke (1555) ezt német területen megakadályozta. Európában több állam is
protestáns maradt (Hollandia, Dánia, Svédország,
Norvégia).
Tudománytörténeti szem
pontból a barokk
nagy ellentmondásokat fog össze. A geocentrikus
világkép a 16. századra megdőlt, a 17. században
Kepler már a bolygópályákat is leírta, a katolikus
egyház kozmológiája továbbra is földközpontú.
Galilei távcsöveket épít, felfedezi a Neptunuszt és

rekatolizáció: az ellenreformáció szinonimája, visszatérítés a katolikus hitre

Egid Quirin Asam – Cosmas Damian Asam: Nepomuki
Szent János-templom, München (1733–1746)

FELADAT
Képaláírás filmet! Foglaljátok össze, milyennek látjáNézzétek meg a Legyetek jók, ha tudtok című, 1984-ben bemutatott
tok a filmben Loyolai Szent Ignác alakját! A film alapján készítsétek el „Ignác atya” karaktertérképét!

A BAROKK
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A BAROKK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI
ELŐZMÉNYEI
A barokk művészet a reneszánszot követi.
Határozottan elkülönül a reneszánsztól,
főképp abban, hogy döntően metafizikai
irányultságú. Gyökerét a középkor lét
szemléletében, művészeti elveiben találta
meg. Ám a reneszánsszal nem csak szemben állt, annak folytatója is. Továbbgondolta a reneszánsz antikvitáseszméjét, nemzeti kultúrához és nyelvhez való viszonyát.

A BAROKK KIALAKULÁSA,
ELTERJEDÉSE

A Két mór-ház Sopronban, tulajdonosa a 19. században
népies barokk motívumokkal díszítette a homlokzatot

A barokk Dél-Európában, Itáliá
ban és Spa
nyol
országban alakult ki. Később Portugáliában, Fran
ciaországban, német területeken és Közép-Európában is elterjedt. Ott is megjelent, ahol társadalmi
bázisa igen szűk volt, ám divatos stílusként a pompát, a gazdagságot jelentette, így a protestáns
Németalföldön és Angliában, illetve a pravoszláv
Oroszországban. Divatos és hatásos stílusként a
parasztság körében is hódított. A parasztbarokk
népi stílusjegyekkel keveredett.

A BAROKK STÍLUS JELLEMZŐI
A barokk központi gondolata az elhitetés. A katolikus egyház tekintélyének, az Isten kegyelméből
uralkodó királyok hatalmának, a nagy ellentmon-

dásokat összegző egység elhitetésének eszközei:
a monumentalitás, az illúziókeltés és a pompa.
A hatalmas méretekben tervezett barokk alko
tások lenyűgöző arányai ellenpontozó szerkezetekre épültek. Az épületekre hullámzó vonalvezetés, a díszítettség jellemző. A díszek, képek, freskók
olyanok, mintha egy film megállított, kivágott kockái lennének. Egy dinamikus mozdulatsor egy-egy
kitüntetett pillanatai. Az illúziókeltés egyik fontos
eszköze a tükörjáték, mellyel a teret még nagyobbá tudták tenni, a tükör megmutatja a földi lét
jelenséglétét, utal a lényegi, isteni világra. A drága anyagok (márvány, arany, ébenfa) használata,
a díszítőelemek halmozása, a fény-árnyék játék,
a heroikus pátosz adja a barokk pompáját és dinamizmusát.

A fertődi kastély díszterme (18. század)
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Az irodalmi barokk
A barokk számára nélkülözhetetlen meghökkentés, gyö
nyörködtetés, lenyűgöző hatás, a csodálkozás leginkább
formai külsőségekkel érhető el.¶ A barokk költészet ked
velte a virtuóz rímtechnikát, a merész gondolattársításokon
alapuló, újszerű költői képek bőségét (főleg metaforákat),
a meglepő ellentétektől feszülő hasonlatokat s ezek ered
ményeképpen az ünnepélyes érzelmeket kifejező patetikus
stílust. A barokk próza különösen kedvelte a bonyolult
összetételű, de áttekinthető körmondatokat, a rokon értel
mű mondatok, szavak halmozását, az erős érzelmi tartalmú
kifejezéseket, olykor a drasztikusabb népiességet is a légies
könnyedség, a kecses finomság társaságában. Nagymér
tékben továbbfejlesztette az irodalom nyelvi lehetőségeit.
A barokk új műfajokat teremtett. Fellazította a ha
gyományos műformák kereteit, új kompozíciós formákat
hozott létre: a sok részletből, epizódból felépülő, poklot,
földet, mennyet egybeölelő monumentális szerkezetet, s ez
főképp a barokk eposzban érvényesült.
Az egyetemes barokk irodalom nem is szűkölködik re
mekművekben és írólángelmékben. Legnagyobbjainak sorá
ban nem kisebb írók foglalnak helyet, mint a spanyol Lope
de Vega (1562–1635), Góngora (1561–1627) és Calderón (1600–
1681), az olasz Tasso (1544–1595) és Marino (1569–1625), az
angol Milton (1608–1674), a magyar Pázmány Péter (1570–
1637) és Zrínyi Miklós (1620–1664).·

Calderón

Lope de Vega

A körmondat művészi szerkesztésű,
többszörösen összetett mondat. Esztétikai hatása felépítésének arányosságában,
alá- és mellérendeléseinek fegyelmében
és feszültségében, hang
zásának ritmikájában rejlik. Szerkezetileg két fő egységre oszlik: elő- és utószakaszra. A fő
gondolatot az utószakasz tartalmazza,
az előszakasz előkészíti, megvilágítja ezt,
és felkelti az érdeklődést iránta. A központozás követi az egységeket: a előés utószakaszt kettőspont választja el,
a pontosvessző a mondatok szorosabb
összetartozását jelzi.

Ê	
A barokk hatás az irodalomban
a művek stílusán és szerkezetén
figyelhető meg. Az ellenreformáció
ugyanis a vallásos meggyőződést
a teológia szintjéről az érzékek és
az érzelmek mindenki által érthető
síkjára vitte át.
·	
A reneszánszot a magyar irodalomban is a jó másfél évszázados barokk
korszak követi, s ez kb. a 17. század
elejétől az 1770-es évekig, a felvilágosodás kezdetéig tart. A magyar
barokknak is – mint minden más stílusirányzatnak – többféle változata
alakult ki.

Torquato Tasso

John Milton

FELADATOK
1.	Végezzetek kutatómunkát! Készítsetek kisbeszámolókat Góngora, Lope de Vega, Tasso, Calderón és Milton munkásságáról!
2. Keressetek lakóhelyeteken vagy annak közelében barokk épületeket!

AZ IRODALMI BAROKK
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A BAROKK MAGYARORSZÁGON
visszaszorítása, az ország nyugati részének reka
tolizálása.
A magyarországi barokk negyedik szakasza
Mária Terézia uralkodására esik, ez a „késő barokk”
ideje: 1740–1780. Ez a kor át
meneti időszak: a felvilágosodás
esz
méi megjelennek Magyarországon, így a barokk mellett már
a klasszicizmus is jelen lesz a magyar kultúrában.
A 17. század továbbra is a hitviták és vallási küzdelmek ideje.
1600 után felerősödött Magyarországon az ellenreformáció, a
je
zsuiták rendházakat, iskolákat
alapítottak. A vallási megosztottságot növelte, hogy a Habsburgok egyre erőszakosabb eszközökkel sürgették a rekatolizációt.
Református, tehát Habsburg-elle
nes főurakat vádoltak meg felség
árulással, melyért fő- és jószágBaccio del Bianco: A győri Loyolai Szent Ignác bencés (egykor jezsuita)
vesztés járt, protestánsokat küldtemplom (1634–1641)
tek gályarabságra. Ennek ered1640 és 1690 közé teszik a művelődéstör- ményeként több magyar arisztokrata újra felvette
ténészek a magyar barokk második korszakát, a katolikus hitet. Az ország keleti részét és Erdélyt
melyet „hősi barokk”-nak neveznek. Történelmi azonban nem sikerült visszatéríteni a katolikus
szempontból is meghatározó korszaka ez Ma hitre. A barokk korszakban is folytatódtak a hitvigyarországnak. Ekkor folynak a küzdelmek a tö- ták, igaz, most már többnyire katolikus fölénnyel.
A rekatolizáció és a hitvita-irodalom kiemelkerök kiűzéséért, mely a korszak végére sikerült.
De ekkor történtek kísérletek a Habsburg-uralom dő alakja Pázmány Péter.
megszüntetésére is (Wesselényiösszeesküvés). Erdély – bár török
hűbéresként – virágzó kultúrával
rendelkezett, nyomdák működtek, a tudományos élet új lendületet vett (Apáczai Csere János,
Pápai Páriz Ferenc).
A harmadik szakasz, a „misz
tikus barokk” kora, 1690 és 1740
közé esik. A hősi küzdelmek
folytatódnak a Rákóczi-szabadságharccal, ám annak leverése
után a függetlenségi törekvések lehetősége lezárult. A Habsburgok megerősítették hatalmu
kat, melynek művészettörténe Mayerhoffer András: A gödöllői Grassalkovich-kastély
ti eredménye lett a reformáció (1740-es évek)
Magyarországon a barokk stílus első szakasza
1600 és 1640 közé esik, ez a „kora barokk” ideje.
Főúri udvarokban jelent meg, főként a Habsburgok uralta Nyugat-Magyarországon.
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VITAIRATOK, VALLÁSOS ÉRTEKEZÉSEK
– A KATOLIKUS MEGÚJULÁS
Pázmány Péter
közül kiemelkedik az, amelyet Alvinci Péterrel
Pázmány Péter (1570–1637) teológus,
folytatott. Ellene írta meg az Alvinci Péter
jezsuita szerzetes és egyházi író,
uramhoz íratott öt szép levél (Öt szép leesztergomi érsek, a magyarorszávél) című vitairatát.
gi katolikus megújulás vezetője
1616-ban esztergomi érsekké nevezvolt. Váradon protestáns csaték ki, ezzel az ország egyik legnagyobb
ládban született, ám az édesanyhatalmú emberévé vált. A katolikus udvar
ja halála után, édesapja második
védelmezőjeként a protestánsokat, így
felesége, Toldi Borbála hatására
Alvinczi Querela Hungariae (Magyarország
áttért a katolikus hitre. A kolozspanaszai) című művét, Bethlen Gábor politivári jezsuita gimnáziumban tanult,
káját támadta.
ám amikor Báthory István kitiltotta
Zrínyi Miklós és testvére, Péter mega jezsuitákat Erdélyből, Krakkóba Lucas Kilian: Pázmány Péter
árvulása után a király őt bízta meg a Zríutazott. A krakkói jezsuita kollé- arcképe (1635 körül)
gium szerzetesnövendéke (novi- Magyar Nemzeti Múzeum, nyi fiúk nevelésével.
1629-ben VIII. Orbán pápa bíborossá
cius) lett, majd Bécsben tanult filo- Budapest
nevezte ki. 1635-ben Nagyszombaton egyetezófiát. Innen Rómába utazott, ahol teológiát hallmet alapított, ez Magyarország első folyamatogatott. Az egyetem végeztével a teológia doktorásan működő egyeteme, a budapesti Eötvös Lová avatták és pappá szentelték.
ránd Tudományegyetem jogelődje.
A Grazi Egyetemen kezdte meg munkásságát,
1637-ben halt meg Pozsonyban. Pázmány
ahol bölcseletet (1597–1601), később teológiát
rendíthetetlen hitű és akaratú teológus volt, aki a
tanított (1603–1607). Leghíresebb kollégája Jojezsuita rend katonájának vallotta magát. Ugyanhannes Kepler volt. A rekatolizáció segítése érdeakkor a kortársak szigorú, ám nagyvonalú emkében Forgách Ferenc esztergomi érsek kérésére
bernek és nagyhatású nevelőnek, rétornak írták
hazarendelték. Ekkor már Európa-szerte elismert
le. Az utókor Pázmányt a stílus egyik legnagyobb
teológus és rettegett vitatkozó volt. Magyarorírójának, ún. „stílusgerendának” tartja, aki bámuszágon a katolikus megújulás vezetőjévé vált. Az
latos tudással, hihetetlenül pontos rendszerező
1608-as országgyűlésen fellépett a jezsuiták véképességgel rendelkezett.
delmében. A protestánsok ellen folytatott vitája

FELADATOK
1.	Figyeljétek meg a barokk stílus jellemzőit az alábbi körmondat alapján!
„Mert igaz a mondás, hogy agg lóból nehéz poroszkát [ugrándozó csikót] csinálni, agg fából nehéz gúzst
tekerni, horgas tőkét nehéz igyenesíteni, a fehér gyapjat, ha egyszer fekete festékben mártod, ki nem tisztul,
az új fazékrul nehéz lemosni az először belévett szagot…, így nehezen hagyja vétkét, aki ahhoz szokott és
abban nevelkedett.”
2.	Pázmány nyelvművészetének magas fokú tudatosságát jellemzi, hogy Kempis Tamás (1390–1471) Krisz
tus követése című híres munkájának deák nyelvből, a latinból anyanyelvünkre történő átültetése során
tisztázza a magyar fordításelmélet alapelveit. Az 1624-ben megjelent fordítás előszavából idézünk. Fogalmazzátok meg, milyen fontos megállapítást közöl a fordítói módszerről!
„Igyekeztem azon, hogy a deák bötűnek értelmét híven magyaráznám; az szólásnak módját pedig úgy ejte
ném, hogy ne láttatnék deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem oly kedvesen folyna, mint
ha először magyar embertűl, magyarul íratott volna.”

PÁZMÁNY PÉTER
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Pázmány Péter a nyelv egyik nagy művé
sze. Bőven él a barokk stílus díszítőelemeivel,
de ezeket mindig a logikus érvelés szolgálatá
ba tudja állítani. Nagyszabású körmondatai
grammatikai bonyolultságuk ellenére is min
dig tiszták, áttekinthetőek, egyértelműen ve
zetnek egyik gondolatról a másikra. Stílusára
jellemző az érzékletes, realisztikus képek,
közmondásszerű megállapítások s az elvont,
misztikus tartalmak összekapcsolása.
Pázmány hatalmas irodalmi munkásságot
fejtett ki. Alkotásait elsősorban a katolikus
A magyar művelődéstörténetben kiemelkedő jelentőségű tett
egyházért való szolgálatnak tekintette, még
volt a nagyszombati egyetem megalapítása 1635-ben,
is az egyetemes nemzeti értékek hordozói
mely később hosszú ideig Pázmány Péter nevét viselte
(ez a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje)
lettek. Nagy tekintélyt szerzett a protes
tánsokat támadó nagyszámú vitairatával.
Ê	Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak
Ezekben a szenvedélyes s indulatos érveléssel
okairól (Sárvár, 1602). A mű főleg a katolikus „bálványtámadó polémiákban a szatíra, a gúny és a
imádásban” fedezte fel a romlás fő okait.
humor stíluseszközei gyakran összekapcso
·	Alvinczi Péter kassai pap, az ország egyik legtekinté
lyesebb protestáns prédikátora volt.
lódnak személyes sértegetésekkel, gyanúsít
gatásokkal is. Legelső ilyen vitairata: Felelet
az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére
(1603).¶ Ellenfelének képzetlenségét, alacsony szellemi színvonalát eltúlzó
és kipellengérező polémikus munkája az Alvinci Péter uramhoz íratott öt szép
levél (1609).·
Saját kora nagyszabású hitvédelmi művét, az Isteni igazságra vezérlő ka
lauzt (1613) értékelte a legtöbbre, ennek azonban ma már inkább csak a
teológiai-filozófiai szaktudomány szemszögéből van jelentősége. Imádságos
könyv (1606) című ájtatossági műve korának vallásos igényeit elégítette ki.
Könyve nagy hatását mutatja, hogy Pázmány életében többször is megje
lent, s még ma is használják a katolikus hívők. Szónoki beszédei közelítik
Az Isteni igazságra vezérlő
kalauz címlapja
meg legjobban a mai felfogásunk szerinti szépirodalom fogalmát. Élete vé
gén, 1636-ban jelent meg Prédikációk című (rövidített cím) terjedelmes köte
te, mely 101 szent beszédet tartalmaz. Prédikációit el is mondta a szószéken,
csak később foglalta írásba „élő nyelvének tanítása után”. A katolikus hit
igazságáról kívánta meggyőzni hallgatóit-olvasóit, ezért stílusában kerülte
a barokkos zsúfoltságot, a retorikai fogásokat, s elsősorban a követhető,
logikus felépítésű fejtegetésekre összpontosított arányosan tagolt, kiegyen
súlyozott körmondataival.
FELADATOK
1.	Olvasd el a szöveggyűjteményben az Alvinci Péter uramhoz íratott öt szép levél részletét! Keress példát
barokk körmondatra!
2. Végezzetek kutatómunkát, hogy mit jelent az alkotói portré! Készítsétek el Pázmány Péter portréját!
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A BAROKK EPOSZ
Zrínyi Miklós
ÉLETPÁLYÁJA
Zrínyi Miklós (1620–1664) a
horvátországi Ozaly várában
vagy Csáktornyán született
nagybirtokos arisztokrata családban. Édesapja korán meghalt, végrendeletében fiai,
Miklós és Péter nevelését a királyra bízta, II. Ferdinánd Pázmány Pétert kérte fel erre a feladatra. Zrínyi így Habsburg-hű
és mélyen vallásos, katolikus
nevelésben részesült. A grazi
jezsuiták iskolájában, majd a
bécsi és a nagyszombati egyetemen tanult. 1636-ban nyolc
hónapos tanulmányúton járt Itáliában, ahol nagy
hatással volt rá Ovidius és Tasso költészete. Megfordult Rómában (itt fogadta a pápa is), Nápolyban, Firenzében és Velencében. 1637-től Csáktornyán élt. Ettől kezdve szinte szünet nélkül indított
kisebb-nagyobb támadásokat a török ellen, s élete fő céljának a török teljes kiűzését tekintette.
A bécsi udvar rossz szemmel nézte török elleni portyázásait, s arra kényszerítette, hogy
részt vegyen a harmincéves háborúban és az
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem elleni hadjáratban.
1646 februárjában feleségül vette Draskovich Mária
Eusébiát. Felesége azonban
20 éves korában meghalt,
Zrínyi verseiben őt nevezte „Violának”. 1652-ben újra
megházasodott: második felesége a bécsi Löbl Mária Zsófia lett.
1645-ben kezdte írni Szige
ti veszedelem című híres eposzát. Verses műveinek gyűjteménye 1651-ben jelent meg
Bécsben Adriai tengernek Syre
naia, groff Zrini Miklós címmel.
A kötet a nagy eposzon kívül

A magyar barokk kiemelkedő
alakja, nemzeti irodalmunk
egyik büszkesége Zrínyi Miklós
(1620–1664) politikus és
hadvezér volt.
Hadvezéri sikereire, török elleni
harcaira volt elsősorban büszke.
Jan Thomas: Zrínyi Miklós
arcképe (1662–1663)
Lobkowicz-gyűjtemény,
Nelahozeves Kastély,
Csehország

több lírai költeményt tartalmaz: például két Idiliumot,
egy Orpheusz-verset, melyben feleségét, Eusébiát si
ratja el, továbbá epigrammákat. A könyv végén
áll az utószó, továbbá a Peroratio.
1647-ben horvát bánná nevezték ki. A Délvidéket a török elleni harcok bázisává igyekezett
kiépíteni. Közben hadtudományi tanulmányokat
folytatott. Tábori kis tracta (1646–1651) című értekezése egy tervbe vett nagyobb katonai kézikönyv része, mely a hadsereg szolgálati szabályzatáról, szervezéséről, létszámáról, felosztásáról, ellátásáról stb. szól. Vitéz hadnagy (1650–1653) című
munkája több száz rövidebbhosszabb elmélkedés gyűjteménye. Ezekben az ideális hadvezér
személyéről, illetve a hadvezetés
különböző kérdéseiről töpreng.
Az 50-es években ráébredt
arra, hogy saját céljai és a magyarság érdekei ellentétben állnak a királyi udvar politikájával,
és szervezettebb közéleti tevékenységbe kezdett. Elképzelései
„Az én professióm avagy mesterségem
nem az poesis, hanem nagyobb s jobb
országunk szolgálatjára annál:
az kit írtam, mulatságért írtam, semmi
jutalmat nem várok érette” – írja összes
költői művei kiadásának előszavában

ZRÍNYI MIKLÓS
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Martin Zimmermann: Zrínyi Miklós halála (1664 után) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

között szerepelt a szabad királyválasztáson alapuló, független nemzeti királyság megteremtése.
Ennek érdekében kapcsolatokat épített ki Erdél�lyel s a felvidéki protestáns nemességgel. 1655ben nádorrá szerette volna választatni magát, de
a bécsi udvar megakadályozta ezt. 1656–1657 telén írta meg Mátyás király életéről való elmélkedé
sek című tanulmányát. Benne Mátyás alakjával a
nemzeti uralkodó típusát mutatta be, aki példát
adott egy erős, független, centralizált magyar
állam kiépítésére. Reményeit II. Rákóczi György
erdélyi fejedelembe vetette, de az ő szerencsétlenül végződő lengyelországi hadjárata és halála meghiúsította a személyéhez fűzött terveket,
s a török megtorló intézkedései tönkretették Erdély számottevő erejét.
Zrínyi sejtette, hogy a török birodalom újabb
nagyszabású hadjáratra készül Magyarország ellen is. A várható események érlelték meg legmegrázóbb röpiratát: Az török áfium ellen való orvos
ságot (1660–1661). Ez a szenvedélyes hangú vitairat változatos hangnemben (kétségbeesés – reménykedés, nemzeti szégyen – büszke öntudat),
de logikus és ellenállhatatlan érveléssel vezeti az
olvasót az állandó nemzeti hadsereg megteremtésének gondolatáig.
Az 1663-ban megindult háborúkor Montecuccoli vezetése alatt álló császári sereg képtelen volt feltartóztatni a Bécs felé irányuló offenzívát, a bécsi udvar sürgősen kinevezte Zrínyit
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a magyarországi hadak fővezérévé. Ő meg is
állította a török előrenyomulást, de a közvetlen
veszély elmúltával leváltották fővezéri posztjáról.
1664 elején így is ragyogó hadjáratot vezetett a
Dunántúl déli részén, a hadtörténetben világhírűvé vált „téli hadjáratot”. A Montecuccoli által
irányított háború a szentgotthárdi győzelem ellenére 1664 őszén a szégyenletes és megalázó
vasvári békével ért véget (újabb területeket engedtek át a törököknek), s ez az udvar legszilárdabb híveit is az ellenzék táborába sodorta. Zrínyi erőteljesebb szervezkedésbe kezdett az udvari politika ellen, ekkor következett be korai tragikus halála: 1664. november 18-án Csáktornya
mellett, vadászaton, egy felbőszült vadkan áldozatául esett. A magyar közvéleményben azóta is
él a merénylet gyanúja, miszerint a Habsburgok
„ólommakkal” ölték meg az Európa-szerte ismert
hadvezért, Zrínyi Miklóst. Halálával a magyarság
elvesztette függetlenségi mozgalmának leghivatottabb vezérét. Zrínyi Miklós sírfelirata is lehetne alábbi epigrammája:
n „ Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, 
Órám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.”
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Szigeti veszedelem
Zrínyi halhatatlanságát biztosító nagy műve a Szigeti veszedelem (a nyom
tatott kiadásban latinul szerepel a cím: Obsidio Szigetiana). Ezzel egy, a ma
gyar irodalomban addig ismeretlen műfajt honosított meg, az eposzt.
A Syrena-kötet előszavában (Az olvasónak) a költő azt állítja: „egy télben tör
tént véghezvinnem munkámat” (1645–1646). Ez valószínűleg retorikai túlzás,
eposzát 1647–1648 telén fejezhette be.
n „ A 16. század primitív verses elbeszélését, a históriás éneket,
a nemzetközi eposzműfaj fenséges ihletébe ragadja és röpíti
fel; a históriás ének magyar végbeli vitéz- és várkapitány
típusába nagy erővel beleihli a barokk ízlés hitvalló, vérta
nú héroszeszményét; tárgyát, Szigetvár veszedelmét pedig,
e nemzeti, e profán történeti eseményt, minden realisztikus
részleteivel egyetemben a szent tisztelet hitfenségébe, az is
tenséggel érintkezés misztikumába emeli fel.”
• Horváth János: Tanulmányok

Dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét
dolgozta fel témaként barokk eposzában. Barokk jel
leg benne – a monumentális kompozíción túl – a valósá
gos és realisztikusan ábrázolt eseményeknek a misztikus,
vallásos szférába emelése. A költő a már legendássá vált
várvédelmet a törökök és a magyarok, sőt a törökök és a
keresztény Európa világméretű harcának sorsdöntő ese
ményeként ábrázolta, s ezzel a témát eposzi magaslatra
emelte.

Subarich György rézmetszete
Zrínyi könyvének címlapjához

MINTÁI
Zrínyi mintái általában a klasszikus eposzok voltak. Homérosz művei, Ver
gilius Aeneise (ennek kezdő öt sorát csaknem szó szerint veszi át); rájuk hi
vatkozik a prózai előszóban, de igen erősen hatott rá Torquato Tasso (1544–
1595) olasz nyelvű barokk eposza, A megszabadított Jeruzsálem is. A csodás,
mitológiai elemek Zrínyi művében főleg a keresztény vallásból származnak,
de bőven él antik mitológiai utalásokkal is.

A BAROKK EPOSZ SAJÁTOSSÁGAI
Zrínyi megtartja a klasszikus eposzok több kötelező formai hagyományát,
az ún. eposzi konvenciókat. A költemény első strófája – az Aeneis nyo
mán – korábbi szerelmes verseire hivatkozik, az 5. sor pedig – „Fegyvert s
vitézt éneklek” – pontos fordítása Vergilius eposza megfelelő sorának.
SZIGETI VESZEDELEM
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Pieter van der Heyden:
I. Szulimán arcképe
(16. század közepe)
Rijksmuseum, Amszterdam

A 2. versszak a témamegjelölés (propozíció). Nevének említése nél
kül a szigeti hős erkölcsi és katonai nagyságát, rendkívüli voltát emeli
ki: egyedül ő mert szembeszállni „ama nagy Szulimánnak” egész Európát
rettegésben tartó hatalmával.
A 3–6. szakasz a segélykérés (invokáció). Zrínyi múzsaként Jézus
anyját, Szűz Máriát szólítja meg. A középkori himnuszok fordulataival
élve könyörög a „szentséges királynéhoz ”, hogy – mint a 16. századi verses
krónikások – az igazságnak megfelelően írhasson eposza vértanú hősé
ről. Célja az ideálteremtés: követendő példaképpé emelt hőse (dédapja)
azért is halhatatlan, mert a kereszténységért, Krisztus nevéért halt önzet
lenül hősi halált, megvetve világi javait, gazdagságát.
A barokk eposznak egy sajátos ellentmondást kell áthidalnia. Az eposz,
a legmagasztosabb műfaj, antik eredetű, a földi történéseket istenek készítik
elő, az istenek beleavatkoznak (deus ex machina) az emberek életébe. Mivel
a kereszténység egyistenhitű, nem előzheti meg az istenek harca az emberek
küzdelmeit. Ezért a barokk eposzt Zrínyi „krisztianizálja” (kereszténnyé te
szi): a keresztény isten a pogány törököket küldi a hűtlenné váló magyarok
ellen. Zrínyi várvédőivel a keresztény Istent védi. A barokk eposz témája így
üdvtörténet: a keresztény isten győzelme a pogány isten fölött, a keresztény
vitézek győzelme a törökök fölött. Ezért üdvözülnek a kereszténységet védő
magyar katonák, ezért viszi lelküket Gábriel arkangyal a mennybe. A keresz
ténységet védő vitézek Krisztus katonái, azaz miles Christi.

BAROKK ESZMÉNYKÉP: „ATHLETA CHRISTI”
A 16. századi históriás énekek s a protestáns jeremiádok vallásos történe
lemszemléletét folytatja a Szigeti veszedelem. Ezzel Zrínyi a magyar mitoló
giaképzés gesztusát hajtotta végre, melyet Kölcsey Ferenc fog újra irodalmi
rangra emelni, s a Himnusz gondolkodástörténeti alapjává tenni.
A Zrínyi által teremtett magyar mitológia elemei hasonlóak az ótesta
mentumi teremtő- és pusztítómítoszokhoz. Az Első ének 7–24. versszaka
foglalja össze ezt. Az Isten a vele szövetségben lévő magyarokat – mint
hajdan a zsidókat – kiválasztotta, adott nekik hazát, termékenységet és tör
ténelmi sikereket.

„Athleta Christi”:
Krisztus bajnoka
jeremiád: siralmas,
panaszos hangvételű
verses műfaj;
az elnevezés Jeremiás
próféta nevéből ered

n „ Scitiábol, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egyiptusbul az zsidó népeket,
Hatalmas karommal verém nemzeteket,
Mindenütt rontám, vesztém ellenségeket.”
Ám a magyarok háládatlanok voltak, elhagyták Istenüket, aki ezért
megbünteti őket. A „flagellum Dei”, az „Isten ostora” török támadás. Zrínyi
és a várvédők áldozata váltja meg a magyarokat bűneiktől, s teremti meg
ezzel újra az Isten és a magyarság szövetségét.
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A magyarság múltbeli sikerei, a hon
foglalás, a megtelepedés a „tejjel-mézzel
folyó szép Pannóniában”, a harci erények
és katonai győzelmek, a szent kirá
lyok tettei mind-mind Isten ajándékai.
A magyarok „ennyi jókért” azonban há
ládatlanok voltak, elárulták Istent, bű
nökbe merültek, s ezért a sorscsapáso
kat a Mindenható büntetésként méri a
nemzetre. Haragjának vesszeje az újabb
török hadjárat: Mihály arkangyalt azért
küldi a pokolba, hogy egy haragos fú
riával – Alectóval – gerjessze fel Szuli
mán szultánban a gyűlöletet a magyarok
Szulejmán seregei Szigetvár alatt. Török miniatúra
ellen.
Zrínyi az eposz kezdő énekében Isten
keserű szavaival, Szulimán beszédével és Arszlán budai basa levelével – fe
lekezeti elfogultság nélkül – a magyarság bűneit, a feudális anarchia nem
zetvesztő vétkeit sorolja fel. Ezek isteni megbosszulása Szulimán roppant
hadának megindulása Magyarország ellen. Az eposz hőse azonban kivétel,
más, mint a magyar urak. A feszület előtt térdeplő Zrínyi Miklóst, Szi
getvár kapitányát a költő – a barokk eszméknek megfelelően – Krisz
tus katonájaként mutatja be. Isten pedig mártíromsággal tiszteli meg,
csatavesztését, közelgő halálát jutalommá változtatja. Előre lehet tudni,
hogy Szigetvár elesik, de előrevetítődik egyben annak a bonyolult művé
szi feladatnak a megoldása is, hogy az utolsó szálig elpusztuló védősereg
győztesként tűnjék fel a várat mégis elfoglaló ellenséggel szemben. Az
egész világ elpusztítására elegendő török had ugyanis a vesztébe rohan.
Szigetvár a romlott, a feudális anarchiában szétzüllött országnak min
denben az idealizált ellenképe: szilárd egység, vitézi hősiesség, erkölcsi
emelkedettség uralkodik ott, s kitűnő vezér áll a maroknyi csapat élén.

ERKÖLCSI FÖLÉNY
Miután Zrínyi szétverte Siklós alatt az újonnan kinevezett boszniai
basa, Mehmet seregét, megölte a vezért is, s fogságba ejtette a pécsi
Szkender béget, Szulimán elhatározza, hogy Eger helyett Szigetet fogja
elpusztítani. A védősereg felkészül az ostromra, s Zrínyi szózatot
intéz katonáihoz (5. ének). A szigetiek „nagy szűvel” várják az ellen
séget, jóllehet tudják, hogy a hatalmas török császár jön ellenük, de ez
a tény is csak tisztességüket, vitézi hírnevüket bizonyítja. Szulimánnak
csupán serege megszámlálhatatlan sokaságában van minden reménye,
hatalma, ereje, a várbeliek azonban erkölcsi tekintetben szárnyalják túl
a roppant török hadat. Zrínyi példák sorával igazolja, hogy hányszor

Barabás Miklós:
Zrínyi Miklós (1842)
Budapesti Történeti Múzeum,
Budapest

SZIGETI VESZEDELEM

93

Gaspar Bouttats: Szigetvár látképe (1686) Rijksmuseum, Amszterdam

diadalmaskodtak már a magyarok a török felett a nagy Isten segítségé
vel. Érvelésének célja a meggyőzés: nem lehetetlen legyőzni a világbíró
császárt. Harcuk céljának erkölcsi magasabbrendűsége, az egész világon
elterjedt hírnevük, a „nagy kereszténség” beléjük vetett bizalma nemcsak
a győzelmi reményeket táplálja bennük, hanem a hősi halál vállalásának
elszántságát is. Zrínyi szavaira a „szigetvári vitéz leventák” „nagy zöndüléssel”
megesküsznek arra, hogy „mindenképpen emberek s vitézek” maradnak, s ké
szek teljesíteni szent kötelességüket.
Az ezután következő magyar seregszemle
(enumeráció) meggyőzi az olvasót, hogy a védősereg
a legkitűnőbb harcosokból áll, kapcsolatuk a várka
pitánnyal a kölcsönös szereteten és megbecsülésen
alapul. Ilyen egység és erkölcsi fölény fokozatosan
megtöri az óriási létszámú, aljas indokból harcoló
s belső viszályoktól gyöngülő török sereget. Egyik
kudarc a másik után éri őket, az ellenség szétzüllésé
vel egyidejűleg azonban lassan elvérzik a hős végvári
csapat is. A 13. énekben a török támadók bomlása
és veresége nyilvánvaló, maga Szulimán is kénytelen
beleegyezni az ostrom feladásába. Ezzel a szigetiek
győzelme teljessé és vitathatatlanná vált.
Egy sorsdöntő véletlen azonban visszatéríti az ese
ményeket a kötelező történeti realitásokhoz.
A törökök elfogják a védősereg postagalambját,
s kiderül, hogy alig ötszázan maradtak, azok is több
nyire sebesültek, s az égő várban több rohamot már
nem bírnak kiállni.

Orosz István grafikája
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VÉRTANÚHALÁL
Az utolsó nagy támadásba pokolbeli szörnyetegek és angyallégiók is bele
avatkoznak. A lángoló várból kitörő Zrínyit „ötszáz halál” követi, s a szi
getiek pusztulásukban is győztesek: mindnyájan támadó harcban vesz
tik el életüket. Az emberfelettivé magasztosuló hős, utat törve a szultán
többezernyi testőrcsapatán, magát a menekülni készülő Szulimánt is meg
öli. Ezzel betetőzte a szigetváriak nagyszerű tetteit, a legveszedelmesebb el
lenségtől szabadította meg az országot és a kereszténységet. A megdicsőült
keresztény vértanú már itt a földön a szentek boldog látomásában része
sül, megnyílik számára Isten országa:
n	„Ahon nyitva látom Istennek országát, 
Ahon jól esmérem nagy Eloim fiát! 
Esmérem, esmérem az Isten angyalát, 
Rothatatlan ágbul tart nékünk koronát.”
A Szigeti veszedelem minden méltatója rámutat arra, hogy az eposz csa
tajeleneteiben „rendszerint mesterileg realisztikus, gyakran fájdalmasan nyers
szemléletek, jajgatás, ordítás, együtt gomolygó füst és por izgalmas látványai” keve
rednek – ő az egyetlen eposzköltő a világirodalomban, aki maga is katona
volt –, a végső küzdelmet azonban már a halál ünnepélyes csendje veszi
körül, s megszűnik a harci kavarodás.

SZIGETI VESZEDELEM

Id. Peter Krafft:
Zrínyi kirohanása (1825)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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n „Mind ennyi között is egy jajgatás nincsen, 
Mert nagy vigassággal s örömmel hal minden.
Az mely helyen állnak, ugyanazon helyben
Bocsátják lölköket Isten eleiben.”
Zrínyi közelébe senki sem mer menni, távolról janicsárgolyóbi
sok végeznek vele. A szigeti hősök mártírhalált szenvedtek hitü
kért, s Gábriel vezetésével angyali légió viszi lelküket hangos mu
zsikával „Isten eleiben”.

AZ EPOSZ TÖRTÉNELMI KONCEPCIÓJA

Izsó Miklós: Zrínyi Miklós mellszobra
(1869)
Szépművészeti Múzeum – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest

Az eposz célzata, saját korának szóló figyelmeztető felhívása nyil
vánvaló: a szigeti vitézek erényeivel, erkölcsi fölényével megment
hető az ország, ki lehet űzni a törököt. A hőskölteményben számos
konkrét utalás is van a jelen és a jövő feladataira. Isten Mihály
arkangyalnak jelenti ki, hogy három-négy emberöltő múlva elérke
zik majd az idegen iga lerázásának ideje, a szigeti hős pedig fiát és
utódait inti az ő példájának követésére.¶
Ê	
Zrínyi művészi tudatosságára vall, hogy az eposz 15 éneke összesen
1566 strófából áll (utalás a szigetvári várostrom évére). Egy bokorrímmel
(a a a a) ellátott versszak négy négyütemű 12-es sorból tevődik össze.

FELADATOK
1.	A Balassi versében (Egy katonaének) megénekelt humanista erények – emberség és vitézség – vallásos
tartalommal egészülnek ki a várkapitány beszédében. Igazoljátok ezt a szövegből vett példákkal!
2.	Vessétek egybe a kapitány szózatát az alábbi Zrínyi-verssel!
„Nem írom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök hiremet.”
(Az idő és hírnév)
3.	Hasonlítsd össze a Szigeti veszedelem hőseit (Zrínyi, Deli Vid) a tanult antik eposz kiemelkedő hőseivel!
T-táblázatban foglald össze a hasonlóságokat és a különbségeket!
4.	Gyűjtsd össze a történetben a véletlen eseményeket, fordulatokat! Értelmezd a véletlenek szerepét a mű
koncepciójában!
5.	Végezz kutatómunkát! A mű szerkezetét tekintve párhuzamos, morális tekintetben ellentétes párok alkotják a Szigeti veszedelem szereplőit. Ismertesd kapcsolatukat, szerepüket a történetalakítás és a mű
történelmi koncepciója szerint!
6.	Történelmi forrásokra támaszkodva foglaljátok össze Szigetvár 1566-os ostromát!
7.	Keressetek a szigetvári ostrom, illetve a szigeti hős témáját feldolgozó irodalmi, képzőművészeti és zenei
alkotásokat! Kutatásotok eredményét mutassátok be egy digitális összeállításban!
8. Szervezzetek virtuális túrát Szigetvárra! Járjátok be a történelmi események helyszíneit!
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„NE BÁNTSD A MAGYART…”
A nagy eposz után „pennáját” már csak prózai
politikai értekezések, röpiratok írására használta.
Ezek közül az utolsó és a legkitűnőbb az 1660ban írt röpirat.¶ Ez a szenvedélyes hangú vitairat kétségbeejt és reményt nyújt, szégyenkezik
és büszkén öntudatos: felkiált, kérdez, bizonyít,
felel és tagad, párbeszédet rögtönöz – mint Páz
mány –, s közben ellenállhatatlan érveléssel juttatja el az olvasót az állandó hadsereg felállításának
gondolatáig. Egy „példával”, példabeszéddel kezdi
röpiratát, hogy meggyőző legyen a kétségbeesés
rémülete: Cresus király néma fia apja halálos veszedelme láttán így kiált fel: Ne bántsd a királyt!
A második bekezdés a tunyákat, a tespedőket,
a veszélyről tudni nem akarókat kívánja kilendíteni nemzetvesztő nyugalmukból, közömbösségükből. Az utolsó mondat a nemzeti büszkeség
pillanatnyi felvillanásával az önfeláldozó harc
szükségességének nemes céljaira utal.
A következő szemelvény szinte drámai párbeszéd, egy elképzelt ellenféllel való vita. Az indulat hevében rokon értelmű, főleg egymás mellé
rendelt mondatokat halmoz. Mindez az izgatott
lelkiállapot kifejezője.

Ê	
A vitairat teljes címe: Nem bántsd a magyart. Az
török áfium ellen való orvosság avagy Az török
nek magyarral való békessége ellene való antidotum
(’ellenszer’).

A „Mikor meghallottuk…” kezdetű részlet kiábrándító képet fest a korabeli magyar hadviselésről. A sötét korkép valóban ijesztő: kóborló
gonosztevőkből áll össze az alkalmi hadsereg.
Jellemző azonban Zrínyinek a hangnemeket állandóan változtató érvelésére, hogy néhány sorral lejjebb már a feltétlen reménykedés hangján
folytatja:
n „Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más
rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és mél
tóságára militarem disciplinam [katonai fegyel
münket]: egy nemzetnél sem vagyunk alábbva
lók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen
azért, hogy a török ebekkel meg ne bánassuk,
hogy ily semminek tartott minket.” De égető
szükség van arra, „hogy az ország tartson egy
ármádát lábon készen, aki mindenfelé, minden
órában, minden szempillantás
ban, télen, nyáron, oda mehes
sen, ahova szükség kévánja”.
S ha a nemesekből nem lehet,
„a pórbul kell előállítanunk hadi
népünket”.
Zrínyi figyelmeztetéseit, tanácsait senki sem fogadta meg,
nagyra törő terveinek pedig váratlan halála vetett véget.
Szulejmán szultán sátra helyén
létesült a Magyar–Török Barátság
Park. A két hadvezér, Zrínyi Miklós és
Szulejmán szultán (Metin Yurdanur
török szobrász alkotása) ma egymás
mellett tekintenek a várra

FELADAT
Jelöljétek a szöveggyűjtemény szemelvényében (Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság)
az alábbi retorikai elemeket!
felkiáltások – erős túlzások – kérdő mondatok halmozása, szónoki kérdések – közvetlen megszólítás – példabeszédek, példázatok közbeiktatása – fiktív párbeszéd alkalmazása – szóhalmozások – mondatpárhuzamok

„NE BÁNTSD A MAGYART…”

97

TUDOMÁNY A 17. SZÁZADBAN
A katolikus egyház megújulásának korában a tudományos művek döntő
hányadát a teológiai munkák jelentik. Ez a kor, már katolikus fölénnyel, de
még a hitviták korszaka. Az egyházi és vallásos munkák mellett azonban
a reneszánsz tudósok munkáit folytató tudományos alkotások is megszü
letnek.

Apáczai Csere János
Apáczai Csere János
(1625–1659) a magyar
enciklopédiamozgalom kiemelkedő alakja. A Brassótól északra
fekvő Apáca községben született 1625-ben.
A korabeli szokások szerint felvette szülőföldje
nevét. Szegény kálvinis
ta családban született,
szülei gondoskodtak taníttatásáról. Előbb a kolozsvári, majd a gyulafeLipovics János: Apáczai Csere
hérvári református kol- János mellszobra Győrben
légiumban tanult. Gele- (2000)
ji Katona István (1589–
1649) erdélyi püspök támogatásával hol
land
egyetemeken folytatta tanulmányait. Utrechtben
ismerkedett meg a francia filozófus, René Des
carte (1596–1650) tanaival. A harderwijki egyetemen doktorált filozófiából és teológiából.
1651-ben feleségül vette Aletta van der
Maetot, akiről Áprily Lajos (1887–1967) emlékezett meg egy gyönyörű versben (Tavasz a házson
gárdi temetőben). Még ebben az évben hozzáfogott a Magyar Encyclopaedia írásához, melynek
döntő részét 1655-ben adta ki Utrechtben.
Az utrechti egyetem katedrát kínált neki, ám
Apáczai 1653-ban visszatért hazájába, Gyulafehérváron lett tanár. Oktatási reformjai azonban
tanártársai tiltakozását váltották ki. Még Gyulafehérváron jelentette meg első magyarul írt művét,
a Magyar logicatska című tudományos összefoglalását, majd távozni kényszerült a gyulafehérvári
iskolából. Tanári munkáját és pedagógiai programját a Kolozsvári Református Kollégium igazgatójaként folytatta. Bethlen Miklós emlékiratíró
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visszaemlékezése szerint több tanítványa követte Kolozsvárra. Tervei között szerepelt egy
akadémia megszervezése is.
Betegsége folyamatosan eluralkodott rajta. „Szárazbetegségben”, tüdőbajban szenvedett. 1659-ben, 34 évesen halt meg Kolozsvárott.

AZ ISKOLÁK FELETTE SZÜKSÉGES
VOLTÁRÓL
1656-ban jelent meg Kolozsvári Református Kollé
gium igazgatói székfoglalójaként
elmondott írása: Az iskolák felette szükséges
voltáról.
Apáczai az iskolát a magyar élet felemelése legfontosabb eszközének tartotta.
Ezért sürgette a magyar nyelvű oktatást, a természettudományok tanítását, az új módszertani megoldások bevezetését, mint például a
szemléltetés, a drámajáték, az oktatásirányítási
reformok meghonosítása, a háromszor hat osztályos iskolarendszer bevezetése, a népiskolai
hálózat kialakítása, a falusi népiskolákban a fiúk
mellett a lányok tanítása. A középiskolákban a
nyelvtanulást (például latin, ógörög) és a tudományok tanítását tartotta elengedhetetlennek.
A főiskolán, egyetemen a legmagasabb szinten
kell tudományokat, szakmákat tanulniuk a diákoknak.
Apáczait korai halála megakadályozta, hogy
mint az egyik legnagyobb magyar pedagógus
a gyakorlatban is meghonosítsa pedagógiai,
oktatásszervezési reformjait. Pedagógiai elvei,
oktatási reformjai nem csak kortársaira hatottak.
A 19. század közepétől kezdték feltárni munkásságát, s elvei a mai kor pedagógusaira is nagy
hatással vannak.

A BAROKK ÉS A ROKOKÓ IRODALMA

Magyar Encyclopaedia
A Magyar Encyclopaedia (1653) Descartes filo
zófiai racionalizmusára, illetve Alsted¶ en
ciklopédiájára épült. Nagyon érdekes, hogy
a magyar enciklopédia több mint 100 évvel
megelőzte a Nagy Francia Enciklopédia meg
születését. Apáczai műve 12 fejezetét tervezte
meg, ebből csak egyetlen, a nyelvről és reto
rikáról szóló nem készült el. Az enciklopé
diát egy kartéziánus ismeretelméleti bevezető
nyitja meg, a későbbi fejezetek a következő
tudományokkal foglalkoznak: logika, mate
matika, geometria, asztronómia, földrajz, építészet, filozófia, politika, nevelés. Nagy ös�
szefoglaló művében Apáczainak nemcsak a
Enciklopédia címlapja
szerteágazó ismeretek rendszerezett össze
foglalásával kellett megküzdenie, de a magyar
szaknyelv hiányosságaival is. Első nyelvújítóink egyikének kell tekintenünk,
hiszen számos szakszót neki köszönhetünk (tompaszög, hegyesszög, kö
zéppont, súrlódás stb.).
A Magyar Encyclopaedia jelentősége felbecsülhetetlen, hiszen a magyar tu
dományos élet és az oktatás fejlődését segítette elő. Maga Apáczai tanítási
segédletnek, tankönyvnek szánta, főként 13–16 éves diákok számára.
COMENIUS JÁNOS
A 17. századi európai szellemi
mozgalmak Magyarországon is
erősen hatottak, így az enciklopédista törekvések is. Első magyarországi képviselője a mor
va–magyar származású, Sá
ros
patakon is dolgozó Co
me
nius
János (1592–1655, apja Szeges
János néven látta meg a napvilágot, később felvette a Komensky nevet). Az ő nézeteinek összefoglaló fogalma a „panszofia” (’összbölcsesség’,
’össztudás’). Véleménye szerint átfogó, rendszerezett, a kor tudományos életét összefoglaló tudás átadására van szükség az iskolákban. Francis
Bacon¶ és Johann Heinrich Alsted nyomán úgy
gondolta, a rendszerezett tudás által nemcsak az
egyes ember, de az egész társadalom is fejlődik.
1637-ben jelent meg filozófiai munkásságát ös�-

enciklopédia: átfogó,
minden ismeretre kiter
jedő tudástár; a szó
a görög enkükliosz paideia,
azaz ’átfogó oktatás’ szó
kapcsolatból származik,
amely az általános ismeretek körét mint az oktatás
során átadandó ismeretanyagot jelölte
kartéziánus: Descartes
latin nevéből (Cartesius)
képzett szó, jelentése:
Descartes-nak, illetve
filozófiai tanításainak
követője
Ê Johann Heinrich
Alsted (1588–1638):
protestáns német teológus, enciklopédista

Jürgen Ovens: Comenius arcképe
(1650–1670 körül) Rijksmuseum, Amszterdam

szefoglaló értekezése Pansophia címmel. Tételeit a tanítás gyakorlatában is
igyekezett megvalósítani. A modern
pedagógia egyik atyjának, a „népek
tanítójának” nevezik. Comenius háromszor hatos oktatási struktúrában
gondolkodott (ez a mai általános iskola, gimnázium, egyetem szakaszainak
feleltethető meg), fontosnak tartotta a gyerek
korának megfelelő, egymásra épülő tananyagok
kiválasztását, a tanári szemléltetést, azt, hogy ne
csak tananyagot adjanak át a tanárok, de a gondolkodásra is tanítsanak, s a drámajátékok segítségével emlékezetessé és élvezetessé tegyék a
tanulást.
Ê	
Francis Bacon (1561–1626): angol filozófus,
sokan úgy gondolják, Shakespeare életművének
ő a szerzője, ez azonban nem bizonyított.

COMENIUS JÁNOS
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LEVÉL
Mikes Kelemen
Mikes Kelemen (1690–1761) régi irodalmunknak – Pázmány Péter
mellett – egyik legkiválóbb prózaírója. A Törökországi levelek című
emlékiratát nem Magyarországon, hanem emigrációban, bujdo
sása idején a törökországi Rodostóban írta.
1690-ben született az erdélyi Zágonban református köznemesi
családban. Atyját korán elvesztette: Mikes Pált, a Thökölyhez hű
nemest 1691-ben a császáriak elfogták és halálra kínozták. Édes
anyja újra férjhez ment, és fiával együtt katolikus hitre tért.
A kolozsvári jezsuita kollégiumban tanult. 17 éves korától
kezdve mint belső inas, majd mint kamarás önzetlen hűséggel
szolgálta II. Rákóczi Ferenc fejedelmet. A kuruc szabadságharc
elbukása után követte őt a száműzetésbe is: vele volt Lengyel
országban, Franciaországban, végül 1717 őszétől a törökországi
Gallipoliban, majd Rodostóban.
Túlélte bujdosó társait. Soha nem térhetett vissza hazájába.
1741-ben ugyan kegyelemért fordult Mária Teréziához, de a ki- Ismeretlen festő: Mikes Kelemen arcképe
rálynő elutasította kérését. Rodostóban halt meg 1761-ben, pes (19. század) Szépművészeti Múzeum,
tisben.
Kolozsvár

A levél az élőszavas beszélgetést he
lyettesítő írásbeli közlés.
A magánlevél téma tekintetében
teljesen kötetlen. A misszilis (elkül
dött) levél valóságos élő személyhez szól, a társalgás írásos formája.
Ezzel szemben a fiktív (képzelt) levél
címzettje kitalált személy. Írója
eleve az olvasóközönségnek szánja.
Az irodalmi levelek többnyire fiktív
levelek. Szerzőik a levélformát mondanivalójuk mű
vészi megjelenítésére használják fel, s ezáltal stílusuk
közvetlenebbé válhat. A levélnek
nincsenek merev műfaji szabályai,
tartalmát tekintve rugalmas: korlátozás nélkül szólhat bármiről.

Törökországi levelek
Mikes Kelemen a 17–18. században igen népszerű levélműfajjal
franciaországi tartózkodása alatt ismerkedik meg. Ő maga is el
kezdi művelni Törökországba érkezésekor, mert egyrészt alkal
masnak találja saját maga szórakoztatására, az érzései, élményei
megörökítésére, másrészt pedig a bujdosók számára tiltott volt
az otthoniakkal való érintkezés, csak 1759-benÊ kap engedélyt,

Ê 1
 759 januárjában már Erdélyben
élő rokonaival kezdett levelezni.
A valódi levelek megindulása
abbahagyatja vele fiktív levele
inek írását. A „levelezés” mellett
fordítói munkát is végzett: több
kötetnyi könyvet fordított fran
ciából magyarra.
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hogy levelezhessen rokonságával. Ezért egy elképzelt, Kons
tantinápolyban élô erdélyi hölgyhöz, az „édes néné”-hez 1717
októberétôl 1758 decemberéig összesen 207, valódi keltezéssel
ellátott levelet írt. Ezekben beszámolt törökországi tapasztala
tairól, legszemélyesebb élményeirôl, gondolatairól s a bujdosók
sorsáról. Tehát nem valódi (misszilis), hanem képzelt (fiktív)
levelek ezek.
A könnyed, szellemes társalgási stílusban megírt „cseve
gés”, az anekdotázó hajlam, a lebilincselô, egyik tárgyról a má
sikra térô gondolatszövés, a naplószerû vallomások megkapó
ôszintesége és a jellemábrázolás természetes volta Mikes leve
leskönyvét a 18. század közepének legkiválóbb mûvévé avatja.
Még ma is élvezetes olvasmány. Nyelvére az ízes, székelyes for
dulatokban bôvelkedô erdélyi társalgási nyelv jellemzô. Kerüli az
idegen szavakat, latin kifejezéseket alig-alig használ.

1. LEVÉL

Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc arcképe
(18. század eleje)
Szépművészeti Múzeum – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest

Mikes első levele 1717. október 10-én keletkezett Gallipoliban. A bujdosók
Franciaországból Törökországig tartó hajóútjáról számol be képzeletbeli
nagynénjének, akit szinte mindegyik levelében édes nénémként szólít meg.
A levélben utal rá, hogy már korábban is folyt közöttük levelezés, félre
vezető túlzással állítja, hogy két esztendeje nem kapott levelet nénjétől, de
ennek a valótlanságát rögtön helyesbíti: ez akkor lenne igaz, ha egy-egy
esztendő egy-egy hónapból állna. Arra is utalást találunk a szövegben, hogy
nőrokona is ugyanazt a levegőt szívja, mint ő, vagyis a grófné is török
földön él.
A levél szokásos kezdő formulái mutathatók ki abban, ahogy a szeren
csés megérkezésről ír, illetve tréfálkozva utal a fejedelem egészségére is.
Már ez az első levél is jól mutatja Mikes szórakoztató, csevegő szándékát,
hiszen fő témája a hajóút viszontag
ságainak részletezése. Hihetőn írja le,
hogy neki, erdélyi embernek, milyen
nehézséget jelentett a hosszú hajózás.
A viharos tengeren átélt megpróbálta
tásokat összeveti Szent Péter apostol
rémületével, mikor az ő lábai ,,a vízben
sipadoztak”, vagyis süppedtek. Humo
ros fordulatokkal és túlzásokkal él,
s nem mulasztja el jelenlegi kiszolgál
tatottságukat összekapcsolni Erdély
megidézésével. Szemléletesen írja kö
rül a tengeri betegség tüneteit: úgy
érezték magukat, mint a részeg embe
MIKES KELEMEN
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rek. A levelét is azzal zárja, hogy képtelen
az írást folytatni, mert a ház úgy kering
vele, mintha most is a hajóban volna. Ez a
könnyed, mesélő, játékos hang és humor
jellemzi a levelek nagy részét.
A kezdeti levelekből még az az érzés
szól, hogy II. Rákóczi Ferenc és kísérete
ideiglenes állomásnak tekinti a török föl
det: ,,Nem azért jöttünk ide, hogy itt sok időt
töltsünk, és csak a drinápolyi szép sík mezőn
vadásszunk, hanem azért, hogy bujdosásunk
nak végit szakasszuk” (6. levél).

37. LEVÉL
A közeli hazatérés reményének szertefoszlását mutatja a 37. levél, melyet 1720
májusában ír Mikes, és a rodostói mindennapokról számol be élményszerűen
és hitelesen. A tréfálkozó hangnem rögtön az első – ma már szállóigévé vált
– mondatban tetten érhetô, de e mögött ott remeg a szülôföld utáni sóvárgás
fájdalma: „…úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.”
A 37. levél a jól megkomponáltak közül való: távolról közeledik a tu
lajdonképpeni témához, életük egyhangúságának bemutatásához. A lo
gikus gondolatmenetet követve a levélíró minden fontos és kevésbé
jellemzô dologra is kitér. Rodostó fekvésének, környékének bemutatása
közben leírja az itteni szôlômûvelés módját, beszél a gyapottermesztésrôl,
felvillantja a város sajátos jellegét, lakosain
 ak szokásait. A bevezető mondat
ellentmondása azonban végig érezhető. A részletező leírásba beleszőtt uta
lások mutatják Mikes szülőföld iránti vágyakozását. „Már eleget beszéltem
a városról és a földjérôl; hanem a mi házunknál lévô szokásról kell szólni és az
idô töltésérôl” – ezzel a fordulattal hagyja ott a bevezetésnek szánt része
ket. Kissé kelletlenül ír a szigorú napirendrôl, a „klastrombéli rendtartásról”
s a ritka szórakozási lehetôségekrôl. Társaságot, társalgást kedvelô egyé
niségének nem valami kedvezô lehetôségeket nyújtanak az itteni furcsa
szokások. A helybeli asszonyokkal nem találkozhat, „fôrenden lévô emberek
itt nincsenek”, a törökök látogatása pedig igen unalmas dolog. Minden „mu
latságuk” abban áll, hogy néha elmennek Bercsényiékhez vagy ebédre, vagy
vacsorára.
Az utolsó bekezdés még egyszer összegezi a levél fontosabb témáit:
„micsoda városban telepítettenek le bennünk et; annak micsodás lak osai vannak,
micsoda környék e; itt micsodás szokást tartunk.” Záradékul ezt kiegészíti saját
napirendjének közlésével. A levélben említett történések jól mutatják, hogy
Mikes kötelességtudó és feladatait teljesítő ember volt, aki szigorú napirend
szerint élt, ez vitt ritmust a mindennapjaiba, ez könnyítette meg a száműze
tés terhének elviselését.
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112. LEVÉL
A Leveleskönyv legszomorúbb darabja 1735. április 8-án keletkezett és
II. Rákóczi Ferenc haláláról számol be: „mind téntával, mind könnyhul
latással.” Mikes megrendültségét mutatja, hogy eltér a megszokott
levélformától, hiányzik a megszólítás. A mély gyász, a veszteség, a sírás
és az árvaság a meghatározó érzések a beszámolóban, amely történelmi
kordokumentum is egyben, hisz hiteles képet kapunk a fejedelem utol
só napjairól. Az eddig megszokott tréfálkozó, évődő hangnemet a meg
rendültség áhítatos, vallásos ünnepélyessége váltja fel itt, a mélyen hívő
levélíró jelképes jelentőséget tulajdonít a halál napjának: „ma nagypéntek
lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni.”¶ Ez a
párhuzamba állítás metaforikus jelentéssel gazdagítja Rákóczi alakját és
halálát, s egyben a levélnek mély pátoszt is kölcsönöz. Ehhez a pátosz
hoz kapcsolódik az értékvesztés következtében a fájdalmas, elégikus
hang a levél további részeiben.
Hiszen igazán nem is a fejedelem siralomra méltó, „mert őtet az Isten
annyi szenvedési után a mennyei lakodalomban vitte”, hanem azok, akik
itt nagy árvaságra jutottak. Mikes azt érzékelteti, hogy Rákóczi halá
la fokozta árvaságuk, számkivetettségük fájdalmát: magukra hagyta
őket „ezen az idegen földön”. A befejezésben egybemosódik a politikai
és az életbeli, evilági számkivetettség tudata: az itt maradottakban még
inkább erősödött a honvágy mind a szülőhaza, mind az égi, mennyei
otthon után. Ezért „irtózatos sirás, rivás vagyon” közöttük.
„...énnekem soha semmi egyéb okom nem volt hazámat elhagyni, hanem
hogy igen szerettem az öreg fejedelmet” – írja a 145. levelében 1738-ban
Mikes Kelemen. Írói teljesítménye mellett ez a szeretet és ez az önzet
len hűség emeli őt irodalmi nagyjaink közé. Ahogy Sütő András írta:
,,Mikes elment volt Hűségnek a Száműzetésbe.”
Az 1908-ban induló Nyugat folyóirat számára Beck Ö. Fülöp az ő
alakját örökítette meg híres érmében, olyan íróként, aki az írás gyö
nyörűségét önmagáért is élvezi.

Beck Ö. Fülöp:
Mikes Kelemen-érem (1908)

¶  A fejedelem haldoklása
a nagyhétre esett: virág
vasárnaptól nagypénte
kig tartott. Mikes kiemeli
roppant önfegyelmét: a
házirendet ekkor is pon
tosan meg kellett tartani.

Mikes leveleinek eredeti címe: Constantinapolyban
Groff P… E… írott levelei M… K… Amikor a század végén,
1794-ben ezeket a leveleket Kulcsár István író, lapszerkesztő
nyomtatásban megjelentette Szombathelyen,
ő adta Mikes művének a Törökországi levelek címet.

FELADATOK
1.	A 37. levél alapján nevezd meg azt a három tulajdonságot, amelyek a legjellemzőbbek Mikes stílusá ra!
2. Idézd fel a száműzöttek „klastrombéli rendtartását”!
3.	Hogyan jellemzi Rákóczit ez a levél? Milyennek láttatja a fejedelem és kíséretének kapcsolatát?
4. 	Igazold példákkal, hogy a 112. levél nyelvi fordulatai, alakzatai a halotti prédikációkra emlékeztetnek és
a gyász felfokozott lelkiállapotát mutatják!
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Vitézi költészet

Georg Philipp Rugendas: Kuruc-labanc csatajelenet (18. század eleje)
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

A vitézi költészet Zrínyi Miklós fellépésével (1650-es
évek) egy idôben új virágzásnak indult, s a törökellenesség
mellett egyre inkább hangot kapott benne a Habsburgterjeszkedés elleni tiltakozás. A 17. század 70-es éveitôl a
18. század közepéig tartó korszak történelmi-társadalmi
eseményeit végigkísérte egy bô áradású, fôként névte
len szerzôktôl származó, kéziratos énekeskönyvekben
terjedô és fennmaradó, változatos mûfajokat létrehozó
költészet. Néhány darabja folklorizálódott, népköltészeti
alkotásként jegyezték fel. A névtelen szerzôk többsége deákos mûveltségû
ember lehetett: iskolamester, protestáns prédikátor, diák.Ê
A Wesselényi-féle összeesküvéssel, az elsô kuruc· támadásokkal és Thö
köly szabadságharcával kapcsolatban megjelentek a Habsburg-elnyomók el
len nyíltan agitáló, németellenes kuruc költemények.
A török kiûzéséig (1699-ig) állandóan születtek újabb törökellenes vité
zi énekek. Késôbb azonban ezek összeolvadtak a kuruc költészettel, mint
ahogy a volt végvári katonák is többnyire kurucokká lettek. A kuruc vité
zi költészet a Rákóczi-szabadságharc éveiben bontakozott ki a leggazda
gabban. Két ága van e kor költôi termésének: az egyikben a gyôzelem és
reménység hangja zeng, a másikban a vereség és a kiábrándulás fájdalma
szólal meg. A leggyakoribb műfajok a katonadalok és táncdalok, ke
servesek, panaszénekek, bujdosóénekek, jeremiádok.

Ê	Tulajdonképpen vándorló költészet volt
a vitézi költészet: szövegei módosultak,
sokszor torzultak is a szájról szájra, kódex
ből kódexbe vándorlás során, s ezt főleg a
versek kompozíciós rendje sínylette meg.
·	
A kuruc név eredete bizonytalan; a latin
crux = kereszt szóval függ össze. Dózsa
keresztes vitézeit hívták a 16. század elején kurucoknak.
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Táncdalok
Csínom Palkó n A kezdeti kuruc lelkesedés teremtette meg a
vitézek táncdalait. Ilyen a Csínom Palkó, mely a kuruc katona
élet képeinek laza sorozata. Ebbôl az énekbôl a vidám bizakodás,
a gyôzelmi reménykedés s az ellenséget megvetô hetyke fölény
árad. Az elsô négy versszak a táncba szólítás után az indulóban
levô vitézek serkentése, majd tíz strófán keresztül a „darulábú,
szarkaorrú nyomorult németség” csúfolása következik (5–14. vsz.).
Ezután a kurucok harci dicsôségének emléke szólal meg (15–21.
vsz.), késôbb egy kuruc lovasroham képei elevenednek meg (22–
25. vsz.). A 26. strófától a 34. versszakig a lovas és gyalogos vi
tézek dicséretérôl szól az ének, most már a horvát katonákkal is
szembeállítva a kurucokat. Az utolsó szakaszok a labancokhoz
húzó parasztok ellen izgatják a katonákat.

keserves, keserves ének, kesergő:
népi líránk egyik műfaja, mély
lelki fájdalomból fakadó, bánatos
hangulatú egyéni panaszdal; ihletője
valamilyen bánat, melyet nem
részleteznek, sőt minél mélyebb,
annál áttételesebben fogalmazzák
meg; jellemző szavai: árvaság, bánat,
bú, bujdosás, jajszó, halál, könny,
sírás, temető

Rákóczi-nóta n A Rákóczi-nóta keletkezését a 18. század első
Ê	A Rákóczi-nóta jelentősen
harmadára teszik a kutatók, amikor a szabadságharc már csak az
hozzájárult a Habsburg-el
emberek emlékezetében élt tovább. Erre utal a szövegben a hang
lenes hangulat ébrentartá
sá
hoz, s a 18. szá
zad fo
lya
súlyos múltidejűség: Jaj, régi szép magyar nép!, Mire jutott állapotod,
mán az elnyomott magyar
Hová lettek..., illetve a bujdosóvá vált vezérekre való utalás.Ê
ság titkos himnuszává lett.
A legismertebb kuruc nóta a bukást, a veszteséget állítja a kö
A ku
ruc ver
sek kö
zül ez
je
lent meg először nyom
ta
zéppontjába, ezért kollektív siralomnak, gyászdalnak tekinthet
tásban: Erdélyi János adta ki
jük. A költemény siralomjellegét erősíti, hogy az első négy strófá
1849-ben.
ban mondatkezdőként összesen nyolcszor szerepel a jaj indulatszó.
A megrendültséget a változatos modalitású mondatok is hordoz
zák. A mű szerkezetére az idő- és értékszembesítés jellemző, ezt készítik
elő az első versszak rímpárjai: szép-nép-tép-cserép-kép-ép-lép. A Habsburguralom alatt szenvedő magyar nép panaszát jajgatja el az ismeretlen szerző:
a nemzet kifosztottságát, pusztulását mutatja be hatalmas költői erővel, a
szenvedéseket sorolja fel, és a jelen reménytelenségével szemben a szabad
ságharc dicsőséges eseményeit idézi fel.
A cím és az első két versszak monologikus szerkezete arra engedne kö
vetkeztetni, hogy mindez a vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc siralma.
Ám a mindvégig megjelenő többes szám első személyű birtokos jelzős kife
jezések: nemzetünk, országunk, jószágunk, rajtunk, köztünk stb. nem a szám
űzetésben élő fejedelem szájába illenek, sokkal inkább az otthon maradt,
„sasnak körme között” élő néphez kapcsolhatjuk őket. Ezt erősíti, hogy a
versbeszélő a harmadik versszakban már többes szám első személyben szól:
nyavalygunk, vagyunk, várjuk stb. Vagyis a magyarság reménytelen sorsával
teljesen azonosul a megszólaló, ő is részese a szenvedéseknek, ezért is válik
nagyon hitelessé mindaz, amit a nemzet jelenéről ír: ,,Mert a német rajtunk
hever, S igen ver”.
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Az ötödik strófában is megjelenik az első versszakra jellemző rímtechni
ka, amely szinte láthatóvá teszi mindazt a szenvedést, amit a magyarságnak
ki kell állnia: fegyver-hever-ver-hóhér-ér-kövér-fér-kér-kenyér.
Az utolsó versszak imádság formájában a mennybéli Úrhoz fordulva
kér segítséget, állítsa vissza a magyarság megtépázott hírét, adja vissza régi
dicsőségét.
A Rákóczi-nóta szövege és dallama a 18. század közepétől terjedt el, és
szinte himnuszként élt a köztudatban, tárógatókísérettel játszották, igaz til
tott volt, és évtizedekig nem jelenhetett meg nyomtatásban. Először Erdélyi
János (1814–1868) költő, filozófus nyomtatta ki az 1848-as szabadságharc
idején. A vers ihlette Liszt Ferenc és Berlioz Rákóczi-indulóját. Kölcsey Fe
renc Himnuszát is meghatározza a Rákóczi-nóta történelemszemlélete és a
nemzet jobb jövőjéért Istenhez fohászkodó gesztusa.

Ismeretlen festő: Kuruc vitéz
(18. század eleje)
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Őszi harmat után… n A művet a kuruc bujdosóénekek
között tartjuk számon, bár a műben semmiféle olyan utalás
nincs, mely kuruc korhoz kötné. Hosszas irodalmi vita folyt ar
ról, hogy mikor keletkezhetett, esetleg Balassi Bálint a szerzője,
hiszen a versszakok a Balassi-strófa jegyeit mutatják.
Érdekes, hogy a bujdosás konkrét oka sincs megnevezve a
versben, s éppen ez az időtlensége, meghatározatlansága teszi
alkalmassá, hogy akár a hazafias, akár a szerelmi bánat vagy az
örök búcsúzás kifejezője legyen. Valószínűleg Rákóczi buj
dosó kurucai is a teljes lemondás és a reménytelenség énekének
tartották, s ezért vált népszerűvé a 18. században. A szerző egy
lehetséges bujdosó alakjába bújik, hiszen egyes szám első sze
mélyben számol be az elválás, búcsúzás tényéről: ,,piros csizmám
nyomát, Hóval lepi be a tél”.
Az évszaktoposz alkalmazása különösen széppé teszi a
vers képi világát: az ősz és a tél megidézésével és a hozzájuk
kapcsolható érzésekkel a búcsú, lemondás, elmúlás és az elégi
kusság válik hangsúlyossá a költeményben, melynek ma is szá
mos szövegváltozata ismert.

FELADATOK
1.	Hasonlítsátok össze a Rákóczi-nóta és Kölcsey Ferenc Himnusz című versének szerkesztési elveit!
2. 	Vizsgáljátok meg a Rákóczi-nóta mondatainak modalitását és a mondatszerkesztés sajátosságait! Milyen
következtetést tudtok ebből levonni?
3.	Hasonlítsd össze az Őszi harmat után… kezdetű vers és Balassi Egy katonaének című költeményének
verselését! Jelöld a szótagszámokat és a rímeket!
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93–117.

3.

Az európai felvilágosodás
irodalmából

AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
„MERJ GONDOLKODNI!”
A felvilágosodás a polgári társa
dalom megteremtését előkészí
tő eszmerendszer, mely nagyjá
ból a 18. századdal esett egybe.
Az új világszemlélet új gondol
kodói magatartást is jelentett:
a józan emberi ész szabadságát,
az évszázados tekintélyelvek kö
töttségével szemben a gondol
kodás merészségét.
A 16. és 17. században a ter
mészettudomány nagy felfede
zései, az angol polgári és ipari for
radalom újabb ösztönzést adtak
a gondolkodás szabadságának.
Kopernikusz (1473–1543), Kepler
(1571–1630), Galilei (1564–1642)
működése eredményeképpen
az emberiség világképe, a világról alkotott fel
fogása gyökeresen átalakult: a geocentrikus vi
lágképet a helioc entrikus váltotta fel. Newton
(1642–1727) angol fizikus pedig a tömegvonzás
törvényének felfedezésével már az egész világe
gyetem működésének matematikai képletét ál
lította fel.
A felvilágosodás eszmerendszerének egyik
forrása az angol filozófia volt. Az angol Francis
Bacon (1561–1626), John Locke
(1632–1704) és David Hume
(1711–1776) dolgozták ki az ún.
empirikus ismeretelméleti mód
szert, felfogást. Szerintük a világ
tudományos megismerése az
érzéki tapasztalatokon nyugszik;
a tudós feladata a tapasztala
ti adatok észszerű feldolgozá
sa, az igazság próbaköve pedig
a kísérlet. Az empirizmus szerint
ismereteink végső forrása a ta
pasztalat, az érzékelés: a világ
tárgyainak az ember érzékszer
veire tett hatása. Módszere az in
dukció: az egyes adatokból a tu
dományos általánosításhoz való
eljutás.
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Immanuel Kant (1724–1804)
német filozófus 1784-ben
– visszatekintve a fény
századára – a „Mi a felvilágo
sodás?” kérdésre azt válaszolta:
a felvilágosodás az ember
kiszabadulása önhibájából
előállt gyámoltalanságából,
abból a helyzetből, hogy vala
ki más vezetése nélkül
ne tudjon gondolkodni.
Ezért lett a felvilágosodás
jelszava Horatius biztatása:
„Sapere aude!”:
„Merj gondolkodni!”
(Levelek első könyve 2. –
Lolliushoz)

A felvilágosodás egy másik kiindulópontja
a racionalizmus. Az újkori racion
 alizmus alapel
veit a francia René Descartes (1596–1650) dol
gozta ki Értekezés a módszerről (1637) című tanul
mányában. Míg Bacon főleg a fizika eredménye
iből indult ki, Descartes a matematikát tartotta a
legtökéletesebb tudománynak. Úgy gondolta,
hogy minden más tudományt is a matematika
mintájára kell felépíteni. Azt hirdette, hogy az ér
telem, a ráció ismereteink
végső forrása. Felfogása
szerint – szemben az em
pirikusokkal – a logika
és a matematika alapvet ő fogalmai és elvei az
emberekkel velük szület
tek, nem pedig tapaszta
lati eredetűek. Az empi
rikus indukcióval szemben Descartes-nál a de
dukción
 ak van kiemelt
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Locke nevezetes állítása:
„Nincs semmi az értelemben,
ami nem volt előbb
az érzékletben.”

Descartes ismeretelméletének kiinduló tétele:
„Gondolkodom, tehát vagyok” (latinul: Cogito, ergo sum)

jelentősége: az általánostól kell eljutni az egyes,
az egyedi megismeréséhez. Descartes nyomán a
felszabadult gondolkodás a legfőbb érték rangjá
ra emelkedett a művelt emberek körében.
A felvilágosítók a 18. századot „a legokosabb
századnak” tartották, s azt képzelték, hogy min
den társadalmi baj fő oka a tudatlanság. Ebből
logikusan következik mind a tudományok lendü
letes fejlesztésének, mind az új tudományos isme
retek terjesztésének programja.
A 16–17. században megjelenő természet
tudományi ismeretekre alapozva a felvilágosult
gondolkodók megkérdőjelezték az egyháznak
a világról vallott nézeteit is. Erőteljes támadás
indult a régi rend ideológiai támasza, az egy
házszervezet ellen. Ugyanakkor nem állíthatjuk,
hogy a felvilágosodás nagy gondolkodói val
lásellenesek lettek volna. Sőt, inkább a vallási
tolerancia hívei. Ugyanakkor az eddigi megkér
dőjelezhetetlen istenhitre épülő világban új is
tenfelfogások jelentek meg. Kidolgozták az ún.

ráció (latin, ratio): ész, értelem, gondolkodás;
vö. racionalizmus
empíria (görög, empeiria): tapasztalat, ismeret,
jártasság; vö. empirizmus

deista felfogást. A deizmus értelmében 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 felderíté
se. Az akkori fizika tudományának legfejlettebb
ága a mechanika volt, s a világyegyetemet is va
lamiféle mechanikus szerkezetnek képzelték el.
Isten szerepe is csak annyi, hogy e szerkezetnek
megadta az indító lökést, mintha egy óra ingáját
lendítette volna meg.
A másik megjelenő istenfelfogás, a teizmus
szerint Isten örökkévaló, mindenható, mindentu
dó lény, aki akaratával és hatalmával teremtette,
és azóta is így tartja fenn a világmindenséget. Ez
az Isten erkölcsileg tökéletes, és erkölcsi paran
csait az emberek szívébe írja.
A panteizmus hívei szerint Isten egyenlő a ter
mészettel, a világ minden jelenségében tetten
érhető.
A legszélsőségesebb istenfelfogás az ateiz
mus, amely Isten létének a teljes tagadása.
Észszerűtlennek bizonyultak a társadalmi
rend intézményei, törvényei, szokásai. Főként
a születési kiváltságok ellenkeztek a józan és�
szel, a természeti törvényekkel. A felvilágosítók
az emberiség legszebb hagyományait folytat
va különös hangsúlyt helyeztek a szabadság, az
egyenlőség, a testvériség demokratikus értékei
re, eszményeire.
Hittek ezeknek a célkitűzéseknek a megvaló
síthatóságában. Ma már naivnak tűnő optimiz
musukra jellemző az az illúzió, hogy az igazság
megmutatása, a tudományok terjesztése önma
gában is képes és elegendő a társadalom megvál
toztatására, egy igazságosabb világ megteremté
sére. S bár a felvilágosult gondolkodók túlnyomó
többsége nem volt forradalmár, csupán reformo
kat akartak, az új eszmék elvezettek a nagy fran
cia forradalomhoz (1789).
A francia tudósok, gondolkodók, művészek
csoportja egy nagy szellemi vállalkozás, az En
ciklopédia körül kovácsolódott egységes esz
mei közösséggé. A mű alcíme: A tudományok,
a művészetek és a mesterségek értelmező szótára.
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Az Enciklopédia 1751 és 1772 között 28 kötetben jelent meg (17 kötet
szöveg és 11 kötet ábra); 1777-ben ehhez járult még 5 kötet függelék,
majd még 2 ábrakötet. A kiadványt Denis Diderot (1713–1784) szer
kesztette; egy ideig társszerkesztőként dolgozott mellette D’Alembert
(1717–1783). A szerkesztők tekintélye és a vállalkozás tudományos
rangja kitűnő francia és külföldi munkatársak seregét gyűjtötte egybe.
Az Enciklopédia a legelvontabb filozófiai kérdésektől kezdve a mező
gazdaságig és az egyes mesterségekig az akkori emberi tudás teljessé
gét összegezte.

Az Enciklopédia első
kötetének címlapja, 1751

Illusztrációk az Enciklopédiából (1762–1772)
Metropolitan Museum of Art, New York

Ez a hatalmas munka a 18. század legmodernebb
ismeretanyagát foglalta magában, s így lett az új
világnézet tudományos megalapozójává.
Az Enciklopédia még megjelenésének évei
ben hatalmas viták középpontjába került. Különböző okokból támadták a jezsuiták s a Sor
bonne professzorai. A kormány betiltotta ter
jesztését, a pápa is elítélte, előfizetőinek tábora
mégis növekedett. Támogatói abból az új polgár
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ságból kerültek ki, amely sürgette az Angliában
már megvalósult, de Franciaországban még
késlekedő ipari forradalmat.
A Rajnától keletre a polgári fejlődés gyen
gesége miatt a felvilágosodás eszméinek
elterjedése csak később indult meg. KeletEurópában – polgárság híján – az új eszmé
ket elsősorban a polgárosodó és értelmiséggé
váló nemesség tette magáévá.
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A felvilágosodás korának stílusirányzatai
KLASSZICIZMUS
A felvilágosodás művelődéstörténeti korszak
volt. Uralkodó stílusirányzata a klasszicizmus,
mely az antik görög és római művészetet tekin
tette mintának, s céljának e műalkotások után
zását tartotta.
A klasszicisták racionalisták voltak. Szentül
hittek abban, hogy a „józan ész” az antik remek
művek elemzése útján képes elvonni a tökéletes
műalkotások létrehozásának szabályait, s a mű
vészeknek, íróknak csupán e szigorúan kötelező
szabályok pontos megtartása, alkalmazása a fel
adatuk.
Horatius figyelmeztetéseÊ nyomán célul tűz
ték ki, hogy a művészeknek gyönyörködtetni és
egyúttal használni, tanítani is kell. Egy műalko
tás tökéletességéhez nemcsak az tartozik hoz
zá, hogy szép le
gyen, ha
nem hogy va
la
mely
nemes erkölcsi célt is szolgáljon. A művésznek
társadalmi hivatása embertársai nevelése, az ál
talános emberi és erkölcsi értékek kifejezése,
a felvilágosult eszmék terjesztése. Ezzel függ
össze az a gondolat, hogy csak az igaz (a jó) lehet
szép is.
A klasszicizmus művészetelmélete az után
zás érdekében merev művészi szabályokat,
dogmákat alkotott. Ilyen áthághatatlan előírás
volt például a francia klasszicista drámaírásban

 klasszicizmus alapelve az a meggyőződés, hogy az
A
ókori görög és római szerzők, alkotók művészileg töké
leteset hoztak létre, s ezt a művészi értéket az eltelt
hosszú idő és minden nép csodálata kétséget kizáróan
igazolta. Az ókortudomány fejlődése, a pompeji ásatá
sok (1748) eredményein
 ek megismerése csak megerő
sítette ezt a véleményt.
A klasszicizmus legfőbb műfajai az eposz, a tragédia,
az óda és az epigramma. Kedvelte a didaktikus (taní
tó) irodalom különböző műfajait, például a tanme
sét, a tankölteményt, a nevelődési regényt, az állam
regényt, a szatírát és az episztolát is.

Ê A római költő Ars poet icájában jegyezte meg:
„Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költő,
vagy mi az életben gyönyörű s jó, mondani együtt.”
• Muraközy Gyula fordítása

a „hármas egység” törvénye (például Corneille,
Racine, Molière műveiben).
A klasszicista teória szigorúan elkülönítette
egymástól az egyes műnemeket és műfajokat,
a hozzájuk tartozó hangnemeket és műformá
kat. Megkövetelte a kompozíció harmonikus ki
egyensúlyozottságát, zártságát, valamint a stílus
világosságát, érthetőségét.

Robert Smirkle:
British Museum, London
(1823–1846)
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A klasszicizmus közel két évszázadon át,
1630 és 1830 között volt Európa legfontosabb
művészeti irányzata. Stílustörténeti értelem
ben a barokk és a romantika között foglalt he
lyet. Kezdetben a barokkal párhuzamosan, vele
együtt létezett. A korszak vége felé a rokokóval
és bizonyos romantikus törekvésekkel osztotta
meg uralmát. Mindebből következik, hogy töké
letesen „tiszta” klasszicizmusról valójában nem is
beszélhetünk.

A klasszicizmus irodalma a német klassziká
ban (a németek szívesebben használják a „klasszi
kát” a klasszicizmus helyett), Goethe és Schiller
művészetében érkezett el a maga kiemelkedő csú
csaira. A németek inkább a görög művészetekre
támaszkodtak, s ennyiben eltértek a francia mintá
tól, melynek a római kultúra volt az eszményképe.
A német klasszika nem a francia klasszicizmus kö
vetéséből, hanem annak ellenére jött létre, s szoros
kapcsolatba került az új, a romantikus irányzattal.

FELADATOK
1.	Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) német művészettörténész és
régész nem az irodalmat, hanem a görög képzőművészetet, elsősorban
a szobrászat emlékeit tekintette mintaképnek. Az antik művészetet örök,
mindig jobban megközelíthető, de soha el nem érhető harmóniaeszmény
ként vetítette az emberiség elé. Szerinte a görög művészet legfőbb jellem
zője „a nemes egyszerűség és a csendes nagyság”. Hozzatok érveket annak
bizonyítására, hogy ez a kijelentés a kor uralkodó barokk és rokokó ízlését
támadta!
2.	A klasszicista építészet szembefordult a barokk és rokokó pompájával, a dí
szítőelemek zsúfoltságával. Bizonyítsátok az állítás igazságát az alábbi két
épület összevetésével!

Mürón: Diszkoszvető
(Kr. e. 5. század)
British Museum, London

Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro
Fontane-templom, Róma (1634–1646)
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Hild József: Főszékesegyház, Esztergom (1824–1840)

AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

FELADATOK
3.	A klasszicista építészet a görög templomokat tekintette követendő mintának. Emeljétek ki a képaláírá
sokból az erre utaló megállapításokat!

A Dorset House Cheltenham városában
épült, s a ház homlokzata igen sikere
sen utánozza a görög templomok tiszta
ión stílusát. Tervezte J. B. Papworth
(1775–1847) 1825 körül

Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (1837–1847)
Az épület kétemeletes főhomlokzatát nyolcoszlopos csarnok díszíti,
amelynek jelentőségét a felvezető hosszú lépcsősor is emeli.
A zárt tömeghatás, a nyugodt és egyenletes tagolás, a világos és
áttekinthető felépítés együttesen adja az egész épület harmóniáját.

Jacques-Germain Soufflot: Panthéon, Párizs (1764)
Alaprajza görög kereszt alakú (görög kereszt: az egymást merőlegesen metsző szárak
egyenlő hosszúságúak), kupoláját hatalmas oszlopok övezik.
A főbejárat előtti csarnok korinthoszi oszlopsora fölött görög tümpanon (háromszögű
mező domborműves díszítéssel) látható. Az egész épületre a harmónia jellemző.
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FELADATOK
4.	Mutassátok be a szobrokon az antik vonásokat (téma, kompozíció, megmunkálás stb.)! További alkotá
sok említésével jellemezzétek a klasszicista szobrászatot!

Antonio Canova: Amor és Psyche (1787–1793)
Louvre, Párizs – A művész azt a jelenetet
ábrázolja, amikor Amor (Venus fia) a halállal
fenyegető álomból életre csókolja kedvesét,
Psychét, a görög királylányt.

Ferenczy István: Pásztorlányka (1820–1822) Szép
művészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
– A művész által megörökített görög pásztorlány
a monda szerint fél térdre ereszkedve a homokba
rajzolta búcsúzó kedvesének a képét.

5.	A klasszicista festészet igazi hazája Franciaország, nagy mestere Jacques-Louis David (1748–1825). Mivel
a görög festészetből semmi sem maradt fenn, a festők is a szobrászatot tanulmányozták. Figyeljétek
meg a szoborszerűséget a Horatiusok esküje (1785, Louvre, Párizs) című képen!
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SZENTIMENTALIZMUS
A 18. században kialakult egy másik, a klasszi
lesz az ún. temetői költészet, a sírköltészet: a ma
cizmustól távolodó, a romantika felé közeledő
gányos, a világtól elidegenedett ember a maga
irányzat, a szentimentalizmusÊ (az irodalmon
panaszát a temetőben sírja el a halvány hold
kívül más művészeti ágakban nemigen jelent
fénye mellett. A szentimentalizmus jellegzetes
kezett).· Néhány tudós vitatja a szentimentaliz
műfaja továbbá a napló- és a levélregény.¸
mus elnevezést, helyette az érzékenység kultu
Ennek egyes szám első személyű előadás
sza megnevezést ajánlják.
módja lehetővé teszi a mélyre ható önelemzést,
A szentimentalizmus az empirizmusra épült.
a szereplők lelkiállapotának belülről való ábrá
Az érzelmeket, a tapasztalatok által kiváltott lel
zolását. Itt már fellazulnak a klasszicizmusban
ki folyamatokat vizsgálja, elemzi és állítja az iro
oly szigorúan elkülönített műnemi határok: az
dalmi alkotások középpontjába. Válsághangulat
epika a lírával keveredik. Ennek megfelelően
tükröződik benne, mely a társadalmi rend kia
a stílus is oldottabb, érzelmektől átitatott, ze
lakult szokásai, intézményei, emberi kapcsolat
neibb lesz, s a regények hangnemét szelíd mé
rendszere és a velük szemben tehetetlen egyén
labú járja át.
összeütközéséből fakadt. Az érzelmek
szabadságát hirdeti. Tiltakozik az embe
Ê A
 z angol sentiment(alism) (jelentése: érzékenység) a latin
reket elválasztó érdekházasság erkölcste
sentio (szenció; ’érez’) szóra vezethető vissza.
lensége ellen, hangot ad a személyes von
zalmon alapuló szerelem jogosságának.
Ë	
A szentimentalizmus irányzata Angliából indult. Első jelen
A szentimentalizmus irodalmának tipikus
tős műve Samuel Richardson (1689–1761) Pamela, avagy
szereplői azok a szenvedélyes szerelme
az erény jutalma című regénye (1740). A szolgálólány és
sek, akik gyakran társadalmi-vagyoni kü
a gazdag nemesúr házasságának története a polgárság
lönbségek miatt nem lehetnek egymá
modern erkölcsi eszményeit képviseli.
séi, nem élhetnek boldog házasságban.
Ezek a hősök és hősnők, bár érzelmeikb
 en rendkívül gazdagok, valójában cse
lekvésképtelenek. Nem képesek harcol
ni a boldogságukat lehetetlenné tevő
akadályok ellen, ezért sorsuk a lassú és
rejtett sorvadás, majd a pusztulás. A kül
világ minden ütésére, megpróbáltatására
kétségbeeséssel, visszahúzódással reag
 ál
nak.
Ez az irányzat különösen fogékony
a melankolikus és elégikus kedélyálla
potok iránt. Összefonódott a természet
kultuszával is, hiszen sérülékeny és sérült
lelkű hősei bánatukkal rendszerint a ter
mészet magányába menekülnek. A szen
timentalizmusra egyébként is jellemző
vonás az elfordulás a társadalmi kötött
ségeket jelentő várostól, az elvágyódás
a társasági élettől a szabad természetbe,
Samuel Richardson
a csendes erdők, a fenséges hegyek vilá
gába, mely némaságával megőrzi a seb
¸ Ilyen típusú nevezetes regények:
zett szívű ember titkait.
Rousseau: Új Héloïse;
Az irányzat érzelmessége a műnemek
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései;
közül a lírát helyezi előtérbe, a műfajok
Kármán József: Fanni hagyományai.
közül pedig az elégiát. Valóságos divattá
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EPIKA
A modern regény születése

Bernard Picart: Illusztráció
a Robinson Crusoe-hoz (1720)
Rijksmuseum, Amszterdam

A szűkebb értelemben vett szépirodalom terén a 18. század első
felében az angol próza teljesítményei a legszámottevőbbek.Ê
A modern regény születik meg ebben az időszakban, mely az
újkornak egyetlen jelentősebb műfaji hozzájárulása az irodalmi
formák hagyományrendjéhez. Az angol regény elsőként dolgoz
ta ki azokat a regényforma-változatokat, melyekben végtelen
gazdag, érdekes életanyag és gondolatmennyiség jelenhetett meg.
Nagy tömegben láttak napvilágot a klasszicizmus ízlésvilága által
lenézett önéletrajzok, naplók, úti beszámolók, „igaz történetek”
tengerészek valószínűtlen hányattatásair ól, kalózok meghök
kentő rémtetteiről, cselédlányok szerelmi kiszolgáltatottságáról,
lelencgyerekek szerencsétlen vagy sikeres kalandjair ól.
Ez az „irodalom alatti irodalom” számíthatott az „alsóbb
néposztályhoz” tartozó polgári olvasók egyre növekvő érdeklő
désére, az írók pedig szorgalmasan ellátták őket kellő olvasmá
nyokkal. Az izgalmas történetek kitalálói már nem arisztokrata
mecénásoktól függtek. Az irodalmi tevékenység kenyérkereső
foglalkozás lett. A műveket a tömegízlést ügyesen kihasználó
nyomdászok-könyvkereskedők vásárolták meg, akik a köny
vek árát nem az esztétikai értékekhez, hanem a terjedelemhez
és a várható kereslethez igazították.Ë A verses epika háttér
be szorulásával a korszak meghatározó alkotói a regényírók. Legjelesebb
képviselői: Daniel Defoe (1660–1731), Jonathan Swift (1667–1745), Samuel
Richardson (1689–1761), Henry Fielding (1707–1754) és Laurence Sterne (1713–
1768). Közülük Swifttel foglalkozunk részletesebben.

Ê	
A felvilágosodás korának kiemelkedő gondolko
dói, tudósai elsősorban az értekezés műfajában
jeleskedtek, de filozófiai, politikai, erkölcsi néze
teik et népszerűsítő műveiknek kitűnő írásművé
szetükkel, csiszolt stílusukkal bizonyos szépiro
dalmi jelleget is tudtak kölcsönözni.
Ë	
Megsokszorozta az olvasóközönség számát a
század elején kibontakozó újságírás is, különö
sen két kedvelt folyóirat, a Tatler (Társalkodó) és
a Spectator (Figyelő).
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Jonathan Swift
Jonathan Swift (1667–1745) világnézetének legfőbb vonása a
mélységes pesszimizmus. Nem hitt az ember megjavíthatóságá
ban, sőt szerinte az emberiség a degenerálódás, az önpusztítás
felé halad. Kiábrándultságának egyik forrása sikertelennek ítélt
életpályája lehetett.
Nem volt ír, de Írországban, Dublinban született angol családban.
Tanulmányai befejeztével az Írországban kial akult angolellenes ter
rorakciók elől Angliába költözött, s egy nagy műveltségű whig (angol
liberális párt 1832 előtt) politikus titkára lett (1689). Mint anglikán lel
kész püspök szeretett volna lenni, de csak a dublini székesegyház fő
esperese, dékánja lett. 1714-ig főleg Londonban élt, de a toryk (kon
zervatív párt 1832 előtt) bukása után hazaköltözött Dublinba. Vissza
vonultan, elkeseredetten élt, s éveken át nem látogatott Angliába.
Az 1720-as évek jelentik Swift írói munkásságának legjelentő
sebb szakaszát. Az évtized közepén jelent meg az egész életmű kiemelkedő alkotása, a Gulliver utazá
sai. A 20-as években születtek meg jellegzetesen ír témájú röpiratai is.
Az 1730-as években már különféle betegségek kínozták. Dublinban halt meg.

Gulliver utazásai
TÁRSADALMI SZATÍRA

szatíra: nézőpont, ábrázolási módszer, a komikus
ábrázolás válfaja; minden műnemben, műfajban fellelhető;
megsemmisítő gúnnyal, kárörvendve vagy haragos
dühvel mutatja be az ábrázolni kívánt jelenséget;
a fölényes elutasítást az irónia, a haragot a szarkazmus
felhasználásával éri el

Swift – Defoe-hoz hasonlóan – az utazási re
gények divatját használta fel, s mint kortársa, irónia: stilisztikai-retorikai fogalom, a gondolatalakzatok
a képzeletbeli utazásokat ő is „igaz történetek egyik fajtája; a gúny szelídebb formája, a nevetségessé tevés
nek” állította be Gulliver utazásai (1726) című eszköze; lényege, hogy az elbeszélő ellenkezőjét mondja
művében. Pontos, az órákat is feltüntető dátu annak, amit érez (látszólag magasztal, dicsér), mást mond,
mint amit értetni akar, ezért a mondottak ellentétére kell
mokÊ segítik felkelteni a valószínűség látsza gondolnunk
tát. Az eseményeket a főszereplő maga meséli szarkazmus: indulatos, durva, sértő gúny
el egyes szám első személyben mint olyan dol
gokat, amelyek vele valóban megtörténtek. Az
író a maga nevét nem is tétette rá könyvére, de Ê Gulliver első utazására 1699. szeptember 4-én indul
Bristolból, s az utolsó, a negyedik utazásáról – ami több
azért a hozzáértők sejtették, hogy ki az alkotó.
mint 5 évig tartott – 1715. december 15-én tér vissza
A Gulliver utazásai ugyanis nem érdekes for
Angliába a családja körébe, akik már halottnak hitték.
dulatokban bővelkedő gyermekmese, hanem · „ Olvasása közben az ember mélyen szégyelli, hogy ember.”
• Szerb Antal
indulatos társadalmi-emberi szatíra. A szerző
leleményessége ontja az iróniába bújtatott ab
szurd ötleteket, elképesztő szertelenségeket, hogy rádöbbentse olvasóit a
jelen helyzet tragikumára és tarthatatlanságára. Swift nem szórakoztatni,
hanem bosszantani akarta közönségét, s ez – a könyv nyomán támadt vi
ták tanúsága szerint – sikerült is neki. Morális felháborodással támadja a
társadalmi, emberi romlottságot, az ember mérhetetlen önhittségét, sötét
fanatizmusát, s pesszimizmusa már-már embergyűlöletbe torkollik.·
JONATHAN SWIFT
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Brepols & Dierckx:
Illusztrációk
a Gulliverhez
(19. század)
Rijksmuseum,
Amszterdam

A regény négy része négy képzeletbeli utazás története. A főszereplő,
Lemuel Gulliver sebészorvos már korábban is éveket töltött el a tengeren
hajóorvosként, utolsó útjain azonban a sors szeszélye folytán (hajótörés,
kalóztámadás, matrózlázadás) különös társadalmakba kerül. A regény fő
hőse az egyetlen, aki a katasztrófákat túléli, mindig egymaga kerül az ese
mények helyszínére és egyedül is tér haza azokról. Mindenhol Angliához
hű alattvalóként viselkedik, s az átélt kalandokat és megélt tapasztalatokat
is mindig összeveti az angol állapotokkal.
Az első két könyv valójában az angol társadalmi viszonyok karikatúrá
ja. A swifti szatíra alapvető eszköze itt a relativitás: a dolgok s ezeken
belül az emberi szokások, erkölcsök, intézmények stb. viszonylagossága.
Minden csupán nézőpont kérdése: a már beidegzett szokások, mértékek és
értékek más-más szemszögből figyelve egészen másfajta tartalmak hordo
zóivá válnak.
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TÁRSADALMI PARÓDIA

¶ L illiput császára „a világmindenség gyönyö
rűsége és szent rettegése” – uralkodói attri
bútumai (jelzői) szerint –, „minden élők kö
zött legmagasságosabb, kinek lábai alatt
a föld legmélyebb méhe a zsámoly, és felkent
feje a csillagokat verdesi a firmamentumon”.
· „ Aki a leghajmeresztőbb szaltókat csinálja
anélkül, hogy lezuhanna: azé az állás.”

Lilliputban az aprócska emberek között Gulliver hatal
mas óriás, az ottaniak éppen ezért Emberhegynek nevezik
el. Itt minden olyan kicsinyes, nevetséges, olykor már
naiv mesébe illő. A felvilágosodott eszméket képviselő
főszereplő derűs mosollyal, iróniával szemléli és meséli
el az ottani eseményeket. Szereti ezeket a parányi lénye
ket, segíti őket, együttműködik velük. Óvatosan járkál közöttük, nehogy
valamelyiküket eltapossa, s részt vesz fura szórakozásaikban (például szét
terpesztett lábai alatt masíroznak az uralkodó seregei). A tárgyilagos s oly
kor kedélyes beszámoló szinte észrevétlenül fordul át szatírába (a szatíra
lényegéhez tartozik ugyanis, hogy ne tűnjék fel annak).¶
Lilliputban a magas állásokra vagy más hasonló bizalmi pozíciókra nem
a tehetség, a rátermettség és a becsületesség emeli a polgárokat, hanem
a bravúros kötéltáncos mutatványok, az egyensúlyozni képes akrobata.·
Valójában az angliai kétpártrendszer (tory és whig párt) paródiája
a lilliputi belpolitika. Bár a birodalom épp a legvirág
zóbb korszakát éli, kicsinyes marakodások, ostoba párt
küzdelmek emésztik fel erejét. Az egyik politikai oldal
magas, a másik alacsony sarkú cipőben jár. A nemzeti
egységet megosztó másik nézeteltérés a Vastag Vég és
a Hegyes Vég híveinek kibékíthetetlen szembenállása
(tudniillik, hogy a lágy tojást melyik végén kell feltörni).
A belpolitikai feszültségek háborús konfliktusokhoz is
vezettek. Blefuscu (Franciaország) most invázióra ké
szül Lilliput (Anglia) ellen. Az Emberhegy azonban át
gázol a csatornán, pórázra fűzi a blefuscui hajóhadat,
s megmenti kedvencei országát. Az udvari intrikák mi
att kiadott elfogatási parancs elől azonban menekülni
kényszerül Gulliver a kis emberek földjéről.

Oehmigke &
Riemschneider: Illusztráció
a Gulliver utazásaihoz
(1900 körül)

FELADATOK
1. Van-e lényeges (világnézeti, politikai) különbség a pártok között? Vitassátok meg!
2.	Emeljétek ki a szöveggyűjtemény szemelvényéből a pártküzdelmek következményeire utaló részeket!
Miféle általánosítás vonható le ezekből?
3. Milyen nevelési elveket vallanak a liliputiak?
4. Babits Mihály teszi fel a következő kérdést Az őszi tücsökhöz című versében:
„Ki átható, egyhangu dalaiddal
betöltöd a nyugalmas éjszakát
milyen lehet tenéked a világ?”
	Próbáljátok elképzelni, „milyen lehet a világ” (egy lakó- vagy üzlethelyiség, egy forgalmas utca, egy csa
lád élettere stb.) egy parányi élőlény szemszögéből! Írjátok le egy fogalmazásban!

GULLIVER UTAZÁSAI
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FELADAT
James Gillray (1756–1815) karikatúrája
(1803) Gullivert Napóleonként ábrázolja,
a brobdingnagi király III. György angol
uralkodó. Min alapul a gúnyrajz?

A második könyvben szerepcsere történik. Az óriás ok
országában, Brobdingnagban a főszereplő válik parányivá,
s így kisszerűvé és nevetségessé. A saját bőrén tapasztalja
meg, milyen ijesztő a világ, most neki kell megküzdenie a
hatalmas tárgyakkal és állatokkal, de még a csecsemő vagy
a királyi törpe is életveszélyt jelent számára. Brobdingnag
torzító görbe tükrében szemlélve bontakozik ki igazán az
angol társadalmi viszonyok maró gúnnyal megírt paródiája.
Gulliver sokszor vendége a királyi étkezéseknek, s itt lehető
sége nyílik beszélgetni, filozofálni. Előszeretettel, szinte már
dicsekedve mesél az óriások királyának az angliai állapotok
ról, a politikai pártokról, az igazságszolgáltatásról, csatákról,
kereskedelemről vagy épp a művészetekről.
De erkölcsi kérdésekben is úgy eltörpül, mint testi mi
voltában. Az okos és az előadásokat bölcs megjegyzések
kel kísérő király a végén vagy félóráig kacagott az egészen:
milyen bohózatba illő dolog, hogy olyan primitív lények is,
mint Gulliver, emberi méltóságról beszélnek, címeket, ran
gokat osztogatnak egymásnak, sőt szerelmeskednek, pár
bajoznak, vitákat rendeznek, csalnak és hazudnak.

FELADAT
Fedezzétek fel az irónia eszközeit az alábbi szövegrészekben!
Gulliver szerint Anglia
„a művészetek királynője, a háborúk győzelmes harci istene, Franciaország büntető ostora, Európa ítélőszéke, és
minden erények trónusa – maga a vallás, a becsület és igazság, szóval a világ elérhetetlen ideálja”.
„Őfelsége [a brobdingnagi király] valóban sajnálatosan szűk korlátok közé szorította a kormányzás tudományát:
így például a józan észre és tiszta értelemre, igazságosságra és megértésre [...] és még egy csomó ilyen útszéli ba
nalitásra, amilyet említeni sem érdemes.”

AZ EMBERI SZELLEM ÉS ERKÖLCS PARÓDIÁJA
Az első két könyv az ember társadalmi életét tette nevetség tárgyává.
A harmadik és a negyedik könyv tovább lép: az ember szellemi és erkölcsi
értékeit kérdőjelezi meg. A mű mondanivalója e két részben emelkedik egye
temes filozófiai szintre. Harmadik utazása alkalmából Gulliver Laputába jut
el, a repülő szigetre. A sziget talapzata hatalmas tömör gyémánt, s a mágne
sesség segítségével mozgatják vagy tartják lebegésben. Innen, a magasból irá
nyítja a király a lenti kontinensen elterülő birodalmát, Balnibarbit. Ha valahol
lázadás robban ki, a sziget megáll a zendülők fölött, elvéve tőlük a napfényt,
súlyosabb esetben pedig rázuhan a földre, s így mindenkit elpusztít.
Laputa a filozófusok hazája. A „tudósok” – elszakadva minden gya
korlati, praktikus feladattól – csak matematikával és felső zeneelmélettel
foglalkoznak.
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A kontinensen elterülő birodalom fővárosa Lagado. Az emberek itt
nyomorognak, a házak romokban állnak. A földeken nincs termés, bár
a talaj termékeny, a népnek se kenyere, se ruhája. Az általános kietlenség
és pusztulás oka a Királyi Kitalátorok Akadémiájának működése. Tudo
mányos intézetek, laboratóriumok sokaságában az akadémikusok „merész
újításokon” dolgoznak, de hosszú évek óta még egyetlen tervüket sem si
került megvalósítaniuk. A „modern tudományos” kísérletek sora a józan
értelem megcsúfolása, mindenféle ráció tökéletes tagadása. Csak néhány
példa a képtelenségekre: uborkából akarják kivonni a napsugarakat, embe
ri ürülékből visszanyerni az eredeti tápanyagokat; jeget igyekeznek ham
vasztani puskaporkészítés céljából, márványt puhítani tűpárna számára.
Lagadót elhagyva Gulliver rövid utazást tesz a mágusok szigetére. Itt a
kormányzó felidézi – kérésére – az elmúlt korok emberein
 ek szellemét. Ez
a történelmi szemle arra a következtetésre kényszeríti a főhőst, hogy nem
létezik emberi fejlődés: az emberi faj a degeneráltság mélypontjára süllyedt.
Az antik múlt rendkívüli gyönyörűséggel tölti el Gulliver lelkét, a modern tör
ténelem viszont a legnagyobb undort váltja ki belőle. Kívánságára megjelenik
előtte a római szenátus s ennek ellenpárjaként egy modern képviselőház.Ê
Az elkomorodó pesszimizmus megteremti az átmenetet a főhős ne
gyedik és legfontosabb utazásához. Ez az út a Nyihahák országába vezet.
Itt nyoma sincs a korábban még gyakori kedélyességnek, derűnek, keser
nyés humornak: a végletes kiábrándultság keserűsége válik uralkodóvá.
Ebben az országban a nemes és bölcs lovak képviselik a józan értelmet,
a tudást, a tiszta erkölcsöt, általában a „humánumot”, az ember formájú
lények pedig – lónyelven: a jehuk – kibírhatatlan, undorító, meztelen, fá
kon mászkáló, marakodó bestiák. A nyihahák a jehukat istállókban tartják,
teherhordásra, fizikai munkára használják fel.
Gulliver „gazdája” egy almásszürke ló. A jehunak nézett főhős hama
rosan elsajátítja a nyihahák nyelvét (valóságos nyelvzseni: minden nyelvet
könnyedén megtanul). Gazdája kérdéseire elmeséli élete történetét. Rész
letesen ismerteti az emberek társa
dalmi berendezését, intézményeit,
szokásait, s felvilágosítja őt hazája
állapotáról. Sok nehézséget okozott
a beszámolók során, hogy olyan fo
galmakra, mint koldulás, rablás, lo
pás, csalás, gyilkolás, kerítés, hamis
tanúzás, talpnyalás, megvesztegetés
stb. a lovak nyelvében nincsenek
szavak. Ilyen bűnök az ő világuk
ban nem is léteznek. Gullivert egyre
inkább lenyűgözik a nyihahák rend
kívüli erényei. El is határozza, hogy
soha többé nem tér vissza az embe
GULLIVER UTAZÁSAI

Ê „Az első olyan volt,
mintha félistenek és
héroszok gyűltek volna
egybe; a másik zsebtol
vajokból, útonállókból,
krakélerekből és kucsé
berekből összeterelt
gyülevész banda volt.”

A Gulliver utazásai című
mű által inspirált alkotás
Kalkuttában (2019)
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groteszk: esztétikai
minőség; azáltal, hogy
egymással össze nem illő,
egymást valójában kizáró
ellentétes elemeket bizarr
módon társít össze, egy
szerre komikus és félelmet
keltő hatást vált ki

rek közé, s élete hátralevő napjait e csodálatos nyihahák között fogja el
tölteni. Észrevette ugyanis, hogy a velük való állandó érintkezés rendkívüli
módon fejleszti jellemét.
A nyihaha-parlament mégis úgy döntött: térjen vissza hazájába, hiszen
illetlen dolog, hogy egy nyihaha együtt éljen egy jehuval. Családja szeretet
tel és örömmel fogadta vissza, mivel már rég halottnak képzelték, de az
emberek közelsége csak gyűlöletet és megvetést ébresztett benne. Évekbe
került, míg úgy-ahogy meg tudta szokni az ember-jehuk társaságát, és el
bírta viselni az emberszagot. Két fiatal csődört vásárolt magának, legtöbb
idejét az istállóban töltötte, s naponta legalább négy órát társalgott lovaiv al.
Az egész mű, de különösen a befejező rész az emberi nem fölött ki
mondott kegyetlen ítélet. Megmutatja az olvasóknak az értékek viszony
lagosságát, az ember esendő és bűnös voltát, az emberi lét ellentmondásait.
Pesszimizmusa következtében Swift egy furcsa, feje tetejére állított világot
ábrázolt regényében. Egyszerre, egy idôben vette észre az emberi-társadal
mi viszonyok nevetséges, ugyanakkor elborzasztó voltát, a komikum és
tragikum egybeszövôdését. Így lett jellegzetes stíluseszköze a groteszk.
Ennek a kettôs hatású, groteszk látásmódnak elsô, klasszikus értékű kitel
jesedése a Gulliver utazásai.
•A
 regényből vett idézetek Szentkuthy Miklós fordításai

Az első kiadás
példányai egy hét
alatt elfogytak.
Mindenki olvasta,
a legmagasabbaktól
a legalacsonyabba
kig, az államtanács
tól a cselédszobá
kig – ahogy egyik
barátja beszámolt
róla Swiftnek.

FELADATOK
1.	A jehuk és a nyihahák szembeállításával Swift az egész emberi fajt parodizálja. Mutassátok ki a paródia írói
módszerét: a túlzást, a végletes ábrázolást, a tulajdonságok szélsőséges fokozását!
2.	Értelmezzétek Babits Mihály összegzését! A mű „végső leszámolás az emberrel és minden emberivel.
Olvasása valóságos pokolbaszállás. Borzasztó könyv, s annál borzasztóbb, mert az egyszerű mese köpenyé
be öltözködik. Ha ’nem véletlen’, hogy a Robinson gyermekkönyv lett: valóságos gúnyos végzet, hogy a Gulli
ver az lett”. (Babits Mihály: Az európai irodalom története)
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Voltaire
Eredeti neve François-Marie Arouet, írói nevét
később alkotta meg és vette fel. Párizsban szü
letett jómódú és művelt nagypolgári családban.
A jezsuiták híres iskolájában tanult. Imponáló
műveltsége, szabad gondolkodása, könnyed
szellemessége már fiatalon az irodalmi szalonok
kedvencévé tette. Hamarosan ő lett a 18. század
írófejedelme, akinek hatalmas irodalmi munkás
sága, életműve szinte áttekinthetetlenül gazdag
és sokrétű. Mindenféle műfajban alkotott: írt
eposzokat, klasszicista drámákat, regényeket,
tankölteményeket, politikai röpiratokat, törté
nelmi tanulmányokat. Sokan levelezését tartják
legsajátosabb remekének: levelei egy rendkívüli
ember bonyolult egyéniségébe világítanak bele.
Többek között levelezésben állt II. Katalin orosz
cárnővel és Nagy Frigyes porosz királlyal is. Egy
ideig a francia uralkodó, XV. Lajos kegyeit is él
vezte, a Francia Akadémia tagja volt, s a király
történésze.
Élete utolsó két évtizedét a francia–svájci
határ mentén lévő Ferney-ben töltötte. Pompás
panteon: valamely nemzet nagyjainak temetkező
helye; a görög pantheon szó jelentése: minden isten
temploma

Voltaire (1694–1778) a francia felvilágosodás
kimagasló egyénisége. A 18. században egész Európa
számára ő volt a szellem fejedelme.

kastélyában a kor sok jeles embere megfordult.
1778-ban visszatért Párizsba. A város lelkes ün
neplésben részesítette, de Voltaire hamarosan
meghalt. Az érsek megtagadta eltemetését, holt
testét ezért egy vidéki apátságban helyezték
el. 1791-ben szállították hamvait a párizsi Pant
héonba.

Voltaire háza Ferney-ben

VOLTAIRE
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Candide vagy az optimizmus
IRONIKUS ÁBRÁZOLÁSMÓD
Voltaire műveinek többsége harcias, sziporkázóan szellemes, ironikus alko
tás. Hitt az észszerűség világának diadalában, ezt azonban nem a tömeg
mozgalmaktól, hanem a felvilágosult uralkodók belátásától, felvilágosult
szellemű törvényeiktől várta. Szenvedélyesen támadta az egyházat, a pap
ságot, de nem vált istentagadóvá. A deizmus, a természetesnek nevezett
vallásnak a híve volt. Eleinte bízott a gondviselés erejében, jóságában. Ez a
hite csak később rendült meg – főként a lisszaboni földrengés borzalmai
nak hatására (1755).
Hatalmas írói munkásságából nem a halhatatlanság igényével készített
alkotások (tragédiák, eposzok) tartották fenn nevét, hanem azok a kisebbnagyobb írásai, alkalmi rögtönzései, melyek csípős és keserű humorral, gu
nyoros modorban tárják fel korának fonákságait.

TÉZISREGÉNY
Voltaire legtöbbet emlegetett, leginkább olvasott filozófiai regénye a
Candide vagy az optimizmus (1759).Ê
Ebben a kisregényében LeibnizË német felvilágosult filozófus
és matematikus egyik művének alaptételét állítja ironikus vizs
filozófiai vagy tézisregény
gálódásának fókuszába. Leibniz azt állította: ha a világot Isten,
(irányregény): valamilyen böl
a legfőbb jó és a legtökéletesebb lény teremtette, akkor ez a világ
cseleti tétel, állítás igazságát vagy
helytelenségét kívánja igazolni,
szükségszerűen a legjobb és a legtökéletesebb az összes lehetséges
de nem elvont fejtegetések útján,
világok közül. Tökéletlenségei csupán a fejletlen ítélőképesség
hanem érdekesen bonyolított
gel rendelkező ember szemszögéből tűnnek azoknak. Ezáltal Le
cselekmény, változatos esemény
sorozat segítségével
ibniz elveti a keresztény vallás „siralomvölgy”-felfogását és a pes
szimizmust. Világnézetét az a meggyőződés járja át, hogy a világ
egésze szép és jó: „Ez a világ a létezhető világok legeslegjobbika.” Ezt a té
telt, ezt az optimizmust csúfolja ki Voltair e szikrázó szellemességgel.
A címadó szereplő, Candide egy vesztfáliai báró kastélyában él lenézett
és szégyellt rokonként. Mégis boldog, mert szerelmes a bárókisasszony
ba, Kunigundába, s hallgathatja a báró fiának nevelőjét, Pangloss mestert.
Pangloss Leibniz nézeteit hangoztatja. Voltaire ironikus kedve a világban
Ê	
A Candide név jelentése:
tiszta, ártatlan, jámbor.

Ë Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) német polihisztor, jogász, matematikus,
fizikus, az újkori filozófia nagy alakja. A Teodicea című művében arról ír, hogy amikor
Isten megteremtette a világot, végtelen sok lehetőség közül választhatott (világunk
nak tehát, például a fizikai törvényszerűségek tekintetében, végtelen sok alternatí
vája volt). Leibniz úgy gondolta, értékközpontú szelekciós szempont alapján esett
Isten választása éppen erre a világra, vagyis a lehető legjobb világot választotta,
különben nem lett volna értelme az egész teremtésnek (lex optimi – optimizmus
törvénye).

lejbnic;
716)
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uralkodó célszerűség istenbizonyítékát is a feje tetejére állít
va, a képtelenségig eltorzítva adja a mester szájába.Ê Pang
loss bárgyú optimizmusa, nyakatekert logikája, a regény gu
nyoros stílusa már a mű elején megteremti azt a szatirikushumoros hangnemet, mely az egészre is jellemző.
A vesztfáliai idillnek az vet véget, hogy Candide a spa
nyolfal mögött csókolózik Kunigunda kisasszonnyal, aki
nek 72 őse van. Rajtakapják, s ezért az ifjút a báró őméltósá
ga kidobja a kastélyból „jók orákat rúgva a fenekébe”.

Ê	
Pangloss „bölcsessége” azt tanítja:
„…ha már mindennek célja van, min
den ugyebár szükségképpen a leges
legjobb célért is van. Orrunk például
azért van, hogy legyen min hordani
a szemüveget, s lám ezért is hordunk
szemüveget. Lábunk láthatóan arra
való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért
is van nadrágunk.”

UTAZTATÓ (PIKARESZK) REGÉNY
Voltaire hősei ezután végigutazzák Európa nagy részét és Dél-Amerikát.
Folyton úton vannak – a korabeli regények konvenciói szerint –, hogy kü
lönféle élményekben részesüljenek, megdöbbentő és fantasztikus kalando
kon menjenek keresztül. Végigélik mindazt a szörnyűséget és elképesztő
borzalmat, amit a természet és a társadalom tartogat a védtelen ember
számára. Mert a kiábrándult Voltaire szemében már a természet sem töké
letes, nem a tiszta erkölcs és a helyes cselekedetek forrása. Épp ebben az
időben keveredett vitába Rousseau-val a Gondviselés és az idealizált termé
szet dolgában. A Candide-ban a természet is gonosz, az ember ellensége,
szenvedések és tragédiák okozója. Betegségek pusztítanak, tengeri viharok
roppantják össze a hajókat, Lisszabonban egyetlen földrengés tizenötezer
áldozatot követelt. A „romlatlan” természet ölén élő, a civilizáció által „meg
nem rontott” emberek kannibálok, a leán
 yok pedig majmokkal szerelmeskednek.

konvenció: hagyomány;
műfaji szabály

Voltair e művét szokás
kalandregénynek, pika
reszk regénynek vagy
– mivel a szereplők állan
dóan változtatják helyü
ket – utaztató regénynek
nevezni. Szerkezetét a ka
landok laza egymásutánja
jellemzi. Ezek sorrendje
felcserélhető, számuk nö
velhető vagy csökkenthe
tő, hiszen az események
alig hatnak a szereplők jel
lemére, világszemléletére.

Daniel Nikolaus Chodowiecki
illusztrációja a Candide 1778-as
német kiadásában
Rijksmuseum, Amszterdam
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n „ Csakugyan, a természeti jog azt tanítja, hogy öljük meg felebarátunkat,
s így is cselekszik mindenki az egész földk erekségen. Ha nem élünk azzal a jog
gal, hogy megegyük felebarátunkat, egyes-egyedül azért tesszük, mert mással is
jóllakhatunk” – mondja Candide a Fülesek országában a vadaknak.
A civilizáltak társadalma még a bennszülöttekénél is rom
lottabb. A háborúkban tízezreket mészárolnak le, a nőket
megbecstelenítik, az inkvizíció a vallás nevében embere
ket éget meg. Rablás, tolvajlás, hitszegés, árulás, rágalom és
erkölcsi fertő uralkodik a világban. Candide olykor becsapott
nak érzi magát, s kétségbe vonja Pangloss tanításának igazságát.
„Ha ilyen a legeslegjobb világ, milyenek a többiek?” – kérdi magában,
és igazat ad Martinnak, aki szerint a világot azért teremtették,
hogy legyen min mérgelődnie az embereknek. Máskor, ha föl
dereng előtte valami parányi remény, mindig visszanyeri naiv op
timizmusát, s azt bizonygatja (például Velencébe érkezésekor):
n „ Minden jól van, minden jóra fordul, minden a lehető legjobban
van ezen a legeslegjobb világon.”

Daniel Nikolaus Chodowiecki illusztrációja
a Candide 1778-as német kiadásában
Rijksmuseum, Amszterdam

Ê	
Az utópia elképzelt eszményi társa
dalom. A név és a fogalom Morus
Tamás (1478–1535) angol hu
ma
nista filozófus Utópia (1516) című
államelméleti művéből származik.

Fennen hangoztatott derűlátását az események fordulatai
persze ismételten megcáfolják.
Egyetlen hely található a világon, mely kivétel, Eldorádó. Az
eszményi társadalom és állam utópikusÊ álma jelenik meg az
ironikus regény lapjain. Eldorádóban az emberek boldogok, min
denki szabad, a zsarnokság ismeretlen, az uralkodó okos és fel
világosult. Itt nem imádják a kincseket: a drágaköveknek és az
aranynak nincs értéke. Nincsenek törvényszékek, bíróságok,
börtönök. A legszebb épület a tudományoknak szentelt palota.
Mindenki vallásos, szüntelenül köszönetet mondanak az Isten
nek, de papok, szerzetesek nincsenek. A felvilágosodott Volta
ire így képzelte el az ideális társadalmi állapotokat. Itt akár jól
is érezhetné magát főhősünk, de innen is továbbutazik, mert
egyrészt ez a tökéletes társadalom emberidegen hely Candide
számára, nincs meg benne az a lüktetés és sokszínűség, amit
már megismert és megszokott. Másrészt nincs itt Kunigunda,
aki szerelmével kiteljesíthetné Candide életét. Ettől a ponttól
már Candide szándéka szerint alakulnak az események.
FELADATOK

ifj. Hans Holbein:
Morus Tamás arcképe (1527)
Frick Gyűjtemény, New York
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1. L éteznek-e ma is utópikus elképzelések egy ideális társadalom
ról?
2. M
 ilyen lehetne egy 21. századi utópia? Írd le elképzelésedet egy
fogalmazásban!
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„MŰVELJÜK KERTJEINKET”
n	
„Pangloss (mondta is olykor) Candide-nak: – Minden esemény
egyetlen láncsort alkot ezen a legeslegjobb világon; mert hisz ha
nem rúgják fenéken, s nem ebrudalják ki egy szép kastélyból
Kunigunda kisasszonyért, illetve szerelme miatt; ha nem gyötri
meg az inkvizíció; ha nem járja be gyalog Amerikát; ha nem
döfi le az ifjú bárót, és ha nem veszíti el száz eldorádói juhocs
káját, bizony nem ehetne itt befőtt cédrátot és pisztáciát. – Igaz,
úgy van – felelte Candide. – De vár ám a munka a kertben.”
Sok-sok hányattatás és szenvedés átélése után a regény sze
replői újra összeverődnek, és Törökországban telepednek le.
A kiábrándító tapasztalatokból az olvasónak egyetlen logi
kus következtetést kellene levonnia: ez a világ a lehető leg
rosszabb. A két főhős azonban nem jut el idáig. Candide csu
pán egyre kétkedőbbé vált – különösen azután, hogy Kuni
gunda olyan csúnya lett, hogy rossz ránézni. Ő az egyetlen a
regény szereplői közül, aki változik a cselekmény ideje alatt.
Átalakulása, metamorfózisa – megcsúnyulása – egy nagyon fontos kérdésre
világít rá: az eszmény és a valóság problémájára. Mi lesz abból az eszményből,
amiért küzdünk, mire megvalósul, mire hozzájutunk? Panglosst is megza
varta mindaz, amit átélt, de nem változtat véleményén, mert a filozófusnak
nem illik megtagadnia önmagát, „s a nagy Leibniz mégsem tévedhetett”.
Az élet elviselésére egy öreg török ad példát, aki hátat fordítva a politi
kának családjával együtt műveli húsz hold földjét, s békében, nyugalomban
él. Ő figyelmeztet arra, hogy a tétlenség és a filozofálgatás helyett dolgozni
kell, mert a munka távol tartja a három nagy bajt: az unalmat, a bűnt és a
szükséget (szegénységet). „Dolgozzunk, ne okosk odjunk!” – mondja Martin is,
mert ez az egyetlen módja annak, hogy tűrhetővé tegyük az életet. Így cse
lekszenek végül: kis majorjukban mindenki hasznossá teszi magát. Pangloss
„következetes” optimizmuson alapuló okoskodását Candide azzal vágja el:
„Vár a munka a kertben.”

Daniel Nikolaus
Chodowiecki illusztrációja
a Candide 1778-as
német kiadásában
Rijksmuseum, Amszterdam

• Az idézeteket Gyergyai Albert fordításában közöljük.

FELADATOK
1.	A „műveljük kertjeinket” eszmény – egyfajta értelmezés szerint – elfordulást jelent a világ dolgaitól, a ter
méketlen bölcselkedéstől; passzivitást sugall, beletörődést abba, hogy a világ, az emberiség helyzetén
nem lehet segíteni. Kérdés, hogy ez csupán Candide vagy egyúttal az író véleménye is. Más értelmezés
szerint a tevékeny élet fontosságát hangsúlyozza, a célirányos emberi munkát dicséri. Ha a világban a
káosz, az észszerűség és a gondviselés hiánya uralkodik, akkor legalább a magunk szabta szűk keretek
között próbáljuk megvalósítani a rendet és a harmóniát.
Melyik értelmezéssel tudtok azonosulni? Indokoljátok véleményeteket!
2.	Vitassátok meg, hogyan alakul a regény zárlatában Pangloss, Martin és Candide saját, korábbi elveikhez
fűződő viszonya!
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Montesquieu
PERZSA LEVELEK
Montesquieu (1689–1755), a francia felvilágosodás úttörője a

Perzsa levelek című munkájával
vált híressé. A mű két előkelő
és gazdag perzsa fiatalember,
Üzbek és Rika élményeiről szól,
akik 1711 és 1720 között bejárják
Európát. Az ő szemszögükből
láttatja az író az európai szokáso
kat, melyeket Párizsban figyeltek
meg. Itt minden más, mint keleti
– kitalált – országukban: eltér a
vallás, a szokások, a jog, az ízlés,
nevetséges a divat. Az utazók
tapasztalataikat a számukra eddig ismeretlen
világról levelekben osztják meg az otthoniakkal,
s a levélváltás lehetővé teszi, hogy az ottani hely
zetről is szó essék. Montesquieu ezekből a fiktív
levelekből állítja össze levélregényét, mely műfaj
ebben a korszakban – neki köszönhetően – igen
népszerűvé válik, elsősorban azért, mert lehető
séget ad a szereplők érzelmeinek, gondolatainak
a közvetlen megjelenítésére.
A szöveg – a levél műfaját követve – kön�
nyed, olvasmányos, ugyanakkor filozófiai gon
dolatokat is közvetít. Az író azt a kérdést járja
körbe, hogy milyenek is az egyes népek emberei
a kívülállók, az idegenek szemével. Milyenek a
szokásaik, a gondolkodásuk, örömeik vagy akár
a ruházatuk.
A Párizsban tartózkodó perzsa főurak más
szemmel nézik a franciákat, észrevételeikkel, felis
meréseikkel a civilizáció hibáira, ellentmondásaira
mutatnak rá. Ugyanakkor őket is csodabogarak
nak tekintik a franciák, már pusztán az öltözködé
sük, külsejük alapján is. ,,Hogyan lehet valaki per
zsa?” – hangzik többször is el a kérdés a műben.
A Perzsa levelek című mű tehát lehetőséget
ad az eltérő kultúrák, a keleti és a nyugati világ
bemutatására és összevetésére, ezek problémái
nak, hibáinak bemutatására.
Az olvasó pedig felismeri: a dolgok az össze
hasonlítás tükrében nagyon is viszonylagossá vál
nak. Hiszen az, amiben él az ember, ami természe
tes számára, azt helyesnek és igazságosnak tartja,
de abban a pillanatban, amikor kívülállóként te
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Jean François Garnerey –
Pierre Michel Alix: Montesquieu
arcképe (1793–1795)
Rijksmuseum, Amszterdam

kint valaki a helyzetre, meglátja
az ellentmondásokat is.
Üzbek, aki utazásai során
elsajátítja a felvilágosodás esz
méit, végig kapcsolatban áll a
háremét felügyelő eunuchhal,
aki hűségesen beszámol urának
arról, ami távollétében a hárem
ben történik. Többek között
arról is, hogy a rend felborult, a hárem hölgyei
fellázadtak. Üzbek, akit eddig bölcsnek, felvilá
gosult gondolkodásúnak láttunk, a hírre kegyet
len zsarnokká válik, parancsot ad a rend helyre
állítására, büntetésképp vérfürdőt rendeztet hű
szolgáival. A történet igazolja, hogy az elmélet és
a gyakorlat követése nemcsak a nyugati, hanem
a keleti világban is nagyon távol áll egymástól.

Jacques Callot: Két keleti férfi (1621–1624)
Rijksmuseum, Amszterdam
levélregény: a szentimentalizmus jellegzetes regény
típusa; a történet a szereplők leveleiből bontakozik
ki; egyes szám első személyű előadásmódja lehetővé
teszi az önelemzést, a lelki folyamatok belső nézőpont
szerinti ábrázolását
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Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
(1712–1778) a francia fel
világosodás kiemelkedő
alakja. Utóéletét, a ké
sőbbi korok irodalmára
gyakorolt hatását tekint
ve felülmúlja zseniál is
kortársát, nagy ellenfelét,
Voltaire-t is.
Genfben született kispolgári családban. Vésnöki n
 asként dolgozott 16 éves
koráig.
Nem volt ta
nult fog
lalkozása; életírói szerint
több mint húsz mes
ter
séget kipróbált. Az irodalommal, a filozófiával
viszonylag későn, 38 éves korában jegyezte el ma
gát. A nagy fordulat 1749-ben történt. Rousseau
Vin
cen
nes-be a bebörtönzött Diderot-hoz me
net az országúton egy fa alatt, villámcsapáshoz
hasonlóan egyszerre meglátta hivatását és a kö
vetendő utat. „Megvilágosodása” következtében
í rta első Értekezését a dijoni akadémia pályázatára,
mely arra a kérdésre kereste a választ: használt-e
a tudományok és a művészetek fejlődése az em
beri erkölcsöknek? Tanulmánya 1750-ben hagy
ta el a nyomdát, s az ezt követő alig több mint
tíz esztendőben alkotta meg legjelentősebb mű
veit.
A különböző támadások, baráti kapcsola
tainak megszakadása egyre magányosabbá tették. Az a rögeszme hatalmasodott el benne,
hogy összeesküvést szőttek ellene, volt barátai
üldözőivé váltak. Élete utolsó másfél évtizedé
ben csupán önmaga felé fordult, önéletrajzi írá
sain dolgozott. Önmagát akarta megmutatni a
maga igazs ágában, s megcáfolni az ellenségei
által rajzolt hamis képet.
1778 májusában megszabadult Párizstól, a szegénységtől. Egy régi tisztelője Párizs környéki
birtokára, az ermenonville-i kastélyba hívta, s pár
derűs hetet töltött itt a nagy park magányában.
Július 2-án halt meg. Egy kis tó szigetén temet
ték el kedvelt nyárfái árnyékában. 1794-ben hamvait a Panthéonban helyezték el a nagy ellenfél,
Voltair e sírja mellé.

Quentin de la Tour:
Rousseau arcképe (1753 körül)
Musée Antoine Lécuyer,
Saint-Quentin

ÉRTEKEZÉS
AZ EMBERI EGYENLŐTLENSÉG
EREDETÉRŐL ÉS ALAPJAIRÓL
Dijoni pályázatra készült tanulmá
nyában (1755) a „természeti ember
ről”, az ősi, civilizáció előtti közösség emberé
nek állapotáról elmélkedik. Ennek az embernek
alap
ve
tő ösz
tö
ne, hogy élni akar. Szá
mára az
egyedüli jó: „az élelem, a nőstény és a pihenés; az
egyedüli rossz a fájdalom és az éhség.” Ha jóllakott,
békében van a természettel és minden ember
társával. Mégsem állat, mert szabad akarata van,
s találékony: változtatni tud élete feltételein.
A „természeti állapotban” minden ember szabad
és egyenlő.
n „ A természeti állapotban az emberek nem is
mertek sem morális viszonyokat, sem köteles
ségeket, így hát első pillantásra úgy tetszik, nem
lehettek sem jók, sem rosszak, nem voltak sem
bűneik, sem erényeik…”
Rousseau észreveszi, hogy ennek az ősi és
idealizált állapotnak a megszűnése összefügg a
termelés fejlődésével. Az emberek mindaddig
szabadon és boldogan éltek, míg egy ember csu
pán önmaga szükségletéről volt képes gondos
kodni. Amint azonban észrevették, „hogy hasznos
dolog az egyén számára, ha két embernek elegen
dő készletekkel rendelkezik, eltűnt az egyenlőség,
megjelent a magántulajdon, szükségessé vált a
munka, az óriás erdők szántóföldekké változtak,
amelyeket emberi izzadsággal kellett öntözni; eze
ken a szántóföldeken nemsokára ott volt a rabszol
gaság, és a nyomor együtt csírázott és nőtt fel a ve
téssel…”.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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A magántulajdon „megjelenését” úgy kép
zeli el, hogy valakinek egyszer csak eszébe jutott
bekeríteni egy földdarabot, és azt mondta: „ez az
enyém”.
n	
„Mennyi bűntől, mennyi háborútól, mennyi nyo
morúságtól és borzalomtól kímélte volna meg
az emberi nemet, ha valaki, a földjelző póznát
kitépve és mezsgyéjét betemetve, odakiáltott
volna embertársainak: »Ne hallgassatok erre a
szélhámosra; ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs
mindenkié, a föld pedig senkié sem, el vagytok
veszve!«”
• Kis János fordítása

Frederic Mayer: Rousseau Ermenonville-ben
Bibliothéque Publique et Universitaire, Genf

EMIL VAGY A NEVELÉSRŐL
Pedagógiai „regénye”, az Emil vagy a nevelésről
(1762) szorosan kapcsolódik tanulmányaiban
kifejtett alapelveihez. Az ember születésénél
fogva jó. Káros tulajdonságokat, bűnös vonáso
kat a megromlott társadalom plántál az embe
ri lélekbe. Ezért a gyermeket távol kell tartani a
civilizáció rontó hatásától. Emil, az előkelő szár
mazású árva fiú a várostól távol, a falu idilli kör
nyezetében magányosan él, iskola és könyvek,
pajtások nélkül, s csupán nevelője van mellette.
Ez a nevelő alakítja tanítványa érzelmi életét is.
Megismerteti vele a szerelem felemelő, lelket
nemesítő szenvedélyét; feleséget is ő választ
számára, megtalálva Sophie-ban az ideális nőt.
Rousseau a gyermekek, pontosabban: a fiúk
nevelésében nagyon fontosnak tekinti az aktivi
tást: a kíváncsi érdeklődéssel, önálló tevékeny
séggel való ismeretszerzést. A gyermek abból
okul leginkább, amit maga lát, tapasztal, meg
figyel, nem attól lesz értelmes, ha elhiszi a ne
velő magyarázatát. A kétkezi munkára nevelés
is lényeges célkitűzés: Emil kitanulja az asztalos
mesterséget.
Rousseau pedagógiájának alapelve, hogy a
gyermek nem kicsinyített felnőtt, ezért engedni
kell, hogy élhesse a maga gyermekkorát, legyen
gyermekként is boldog. A nevelő, a pedagógus
„a természet segítő társa”. Az egyéniség szabad
kibontakozása teheti egészségessé a testet, az
érzelmeket és az értelmet, nem az ismeretek
nagymérvű halmozása.

A magántulajdont követik a hatóságok; vé
gül az egyenlőtlenség legmagasabb foka az
önkényuralom. Itt újból egyenlővé lesz minden
ember, mert a zsarnokságban valamennyien a
semmivel lesznek egyenlővé, a zsarnoknak min
denki egyaránt rabja. De míg az a régi egyenlő
ség „maga volt a tiszta természeti állapot”, ez az
utóbbi „a végső romlottság gyümölcse”.¶
¶	
Voltaire e tanulmány olvasása után írta kegyetlen
szarkazmussal Rousseau-nak: „Aki az ön könyvét olvas
sa, szeretne mindjárt négykézláb járni. De mivel ettől
már elszoktam, legkevesebb hatvan éve, sajnos, nem
tudom újrakezdeni, s átengedem azoknak ezt a termé
szetes magatartást, akik méltóbbak rá, mint ön vagy én.”
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A mű első kiadásának belső címlapja
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Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Herder (1744–
1803) német költő, teológus és filo
zófus, a felvilágosodás századának
utolsó harmadában a német iroda
lom egyik legfontosabb képviselő
je. Jelentős munkája a Eszmék az
emberiség történetének filozófiájáról
(1784–1791) című műve.

ESZMÉK AZ EMBERISÉG
TÖRTÉNETÉNEK
FILOZÓFIÁJÁRÓL ÉS
MÁS ÍRÁSOK

Johann Friedrich August Tischbein
– Carl Hermann Pfeiffer:
Johann Gottfried Herder arcképe
(1800)
Rijksmuseum, Amszterdam

a folklórt érti, hanem azon
alkotásokat, melyekben szerinte nyelv és valóság egy.
Ide sorolja a Bibliát, Homé
rosz, Shakespeare műveit, s
kortársának, barátjának, Goethének az alkotá
sait. Az organikus történet- és művészetfelfo
gásból következően Herder azt vallotta, hogy az
emberi élet analógiájára minden népnek lelke
van és életkora. Ebből következik, hogy minden
nép és kultúra időleges. Az említett művében
fogalmazza meg a magyarokra vonatkozó hí
res nyelvhalálgondolatát, amit ő nem jóslatnak,
csak statisztikai igazolásnak szánt: ,,Itt vannak ők
(magyarok), most szlávok, németek és más népek
között, mint az ország lakosságának kisebbik része,
s századok múlva nyelvüket is alig lehet megtalálni.”
Ez a gondolat a magyar közgondolkodásra
azonban rémisztő jövőképként és cselekvésre
ösztönzőként hatott az elkövetkezendő száza
dokban.

Fontos érdeme volt, hogy a történelmet folya
matos fej
lődés
ként ábrázoló racionalista felfo
gást árnyalta, és a különböző népek történelmét
vizsgálva rámutatott arra, hogy a fejlődés nem
egyenes vonalú és harmonikus, hanem szakaszos
változás, amely saját belső törvényeit követi. Ezért
a különböző társadalmakban a fejlődés szakaszai
másképp, eltérő módon érvényesülnek. „Földke
rekségünkön még ma is elevenen él az emberiség
minden korszaka. Bizonyos népek a gyermekkoru
kat élik, mások ifjúságukat vagy férfikorukat, és ez
valószínűleg még sokáig így lesz…” Vagyis többféle
fejlődési út létezik, ,,a kultúra láncolata tehát igen
egyenetlen, görbe vonalakban húzódik át valamen�
nyi művelt nemzeten”. Abban azonban teljesen biz
tos volt, hogy az emberiség bizonyosan fejlődik.
Herder az organikus fejlődés elvét
vallva kétfajta kultúrát különböztet
meg: az organikus belső fejlődésű szer
ves kultúrát és az imitáción, követésen,
átvételen alapuló kultúrát. Herder a
görög kultúrát tartja az utolsó szer
vesen fejlődőnek, a római már ennek
imitációja. Úgy véli, hogy a középkor a
maga egyetemességével elzárta a szer
ves fejlődés lehetőségét a nemzetek
előtt, s minden népnek vissza kell állni
a saját útjára, vissza kell térni a népköl
tészethez, amelyben még harmóniában
nyilatkozott meg a nyelv és a költé
szet. Herder hatására szerte Európában
megindul a folklórkutatás és -gyűjtés, Georg Melchior Kraus: Társaság Anna Amalia von Sachsen-Weimar
bár nagyon fontos, hogy ő népkölté hercegnőnél (1795 körül). A vendégek között Herder és Goethe.
szeten nem csupán és nem elsősorban Stiftung Weimarer Klassik, Weimar

JOHANN GOTTFRIED HERDER
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SZÍNHÁZ-ÉS DRÁMATÖRTÉNET
Molière
ÉLETPÁLYÁJA

Pierre Mignard: Molière arcképe (1670)
Musée Condé, Chantilly

Molière (1622–1673) Pá
rizsban született JeanBaptiste Poquelin néven. Apja jómódú kárpitos,
udvari szállító volt. Édesanyját korán elvesztette.
A jezsuiták híres párizsi kollégiumában kitűnően
megtanult latinul, s eredetiben olvasta a római
komédiaírókat: Plautust (Kr. e. 250 körül – Kr. e.
184) és Terentiust (Kr. e. 2. század). Húszéves ko
rában már kész ügyvéd, de a jogi pálya nem ér
dekelte. Színésznek állt, s barátaival együtt szín
társulatot szervezett. Ekkor vette fel a Molière
írói álnevet. Társulatával 13 éven át Dél-Francia
ország városaiban vándorszínészként élte életét,
a vándorévek alatt kitűnő komikussá érett.
Kezdő íróként olasz komédiákat dolgozott át,
s a főszerepeket maga játszotta. 1658-ban tért
vissza a fővárosba, s hamarosan felfigyeltek rá.
Első nagy párizsi sikerét a Kényeskedők (1659)
című darabjával érte el. Ebben a korabeli divat
hóbortot, a túlzottan finomkodó társalgási stílust
gúnyolta ki. Az előkelő szalonok tagjai – termé
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szetesen – megsértődtek, az író támadások ke
reszttüzébe került, de a király jót mulatott a víg
játékon, s pártfogásába vette. Molière ünnepelt
író és színész lett, de állandóan meg kellett küz
denie irigyei, ellenfelei mesterkedéseivel. 1662ben társulatával beköltözhetett a királyi palota
színházába. Ebben az évben feleségül vette régi
barátnőjének leányát, a 19 éves Armande Béjart
színésznőt. Áskálódó ellenségei azzal vádolták
meg, hogy saját leányát vette nőül.
Molière termékeny alkotó volt: egymás után
írta verses és prózai vígjátékait.Ê Nagy vihart
kavart a vallási és erkölcsi képmutatást ostorozó
Tartuffe című darabjával. 1664-ben mutatta be a
királyi udvar előtt, az egyházi körök azonnal tá
madni kezdték, s Párizs érsekének követelésére a
király betiltotta az előadást. (Az első változatban
a címszereplő még szerzetesi ruhát viselt.) A ti
lalmat csak 1669-ben oldották fel, s ettől kezdve
a komédiát elsöprő sikerrel játszották. XIV. Lajos
szimpátiája ekkor már védelmet jelentett a leg
durvább támadások ellen.
Az erős munkatempó – több mint 30 szín
művet írt, s élete végéig színész is volt – aláásta
a tüdőbeteg Molière egészségét. A képzelt beteg
(1673) az életmű záródarabja. Az író ebben is
maga alakította a főszerepet. A negyedik előadá
son a színpadon rosszul lett, de kitartott a mű vé
géig. Még aznap éjjel meghalt.

¶ Érett vígjátékai közül a legismertebbek, a magyar
színpadokon is sokszor bemutatott darabjai a
következők: 
Don Juan (1665),
A mizantróp vagy Az embergyűlölő (1666), 
A botcsinálta doktor (1666), 
Dandin György (1668), 
A fösvény (1668), 
Az úrhatnám polgár (1670),
A tudós nők (1672).
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A francia klasszicista dráma
A FRANCIA KLASSZICISTA KOMÉDIA
A komédia hősei átlagos vagy az átla
gosnál kisszerűbb alakok, akik szellemi,
erkölcsi, jellembeli fogyatékosságuknak
vagy nincsenek tudatában, vagy nega
tív vonásaikat értékesként tüntetik fel.
A jellemzés nem nélkülözi a túlzás, ka
rikírozás eszközeit. A komédia cselekményében sok a valószerűtlen fordulat,
cselszövés, véletlen, megoldása pedig
mindig szerencsés kimenetelű.
A komédia során az értéktelenség le
lepleződik, illetve az értékvesztés (hamis
célok vagy jó célok érdekében rosszul
választott eszközök, módszerek, a cél el
érésére alkalmatlan személy stb.) nyilván
valóvá válik. Komikus konﬂiktusra épül a
darab: kisszerű hősök ütköznek össze, és
a küzdelembe belebuknak, felsülnek.
Műveiben Molière támaszkodott az
olasz vígjáték, a commedia dell’ arte
hagyományaira is.Ê

Jean-Antoine Watteau: Az olasz komédiások (1720 körül)
National Gallery of Art, Washington
¶ A molière-i vígjáték forrásai között fontos szerepet játszott
a latin komédia, Plautus és Terentius hatása. A fösvény
című prózában írt műve Plautus A bögre című darabjának
átdolgozása.

komédia: a dráma mű
nemébe tartozó műfaj;
uralkodó esztétikai minő
sége a komikum, olyan
értékszerkezet, melyben
értékhiány lepleződik le,
vagy értékvesztés válik
nyilvánvalóvá

Charles-Antoine Coypel
– François Joullain:
Színházterem. Címlap egy
Molière-művek illusztrációit
tartalmazó metszetsorozathoz (1726)
Rijksmuseum, Amszterdam

A FRANCIA KLASSZICISTA KOMÉDIA
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T artuffe
Molière általában olyan embereket mutat be darabjaiban, akik valamilyen
szempontból eltértek az átlagos, egészséges, józan embertípustól, akik át
lépték az „értelem” és a „természetesség” által szentesített és szokványos
magatartásformák határait. Az ilyen emberek mindig a komikum és a tra
gikum határán mozognak: ha nem tragikusan nagy egyéniségek, akkor
kacagnivalóan komikusak.
Molière komolyan fogta fel írói hivatását. Célja
nemcsak a nézők megnevettetése volt, hanem az em
berek hibáinak megjavítása, olykor veszélyes bűnök
leleplezése, ostorozása. Művei gyakran sokkal inkább
megrendítőek, mint amennyire nevetségesek.
Egyik legjobban sikerült vígjátéka a Tartuffe. Me
séje és szerkezete világos, könnyen áttekinthető: egy
rokonszenves, jómódú polgári családba befurakodik
egy démoni gazember, s körmönfont ravaszságával,
mindenre elszánt aljasságával csaknem a végső rom
lásba dönti őket.
A darab felépítése követi a klasszicista szabályo
kat. Molière elfogadta és megtartotta a hármas egység követelményét. A színhely végig Orgon párizsi
házának szobája, az időtartam pedig néhány órára
tehető: egyetlen nap alatt peregnek le a színpadon
az események. A nézők előtt „egyetlen eset” játszó
dik le.Ê
Molière kész, kiforrott jellemekkel dolgozik, mint
az olasz commedia dell’arte. Jellemalkotási módszere, hogy kiválaszt egy-egy sajátos típust, lelki
tulajdonságot, társadalmi hibát, mellőzi kifejlődésé
Emléktábla Molière szülőhelyén
nek ábrázolását, ugyanakkor következetesen végig
viszi következményeit. Hőseit több oldalról, több,
egymással ellentétes szemszögből vizsgálja meg, s az
egyes jelenetek és felvonások a változatlan jellemek
újabb és újabb vonásait villantják fel.
A Tartuffe szereplői ún. rímes (páros rímű)
¶ Az akkori drámai szabályok szerint egy-egy
alexandrinusokban
beszélnek. A darab tehát verses
darab legfeljebb 24–36 órát ölelhetett fel.
mű, éppúgy, mint a kor tragédiái.

A francia alexandrinus 12 szótagos, hangsúlyos verselésű sorfaj, a 6. szótag után felező
sormetszettel. (A 12. századi francia Nagy Sándor-regényről – Roman d’Alexandre – ne
vezték el.) A magyar fordítások rendszerint időmértékes, jambikus lejtésű, 12-13 szóta
gos sorokban adják vissza az eredeti francia sorfajtát.
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AZ OSTOROZOTT BŰN
Molière Tartuffe című művében az álszenteskedés, a farizeusság társadal
milag különösen veszélyes bűnét leplezi le. Az álszent valamilyen tiszteletre
méltó erény, nemes magatartás leplébe burkolózva, pozitív értékeket szín
lelve, képmutató módon olyan tetteket hajt végre, amelyek önzőek, egyéni,
anyagi haszonra törők. Tartuffe az őszinte vallásosság, jámborság pozitív
erkölcsi értékeit használja fel aljas céljai elérésére. Ezzel egy ideig félrevezeti,
megtéveszti a valóban vallásos Orgont és édesanyját, Pernelle asszonyt. Ők
viszont éppen a vallásosság erényét viszik a józan ész határait is meghaladó
módon túlzásba, s így naiv hiszékenységükkel, bigottságukkal áldozatául
esnek Tartuffe-nek.
FELADATOK
1. Hány személy van a színpadon a legelső jelenetben?
2.	Mi mindent lehet megtudni a színpadképből, amikor felhúzzák a függönyt (a szereplők kora, külseje,
öltözéke; a cselekmény időpontja, helyszíne, díszletek, kellékek stb.)? Soroljátok fel!
3.	A szóváltásokból megismerhetjük a szereplők családi és társadalmi viszonyait is. Nevezzétek meg ezeket!
4. Kiről folyik a vita?

MESTERI EXPOZÍCIÓ
A mű I. felvonása az expozíció. Kitűnő, mozgalmas
tömegjelenettel indul a cselekmény. Egy családi perpat
var kellős közepébe pottyanunk bele: az anyós, Pernelle
asszony dühös – bár mértéktartó – szidalmak közepette
hagyja el Orgon házát. Eleinte teljesen egyoldalú a csalá
di veszekedés, senki sem jut szóhoz: egy-egy megkezdett,
tört mondat vagy egy ártatlan kötőszó után beléjük fojtja
a szót az öregasszony. Csak Elmirának van ideje a legele
Moór Marianna Pernelle asszony szerepét alakítja
jén néhány mondatot befejeznie.
Molière Tartuffe című komédiájában
E búcsúzási jelenet magában rejti annak a lehetőségét, Magyar Színház, 2006
hogy a családi viszonyok azonnal kiderüljenek. Pernelle
asszony mindegyik megszólalásában utal arra, hogy ki kicsoda. Itt tudjuk
meg, hogy Elmira a menye, Orgonnak a felesége, de a felnőtt unokáknak,
Damisnak és húgának, Mariane-nak csak a mostohaanyja; Cléante Elmira
bátyja, Dorine pedig komorna, a gazdag polgárház alkalmazottja.
Az egyre szenvedélyesebbé váló családi vitában mindenki részt vesz, csak
a két főszereplő nincs jelen, de róluk van szó, a szócsata személyük
körül forog. Pernelle-t felháborítja a család felszabadult szelleme, társasá
got kedvelő jókedve, az anyagi jómódot szolidan élvező életstílusa. A min
denben túlzó, bigott öregasszony mindezt elítélendő rendetlenségnek, lé
haságnak, megbocsáthatatlannak, bűnnek s felháborító tékozlásnak tartja.
TARTUFFE
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A legszélsőségesebb nézetek éppen Tartuffe személye körül csapnak ös�
sze. Pernelle asszony egy szentnek kijáró áhítatos rajongással beszél róla.
n „ Egyetlen célja van: az, hogy a bűnt letörölje.
Az isten érdeke – csak az lebeg előtte.
…
Kit szükség idején küldött ide az ég,
Helyrehozni a ház megtévedt szellemét.”
(I. 1.)

Vele szemben a család más tagjai dühös indulattal be
szélnek Tartuffe-ről, megvetik és elítélik. Álszent törte
tőnek, buzgó erkölcsbírónak tartják, akinek „lélegzete sem
egyéb képmutatásnál”. „Nem volt cipője sem, mint koldus jött
ide” – mondja Dorine, s most azt hiszi, ő a gazda, és zsar
noki hatalommal uralkodik a házban.
Dorine és Cléante dialógusából (2. jelenet) Orgon
jellemét ismerhetjük meg. Bigottságában, túlzó vallásos
ságában túltesz még anyján is; valóságos bolondja lett
Tartuffe-nek:
n „ Becézi, öleli, gyöngédség fogja őt el.
Úgy bánik vele, akár egy szeretővel.”
(I. 2.)

Adolphe Lalauze: Illusztráció a Tartuffe-höz (1875)
Rijksmuseum, Amszterdam

A rezonőr szerepe az eseményeknek, a sze
replők magatartásának tárgyilagos megítélé
se. Nem annyira a szerző véleményét tükrözi,
sokkal inkább annak a közönségnek az ítéletét
közvetíti, amelynek a darab szól, amelynek
tetszését keresi.

Családfői szerepét szinte teljesen átengedte szeretett
Tartuffe-jének, aki álszentséggel már egész vagyont sze
dett ki belőle.
Orgon színre lépése igazolja a róla elmondottakat.
Kétnapi távollét után érkezik haza, s nem érdekli őt sem
a felesége, sem a családja sorsa, nevetséges buzgalmában
egyedül Tartuffe hogyléte nyugtalanítja.
Cléante a „rezonőr”. Mindig megőrzi mértékletessé
gét, a józan észre hallgat, s az ész bölcs érveivel próbálja
lecsillapítani a heveskedőket. A végletek között az okos
kompromisszumok híve. Össze tudja egyeztetni a vallá
sosságot is a józan ésszel.

FELADAT
Gyűjtsétek össze és minősítsétek a két főhősről kialakult véleményeket!
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BONYODALOM
A drámai szituáció bemutatása után a II. felvonásban indul meg a bonyodalom. Az elvakult Orgon napvilágra hozza eddig csak rejtegetett tervét:
Mariane férjéül Tartuffe-öt választotta, ezzel a násszal kívánja még szo
rosabban családjához kötni védencét. Tulajdonképpen észszerűtlen és ezért
erkölcstelen házasságba akarja kényszeríteni leányát.
FELADATOK
1.	Mariane nem tiltakozik a házassági terv ellen. Mi ennek az oka?
2.	A korabeli vígjátékokra jellemzően a gyámoltalan szerelmesek helyett a talpraesett komorna cselekszik
a bizalmas szerepkörében. Jellemezzétek Dorine-t tettei, módszerei és értékrendje alapján!

A CÍMSZEREPLŐ MEGJELENÉSE
Két felvonáson át csak Tartuffe-ről folyt a szó, a szélsőséges
szempontokat érvényesítő vita. A néző (az olvasó) úgy érezhette,
mindent megtudott már erről az emberről. S mikor a III. felvonás
2. jelenetében hosszadalmas előkészítés, az érdeklődés felcsigázása
után maga a címszereplő színre lép, kiderül, hogy még mindig
csak nagyon felületesen ismerjük. Csodálnunk kell az írói zse
nialitást, mely új megvilágításba helyezve még inkább kibontja a
„hős” jellemét. Tartuffe, aki eddig a józanul gondolkodó család
tagok szemszögéből megítélve ravasz, képmutató gazember volt,
egy pillanatra komikus ﬁgurának
tűnik fel. Önsanyargató középkori
szerzetes képében szeretne tetsze
legni („Lőrinc, rakd vissza az ostort
és a szőrcsuhámat”). Alamizsnát adó,
pénzét a szegények közt szétosztó
kegyesnek, a testi vágyakat megvető
és elfojtó aszkétának akarja mutat
ni magát, a komornát azonban nem
tudja félrevezetni.

A jelenet a színjáték olyan – a fel
vonásnál kisebb – egysége, ame
lyen belül a szereplők száma nem
változik. Ha egy vagy több sze
replő elhagyja a színpadot, vagy
egy újabb lép a színre, egy másik
jelenet kezdődik. A klasszicista drá
mában alakult ki a szigorúan zárt
jelenetes szerkezet.

Őze Áron (Tartuffe) és Benkő Nóra (Elmira)
a pesti Magyar Színház 2006-os előadásában

FELADAT
Idézzétek föl azt a jelenetet, amelyben Dorine leleplezi Tartuffe aszketizmusát!
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Tartuffe megjelenésével mozgásba lendül minden.
A klasszicista dramaturgia szabályainak megfelelően
felgyorsulnak az események, megnő a jelenetek szá
ma is. Viharos szenvedélyek robbannak ki, s Orgon
egyre gyorsabban rohan bukása felé.
A saját hatalmában és házigazdája vakságában
bízó Tartuffe szerelmet vall a ház ﬁatal úrnőjének,
Elmirának. Tartuffe úgy udvarol, mint egy középko
ri trubadúr – Molière kitűnő lírikus is! Damis, aki
kihallgatta Tartuffe türelmetlen és forró vallomását,
Mihályi Győző (Orgon) és Őze Áron (Tartuffe)
beárulja apjának az „áruló, a gazember, a gőgös pimasz,
a Pesti Magyar Színház 2006-os előadásában
az álszent bigott cseleit”, aljasságát. S újra csak ámulhat
a néző: ez a Tartuffe rendkívül okos, intelligens, ta
lálékony gazember. Azonnal felismeri a helyzetet, egy pillanatig sem zava
rodik meg, félelmes logikával tudja, miképpen kell kivágnia magát. Nem
védekezik: nemcsak a házasságtörési szándékot ismeri el, hanem krisztusi
alázattal magára veszi a világ minden bűnét, s a legnagyobb gonosztevőnek
vallja magát. Ez a térdeplő és mellet verő önvád, ez a szemforgató visel
kedés megtéveszti Orgont, áldozatul esik Tartuffe
remek ötletének, s jóvátehetetlen hibákat követ el.
A komikumnak azt a fajtáját, mely a szereplő jel
leméből következik, például mikor valaki másnak
Fiát kitagadja és elűzi otthonából, egész vagyonát
akar látszani, mint amilyen valójában, s a látszat és
Tartuffe-re íratja, s elhatározza, hogy a tervezett
a valóság ellentéte gyorsan kiderül, jellemkomi
esküvőt még aznap este megtartják. Tartuffe-öt vá
kumnak nevezzük.
ratlanul éri a szerencse. Ennyire ostobának ez ideig
még ő sem gondolta jótevőjét, s most alázatos lélek
kel törődik bele Isten akaratába, s elfogadja az ölébe
hullt vagyont.
Cléante még megkísérli a lehetetlent (IV. 1.), meg
próbálja rendbe hozni a dolgokat. Bár tisztában van
a képmutató aljasságával, most szinte alázatosan kö
nyörög neki – vallásosságára hivatkozva –, hogy en
gesztelje ki az apát ﬁa iránt, s adja vissza neki a jog
talan adományt. Tartuffe „szent hivatására” célozva
félbeszakítja a beszélgetést, s visszautasítja Cléante
kérését.
Az elvakult Orgonra mind ez ideig nem hatottak
sem Cléante józan, megfontolt érvei, sem Dorine
heveskedő nyelvelései, sem a ﬁatalok tiszta érzelmei.
Tartuffe-öt végül cselszövés leplezi le. Elmira lesz a
további események bonyolítója. Elhatározza – bár íz
lése és kedve ellenére –, hogy tőrbe csalja a „ravasz és
fortélyos eszű” gazembert.
Molière darabjának legkomikusabb jelenete az,
Cornelis Troost – Jacob Houbraken: Tartuffe és Elmira
mikor az együgyű Orgon az asztal alatt feszengve
(1760–1780 körül) Rijksmuseum, Amszterdam
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tanúja Tartuffe udvarlásának s erotikus mohóságának. Igaz, Tartuffe gya
nakvó és ravasz, mégis – mintha elhagyta volna eddigi okossága – befut
az egérfogóba. A jelenet komikus feszültségét a furcsa helyzet okozza.
A főszereplő elbizakodottságában nem is titkolja erkölcstelenségét, s ezáltal
lepleződik le.
Tartuffe ezzel az erkölcsi felfogással most már félelmetes és veszélyes
alakká nőtt. Az ilyen gazember minden gonoszságra képes, nincsenek er
kölcsi gátlásai. S ezt rögtön bizonyítja is. Mikor Orgon szeméről végre lehull
a hályog, s el akarja kergetni házából a gonosztevőt, Tartuffe az aljasság
félelmes fölényével Orgont és családját utasítja ki otthonából. Hiszen övé
már a ház s a szerencsétlen hiszékeny ember minden vagyona. Orgont még
is egy bizonyos kazetta nyugtalanítja leginkább, nem is annyira vagyona
elvesztése. A darab hangulata teljesen elkomorodik, eddigi komikus légköre
fenyegetővé válik. Az események a tragédia felé mutatnak: kacagni már
senkinek sincs kedve.

A megtévesztésen
vagy félreértésen
alapuló helyzetet,
melyben a komikus
hős csapdába kerül,
helyzetkomikumnak
nevezzük.

FELADATOK
Olvassátok el újra a IV. felvonás 5. jelenetét! Válaszoljatok a kérdésekre!
·
·
·
·
·

 ilyen drámai szituációban hangzik el a párbeszéd?
M
Miért meri Tartuffe nyíltan hangoztatni meghökkentő „erkölcsi elveit”?
Soroljátok fel a tartuffe-i etika tételeit!
Melyik az a közmondásba illő mondat, mely leginkább jellemző az álszent Tartuffe-re?
Miféle vélemény alakítható ki minderről? Vitassátok meg: elítélitek vagy egyetértetek vele!

TETŐPONT, MEGOLDÁS
A kazetta egy politikai menekült, egy felségáruló
titkos iratait rejtette. Ezt Orgon már korábban – lel
kiismereti okokból – Tartuffe-re bízta, hogy „biz
tonságban” legyen. Mindez még sötétebbre festi a
helyzetet: Orgonnak nemcsak vagyona veszett el,
szabadsága, sőt élete is kockán forog. Tartuffe-öt
ismerve reménytelennek tűnik minden alkudozás,
kibékülés, amit e szorultságban Cléante javasol.
A kétségbeejtő helyzet egy pillanatra mégis Kállai Ferenc (Orgon) a Várszínház 1984-es előadásában
fanyarul nevetségessé válik. Molière szívesen él a
motívumismétlés, a párhuzamos jelenetek komikus hatású eszközei
vel. Tartuffe például kétszer vall szerelmet, s mindkétszer kihallgatják. Az
V. felvonásban is megismétlődik a nyitójelenet vitája a címszereplő kilé
téről, jelleméről. Pernelle asszony ugyanis akkor jön vissza, amikor már
Orgon is meglátta Tartuffe valódi arcát, s most ő magyarázza álszentségét,
gátlástalan gonoszságát anyjának. Orgon hiába bizonyít, Pernelle asszony
éppen olyan süket az igazságra, s éppen olyan makacs, mint korábban ﬁa
TARTUFFE
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Jean Lepautre:
A Képzelt beteg előadása
Versailles-ban (1676)
Rijksmuseum, Amszterdam

volt. Még mindig esküszik Tartuffe jámborságára, s nem hiszi el, hogy
bűnt tudott volna elkövetni. Csak akkor józanodik ki az öregasszony, mi
dőn megérkezik Lojális úr, s tartuffe-i szemforgató kegyességgel közli a
családdal, hogy holnapig haladékot kapnak a kilakoltatásra. A tetőpontot
akkor éri el a drámai feszültség, mikor Valér már a letartóztatási parancs
hírét hozza, s felajánlja segítségét, hogy Orgont biztos helyre szökteti. De
már késő, mert megérkezett a rendőrtiszt Tartuffe társaságában.
S ekkor jön a váratlan fordulat, a szerencsés megoldás, a Molièredarabok „gyöngéje”. Nem Orgont, hanem Tartuffe-öt tartóztatják le, akiben
az uralkodó egy régóta keresett s álnéven bujkáló szélhámost ismert fel.
Sok vita folyt arról, mi lehet az oka, hogy
Molière ily módon zárja le darabjait. Nem mer
te végigjárni az emberi aljasságok útját? Vissza
riadt attól, hogy a gonoszság diadalmaskodjék?
Vagy valóban hitt, egyáltalán hihetett az igaz
ság kiderülésében, a jó győzelmében? Abban az
illúzióban élt, hogy a világ észszerűen és oko
san berendezhető? Élt volna már Molière-ben a
felvilágosodás optimizmusa? A legvalószínűbb
magyarázat az, hogy a színházakat támogató
uralkodó, akinek Molière személyesen is lekö
telezettje volt, elvárta, hogy a színpad is a rend,
a törvények tekintélyét hirdesse, a legfőbb ha
Znamenák István (Orgon) és Nagy Zsolt (Tartuffe)
talom bölcsességét bizonyítsa.Ê
az Örkény Színház 2015-ös előadásában
¶ A valószínűtlen, szerencsés befejezés egyébként kötelező érvényű vígjátéki kon
venció volt akkor, s az maradt szinte napjainkig.
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Már Cléante szerepeltetése is ezt szolgálhatta. A darab legkritikusabb pil
lanataiban a józan észről prédikál, és mindig a törvénytisztelő, mérsékletes
polgár életelveit fejtegeti. A rendőr hadnagy végső szónoklata a fejedelem
„helyes ítéletéről”, „ﬁnom, nagyszerű lelkéről”, „tiszta és átható szemének suga
ráról”, megbocsátó nagylelkűségéről Molière háláját fejezhette ki a királyi
kegyért, mely lehetővé tette az egyház intrikái ellenére a mű bemutatását.
Molière végső üzenete mindenesetre – ebben a darabban is – az, hogy
az emberek lelkében élő rend és harmónia utáni vágynak két démonikus
ellensége van: a fanatizmus és a gonoszság. Ezek ellen küzdeni pedig min
denkori emberi kötelesség.
• A Tartuffe-ből vett idézetek Vas István fordításai.

FELADATOK
1.	Molière darabját nagy sikerrel játsszák a magyar szín
padokon. Tájékozódjatok Tartuffe-bemutatókról a
magyar színházi portálokon!
2.	2012-ben a Pécsi Nemzeti Színházban Méhes László
vitte színre a komédiát. A rendező szerint „Tartuffe
azt képviseli, amit Molière mélyen elítélt a 17. századi
francia társadalomban: a mindent eluraló képmuta
tást. A darab nem csak a címszereplőről szól, és nem ő
az egyedüli főszereplője. Nem véletlen, hogy a bemuta
tó előadáson Molière magára osztotta Orgon szerepét.
Tartuffe ugyanis nem jutott volna semmire Orgon aktív
közreműködése nélkül. A szerző zsenialitása abban áll,
hogy ezt felismerte, és így megalkotta életműve legkü
lönösebb és legemlékezetesebb szereplőpárosát. A Tar
tuffe tulajdonképpen erről a két emberről szól, a ver
senyről, amely a »testvéreket« ellenséggé változtatja; és
arról a folyamatról, ahogy visszás kapcsolatuk túlnő raj
tuk, és a teljes társadalmi rendet veszélyeztetni látszik.”
(www.pnsz.hu/eloadas/47/tartuffe)
Egyetértetek ezzel az értelmezéssel?

Jelenetek az előadásból
Fotók: Körtvélyesi László
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A fösvény
AZ OSTOROZOTT BŰN
Molière 1668-ban írta A fösvényt, a Tartuffe-től eltérően mind az öt felvo
nást prózában. Darabja megírásához sok forrásból merített, épített a vásári
komédiák hagyományaira, de Plautus A bögre című művét is felhasználta.
Saját korában nem is volt annyira népszerű, mint manapság, hiszen fősze
replőjének, Harpagonnak a neve ma már egyet jelent a pénz bűvöletében
élő, zsugori ember megnevezésével.
A darab címadása jellemző a szerzőre, hiszen nála a
köznévi, mellékneves cím mindig arra a jellemhibára,
a személyiség torzulására hívja fel a figyelmet, melynek le
leplezése az író eredeti szándéka. Molière vallja, hogy nagy
csapás az a bűnökre, ha nevetségessé teszik őket.

KLASSZIKUS DRÁMAI SZERKEZET
Az események a hármas egység klasszicista követelményé
nek megfelelően egy helyszínen, Harpagon párizsi polgár
házában, egyetlen nap alatt játszódnak. A konfliktusok a
házban élők és az itt megfordulók között keletkeznek.
A cselekmény egységét a zsugori, gyerekei érdekeitől
eltérő terveket szövögető apával való szembenállás és
a házassági intrika adja. A darabban Molière él a ket
tőzés módszerével, hiszen két szerelmes párt és két apát
szerepeltet, s az utóbbiak ráadásul jellemben teljesen eltér
nek egymástól.
Eperjes Károly (Harpagon) és Bánsági Ildikó
(Fruzsina), az Új Színház 2007-es előadásában

EXPOZÍCIÓ

A mű expozíciója a már kialakult, fennálló alaphelyzetet
mutatja be: az író egymás után vonultatja fel a szerep
lőket, s ismerteti meg velünk a feszültség okait. Az első két jelenetben
ismerjük meg Harpagon gyermekeit, Elizt és Cléante-ot, akiknek titkol
niuk kell szerelmüket Valér és a szegény sorsú Marianna iránt. Valér, aki
családja után nyomoz, Harpagon titkárának áll, hogy kedvese közelében
lehessen.
Harpagon csak a harmadik jelenetben lép színre, de ekkorra már a néző
vagy az olvasó kialakított róla egy benyomást. Milyen apa lehet az, akit a gyer
mekei is szűkmarkúnak tartanak és olyannak, aki boldogságuk útjába áll?
A 3. jelenetben megjelenő Harpagon megmutatja, mi a fontos számára:
a pénz, a kincs, amit a házában rejteget a kertben elásva, s folyton retteg,
hogy meglopják.
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A BONYODALOM MEGJELENÉSE
ÉS KIBONTAKOZÁSA
A darab igazi mulattató komédia, hisz
Molière az elkövetkező jelenetekben a
félreértésekre helyezi a hangsúlyt.
Bár Eliz és Cléante a házasságról szeret
nének beszélni az apjukkal, de nem pon
tosan úgy, ahogy Harpagon gondolja, aki
bejelenti, hogy mindkét gyermekét szán
dékában áll kiházasítani. Elizt egy gaz
dag, meglett úrhoz akarja adni, lehetőleg
minél hamarabb. Cléante-tól Marianna
felől érdeklődik, de csak azért, hogy be Haumann Petra (Eliz) és Haumann Máté (Cléante)
jelentse, maga óhajtja feleségül venni. a Magyar Színház 2017-es előadásában
Fiának pedig egy gazdag özvegyasszonyt
szán házastársul. A közeli határidő a fe
szültség és a mozgalmasság forrása lesz.
FELADATOK
Cléante mindenre kész lenne Ma
1.	Hogyan ismerkedik meg Marianna és Valér?
riannáért, akit eddig még csak távolról
2.	Miért szegődött el titkárnak Valér?
imádott, kölcsönt is venne fel, hogy a
3.	Figyeld meg, hogyan viszonyulnak a főszereplőhöz a
lányt és édesanyját megsegítse. Ám, mi
gyermekei, és hogyan Valér!
kor kiderül, hogy a hitelező uzsorás sa
ját apja lenne, a terv kútba esik. Közben
Harpagon házasságközvetítőhöz fordul, hogy elnyerje Marianna kezét,
akit eddig még csak egyszer látott az ablakból. De szinte biztos benne,
hogy a fiatal lány a pénzéért hozzá megy feleségül, s ebben Fruzsina is
erősíti, bár ő már megtapasztalta, hogy Harpagontól pénzt kicsikarni lehe
tetlen. Érdekes módon Mariannát is úgy ajánlja a házasságközvetítő, hogy
olyan szerény, kis igényű, alig kell majd
rá költeni, vagyis a leendő férjnek meg
marad a pénze. Harpagon fukarságát jól
mutatja, hogy díszlakomát akar adni le
endő felesége tiszteletére, de úgy, hogy
lehetőleg semmibe se kerüljön.
Marianna kényszerből vállalja a há
zasságot, ám Harpagon házában derül ki
számára, hogy a szőke ifjú, akit annyit
csodált, Cléante. A fiatalok nem tudják
leplezni érzéseiket, Harpagon és a fia kö
zött egyre nagyobb az ellentét.
A bonyodalom tovább éleződik, így
vagy úgy már mindenki szemben áll a Haumann Péter (Harpagon)
főszereplővel, de az igazságot a szemébe a Magyar Színház 2017-es előadásában
A FÖSVÉNY
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Soltész Bözse (Fruzsina) és Haumann Péter (Harpagon)
a Magyar Színház 2017-es előadásában

Bartos Gyula (Harpagon)
a Katona József Színház 1952-es előadásában

csak a szolgája, Jakab vágja, akit jól meg is ver ezért
Harpagon.
Fruzsina próbálja visszafordítani az eseményeket,
jól ismeri már a főhőst, tudja, hogy csak akkor mon
dana le a házasságról Mariannával, ha jelentkezne egy
gazdag özvegy, aki kész lenne feleségül menni hozzá.
Ám a cselvetés nem válik be, éppen fordítva sül el
minden, Harpagon csalja lépre a fiát. Érezhető, hogy
az apa csak úgy győzhető le, ha az őt legjobban fog
lalkoztató dologgal, a pénzzel kapcsolatban éri csa
pás. A jelenetek egymásutániságában Molière mesteri
kézzel tartja egyensúlyban a tragikum és komikum
arányát, s ezzel folyamatosan fokozza a feszültséget.

TETŐPONT
Az eseményeknek újabb fordulatot ad, hogy Fecske,
a szolga ellopja a féltve őrzött ládikát.
A IV. felvonás 7. jelenetében Harpagon monológ
ban siratja el élete egyetlen értelmét, a pénzt, amit
azonban soha nem tudott úgy használni, ahogy kel
lett volna. Gazdagsága nem szolgálja sem őt, sem
a környezetét: csak ül a vagyonán, a külvilág előtt
titkolja, sőt szegénynek hazudja magát, nehogy kira
bolják. Pénzét egy ládikában rejtegeti, és uzsoraköl
csönökkel szaporítja. A pénz hajszolása rögeszméjé
vé válik, mániákusan csak erre tud gondolni.
A szerző egy ötletes dramaturgiai fogással él a
monológnál: kibeszélteti hősét a darabból. Harpagon
a nézők felé fordulva már mindenkit gyanúsít a lá
dikája eltulajdonításával. Ez a megoldás bevonja a né
zőket a cselekménybe, rádöbbentve őket, hogy a fös
vények köztünk élnek.

FELADAT
Hallgasd meg a monológot az interneten! 
Milyen nyelvi elemekkel és alakzatokkal érzékelteti a monológ, hogy Harpagon szinte eszét veszti a veszte
ségtől?
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MEGOLDÁS
Az V. felvonás a darab megoldása. Molière-től megszokott módon, szinte
már a tragédia bekövetkezése felé haladnak az események, az olvasó vagy
néző attól tart, hogy Harpagonnak sikerül tönkretenni gyermekei életét.
Ám végül a deus ex machina befejezéssel minden jóra fordul. A boldog
vég váratlanul, véletlenek sorozataként következik be. Anzelmről, a gazdag
úrról kiderül, hogy ő Valér és Marianna apja – aki sok évvel korábban egy
hajótöréskor vesztette szem elől, és azóta holtnak hitte gyermekeit –, ezért
azoknak nem kell érdekházasságot kötniük. Harpagon is visszakapja a lá
dikáját, sőt a kiadásoktól is megkímélik. Mindenki a szíve választottjához
mehet. Itt válik az is teljesen nyilvánvalóvá, hogy Harpagont egyedül a meg
került pénze teszi boldoggá.
Molière elítélő véleményét az érdekházasságokról Anzelm úr tolmá
csolja, aki ellentétben Harpagonnal, fontosnak tartja gyermekei boldog
ságát.

A KOMIKUM FORRÁSAI
Molière a főhős jellemzésében szívesen
él túlzással a nevetségessé tételben, a jellem- és helyzetkomikum széles tárhá
zát vonultatja fel a fösvény családapával
kapcsolatban.
Harpagon azt hiszi, hogy mindenkit
ismer, mindent ő ural, az ő szava a dön
tő. Ugyanakkor nem lát át a hízelgésen.
Valér és Fruzsina a legképtelenebb dolgo
kat hiteti el vele, például hogy Marianna
a pápaszemes, rongyokban járó öregem
bereket szereti, nem a délceg fiatalokat.
Harpagon hiszi, mert hinni akarja, a jó Radnay Csilla (Marianna), Sinkó László (Anzelm), Mátyássy Bence (Valér)
zan ítélőképessége már régen elhagyta. és Ficzere Béla (Simon) a Nemzeti Színház 2011-es előadásában
A helyzetkomikumra is számtalan
példa van, például az V. felvonás 3. jele
netében Valérral két malomban őrölnek, Harpagon a pénzről, Valér Elizről
beszél, vagy Cléante-tal folytatott beszélgetései is idesorolhatók.
Ugyancsak a humort erősítik a szokványos vígjátéki helyzetek, csetepa
ték és a szolgák, különösen Fecske szellemes mondásai.
Gyakran él Molière a személyiség álcázásával: a szereplők tudatosan
félrevezetik, becsapják egymást; eltagadják valódi véleményüket, meggyő
ződésükkel ellentétes dolgokat állítanak. Ennek egy vissza-visszatérő meg
oldása a „félre” színpadi utasítással jelölt monológ: az egyes szereplők itt és
így nyilvánítják ki a maguk igazi, de a felszínen rejtett gondolatait.
A FÖSVÉNY
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HARPAGON JELLEMZÉSE

Bartos Gyula (Harpagon)
a Katona József Színház
1952-es előadásában

Harpagon a darab kétharmadában színpadon van
szereplőként, ha pedig épp nincs, akkor a jelenlévők
róla beszélnek, őt jellemzik. Sokoldalúan bemuta
tott főhős tehát, tettei, gondolatai mellett mások
véleményét is megismerjük vele kapcsolatosan.
Harpagon a zsugori, fösvény ember archetípusa. Látható, hogy egy rögeszme megszállott
ja, ami teljesen eltorzította jellemét. A fösvénység
határozza meg minden tettét, senkiben, még a
gyermekeiben sem bízik. Apai szeretetét is felül
írja a pénz szeretete. Hogy vagyonát megőrizze,
gyermekeit érdekházasságba akarja kényszeríteni.
Harpagon a zsarnoki szülő archetípusa is. Az 	
apai önkénnyel szemben mindenki tehetetlen. Természetesnek tartja, hogy
a szülő válasszon párt a gyermekének, s elvárja, hogy döntését elfogadják
és érzelmeikről lemondjanak a vagyonért. Marianna érzéseiben is ezért biz
tos. (Vagyis a szerelem érzését alárendeli a pénznek, s ezért is érezzük úgy
a nagymonológban, hogy tulajdonképpen a ládikájának vall szerelmet, s ha
azt visszakapná, lemondana a házasságról.)
A szerző ügyes fogása, hogy a nagymonológban a főszereplő saját maga
mutatja be deformált, téves értékrendet követő személyiségét. A zaklatott
felkiáltások, hiányos mondatok, az egymásnak ellentmondó kérdések és ál
lítások a tébolyult ember teljes lelki összeomlását érzékeltetik. Harpagon
magát fogja el a tolvaj helyett; a színházban levő nézőkre is gyanakszik,
köztük is keresi a tettest. Nyilvánvalóvá teszi, hogy élete egyetlen értelme a
pénz, nélküle nem élhet, s ezért a lopás az ő szempontjából valóban a legna
gyobb tragédia, az élet vége.
„Jajjaj, szegény pénzem, édes pénzem, egyetlen jó barátom, elszakítottak tőlem!
Elragadtak. Oda veled a támogatóm, a vigaszom, a boldogságom. Végem van, vé
gem, nincs mit keresnem többé ezen a világon! Nem tudok én nálad nélkül élni.”
– kiabálja Harpagon. Az olvasó-néző pedig tudja, érzi, hogy bár visszakapta
a ládikót, minden mást elvett tőle megszállottsága.
• A fösvényből vett idézetek Illyés Gyula fordításai.

FELADATOK
1.	
A fösvény szereplői közül egyedül Harpagon a sokoldalúan bemutatott alak. A többieknek a jelleméből
egy-egy egyénített, meghatározó tulajdonságot említ a szerző, ami a főszereplővel való konfliktusban a
legmeghatározóbb. Emeljétek ki a darab szereplőinek legfontosabb tulajdonságait!
2.	Készítsetek konfliktustérképet, ábrázoljátok, hogy ki miért kerül konfliktusba, ki kihez áll közelebb, ki
hogyan látja a másikat a darab folyamán!
3.	Anzelm úr családjának története szinte külön cselekményelem a drámában. Foglaljátok össze, milyen
véletlenek játszottak szerepet a családtagok megmenekülésében és egymásra találásában!
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NÉMET VAGY WEIMARI KLASSZIKA
Johann Wolfgang von Goethe
A „világirodalom” szót Goethe alkotta meg,
s ő lett ennek az új fogalomnak a maga korában
a legnagyobb alakja, „költőfejedelme”.
A 18. század végének és a 19. elejének
német irodalmát úgy szokták emlegetni: „Goethe kora”.

Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) a Majna
melletti Frankfurtban született. Apjához hason
lóan ő is jogot tanult – előbb a lipcsei, majd a
strassburgi egyetemen, ahol megszerezte dokto
rátusát.
Íróvá válásának fontos állomását jelentette
Strassburg. Itt találkozott Herderrel (1744–1803),
az új mozgalom szellemi vezérével. Bár a Sturm
und Drang forrása is a felvilágosodás volt, az ész
szerűséggel szemben többre értékelte az ösz
tönökre, a szenvedélyekre alapított életet. A ter
mészet nevében lázadt a társadalmi konven
ciók, a zsarnokság és az ennek behódoló nyárs
polgári erkölcs ellen. Eszményképe a béklyóitól
megszabadult ember s a szabályokat megvető,
újat teremteni képes zseni volt. Irodalmi ideá
lokként Homérosz, Shakespeare és Osszián le
begett a Sturm und Drang hívei előtt. Herder
szerint ezek a régi költők úgy költenek, mint a
nép – képekben, logikán túli összefüggésekben,
tehát igazi költészet csak a népköltészetből fa
kadhat.
Frankfurtban, majd Wetzlarban folytatott
joggyakorlatot. Bárhol fordult is meg, szerelmes

lányok és asszonyok vették körül, s valamennyi
szerelem irodalmi alkotások ihletője lett. Wetzlari
élményekből épült az a regénye is, mely meghoz
ta számára a világhírt: Az ifjú Werther szenvedései
(1774). Goethe 1772 nyarán és őszén gyakran el
járt Buff intéző házába. Szenvedélyesen belesze
retett az intéző leányába, Lottéba, aki már más
nak volt a jegyese.
1775 őszén vendégként érkezett Weimarba.
Hamarosan az uralkodó herceg, Karl August ké
résére a nagyhercegség pénzügyeinek vezetője,
majd (1782-től) miniszterelnöke lett. Nagy sze
relme ekkor egy nála hét évvel idősebb asszony,
Charlotte von Stein báróné volt.
Reformterveit nem koronázta a kívánt siker,
hivatali teendői egyre terhesebbé váltak. Megha
sonlott helyzetével, szerelmével, s 1786-ban való
sággal elmenekült Itáliáb
 a. Itt szinte újjászületett:
alkotóereje visszatért, meglelte önmagában a
költőt. Az antik művészet által képviselt össz
hang, harmónia, a tökéletes művészi forma s min
den emberi érték klasszikus kifejezése lett vezérlő
csillaga. Művészete határozottan a klasszicizmus
felé fordult.

német vagy weimari klasszika: a német felvilágosodás
irodalmának kulturális központjára, Weimarra utaló
irodalomtörténeti fogalom, amely elsősorban Goethe
és Schiller 1800-as években kifejtett művészeti
programját, irodalmi munkásságát foglalja magába
Sturm und Drang: „vihar és előretörés”; a „német
irodalmi forradalom” irodalomtörténeti elnevezése
(1770 körül); Strassburg az egyik központja; a mozga
lom Friedrich Maximilian Klinger (1752–1831) német
drámaíró hasonló című színművéről kapta nevét
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Ernst Rietschel: Goethe és Schiller emlékműve
Weimarban (1857)

1788-ban tért vissza Weimarba. Megőrizte
ugyan államférfiúi rangját, tekintélyét, de csupán
a kulturális intézményeket irányította. Klasszikus
szépségáhítatát teljesítette be az új szerelem: be
lépett életébe a 23 éves Christian
 e Vulpius. „Lelki
ismereti házasságban” élt vele. 1789-ben tőle szü
letett Goethe egyetlen gyermeke.

1794-ben kezdődött barátsága Friedrich
Schillerrel (1759–1805). A két különböző termé
szetű és világnézetű költőt szoros szövetség és
irodalmi program fűzte össze. 1799-ben Schiller
is áttelepedett Weimarba. Ösztönzésére Goet
he 1796-ban befejezte két évtizede megkezdett
„fejlődésregényét”, a Wilhelm Meister tanulóéve
it. A mű folytatása, a Wilhelm Meister vándorévei,
több mint húsz évvel később látott napvilágot.
Újra elővette a Faustot is. A drámai költemény
első része 1808-ban jelent meg; a második rész
csak 1832-ben készült el.
Goethe támadást indított ugyan a romanti
ka jénai központja ellen, de maga is sok mindent
hasznosított az új irányzatból, a romantikusok
nagy része pedig példaképének tekintette őt.Ê
Egy új szerelem és az arab–perzsa költészettel,
a keleti filozófiával való megismerkedése az ih
letforrása versgyűjteményének, melynek címe:
Nyugat–keleti díván (1819; a „díván” jelentése: vers
gyűjtemény, antológia).
A 10-es, 20-as években gyakran töltötte nyarait csehországi fürdőhelyeken, Karlsbadban és
Marienbadban. Itt ismerkedett meg utolsó nagy
szerelmével, az akkor 17 éves Ulrike von Levet
zowval. Házasságra készülődött, de a fiatal lányt
visszariasztotta a nagy korkülönbség.
Jóllehet Weimar már régen zarándokhellyé lett
őmiatta, Goethe a sok látogató közt fokozatosan
magára maradt. 1832. március 22-én halt meg ka
rosszékében ülve.

Ê A goethei klasszikával, antik szép
ségeszményével és harmóniájával
a századfordulón, a 19. század ele
jén egy Jénából kiinduló új moz
galom, a romantika álomvilága,
középkorkultusza fordult szembe.

Wilhelm Tischbein: Goethe a római
Campagnán (1786–1787)
Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt
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AZ IFJÚ WERTHER SZENVEDÉSEI
Goethe életművének „önéletrajzi jel
legét” szokták emlegetni, mivel nála
költészet és élet elválaszthatatlan egy
ségbe ötvöződött, ez az életrajzi jelleg
érvényes a Wertherre is.
Az ifjú Werther szenvedései (1774)
a költő Sturm und Drang kor
szaká
nak alapműve, a szentimentalizmus
irányzatának legnagyobb sikere. Le
vélregény ez is, mint Rousseau Új
Héloïse-e vagy Montesquieu Perzsa
levelek című műve, de a cselekmény
nem a szereplők kölcsönös levél
váltásából derül ki. A regény főként
Werther leveleiből áll. Ezeknek túl John Raphael Smith: Werther és Charlotte első találkozása (1782)
nyomó többségét egy barátjához, Metropolitan Museum of Art, New York
Wilhelm
hez írta, csak egy-két le
vél
A Werther egy jobb sorsra termett, értelmes és
címzettje Lotte. Hátramaradt leveleit, iratait
– a kerettörténet szerint – egy barátja gyűjtötte művelt fiatalember negatív fejlődéstörténete.
össze, s tárta az olvasók elé, hogy vigaszt merít Az ifjú főhős a tevékeny életből kiszakadva gát
hessenek szenvedéseiből. Az utolsó napok törté talan szerelmi szenvedélyének foglya lesz. Érzel
netét a „kiadó” elbeszélése tartalmazza – idézve mi zűrzavarában, belső meghasonlásában csak
a megtalált, elszórt feljegyzésekből s a búcsúle egyetlen megoldást talál: az öngyilkosságot.
A külső történet szinte semmi. Az ifjú Werther
vélből.
egy szerelem elől menekül Wahlheim kies völ
gyébe. Egy táncmulatság alkalmával megismer
kedik a tiszttartó leányával, Lottéval, aki csupa
szív, szorgalom, s derűs kedélyével házuknak és
a környéknek valóságos védőangyala. Hat árva
kistestvérét neveli, ellátja a háztartást, betegeket
ápol. Werther tudja, hogy egy derék fiatalember
nek, Albertnek a jegyese, de míg a vőlegény távol
van, nemigen törődik ezzel. Nem tarthat jogot a
leányra, mégsem tud lemondani róla. Egy ízben
mégis megpróbálja kiszakítani magát a lehetet
lenné váló helyzetből: állást vállal, elhagyja Wahl
heimet, egy követ mellett dolgozik. Itt azonban
az arisztokrata társaság vérig sérti polgári szárma
zása miatt, ezért benyújtja lemondását. Visszatér
Lottéhoz, aki időközben Albert felesége lett.
Werther szerelme és szenvedése egyre foko
zódik. Észre kell vennie, hogy ő sem közömbös
Lotte számára. Úgy érzi, Lotte vele boldogabb
lehetett volna, mint Alberttel. Mégis, hogy meg
mentse Lotte házasságának nyugalmát, önma
gát ítéli halálra – forró szerelemből. A halált oko
zó fegyvert – tudtán kívül – Lotte nyújtja át Wert
Jan Evert Grave: A haldokló Werther megtalálása (1787)
Rijksmuseum, Amszterdam
her inasának. A búcsúlevélben erről így ír:
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775,

n  
„Lotte, te magad nyújtod nekem az eszközt, te,
akinek kezéből kívántam és ah! most kapom
a halált… Íme, Lotte! nem borzadok megra
gadni a hideg, borzalmas poharat, amelyből
a halál szédületét kell innom! Te nyújtottad
ne
kem és én nem kés
le
ke
dem… Bár ré
sze
sültem volna abban a boldogságban, hogy
érted haljak meg! Lotte, érted adni oda ma
ga
mat! Bát
ran, öröm
mel hal
nék meg, ha
visszaszerezhetném vele életed nyugalmát, gyö
nyörűségét. De ah! csak kevés nemesnek adatott
meg, hogy övéiért ontsa vérét, és halálával új,
százszoros életet lobbantson a barátaiban.”
• Szabó Lőrinc fordítása

A regény valóságos cselekménye Werther
lelkében játszódik. Az első levelekben még a táj
szépsége, a derűs élmények friss benyomása és

az ébredő szerelem ujjongása áll a beszámolók
középpontjában. Később elkomorodik a hang
nem. A külső történet jelentéktelenné válik, s he
lyette a felerősödő szenvedélyek háborgásában
vergődő lélekre fordul a figyelem. Werther figyeli
önmagát, a lelkében lejátszódó viharokat, belső
ziláltságát. Keresné a megoldást, de végletek közt
hányódik. Kétségbees ett állapotában még olyan
gondolatok is felbukkannak, hogy talán meg
kellene ölnie Albertet. Saját boldogtalanságának
mélységébe hullva tudomásul kell vennie, hogy
puszta jelenléte Lotte boldogságát is tönkreteszi.
Keserű végkövetkeztetés vonható le a regény
végén: tragikus az emberi sors, az élet a boldog
ságból a boldogtalanság felé tart. Werther sorsa
beteljesedett, de a halálhírre ájultan összeeső
Lotte sem lehet már sohasem boldog. Hiábavaló
lett Werther önfeláldozása.

Faust
Goethe legjelentősebb műve a Faust című kétrészes drámai
költemény, melyet szinte egész életében írt. Az első rész
1773–1775 között íródott, 1808-ban jelent meg, ezt tekintjük
Ős-Faustnak. Ám a második résszel együtt Goethe ezt is
szinte haláláig csiszolgatta. A műfaj a romantika terméke,
s benne elmosódnak a líra és a dráma műnemének határai.
Már a Faust-mondában is benne rejlik a tudásra és a szép
ségre szomjazó emberi vágy csírája. A felvilágosodás századá
ban Goethe ezt a vonást erősíti fel, főhőse a meg nem elége
désnek, az ember kiteljesedéséért vívott küzdelmének a jelképe.
Az ő Faustját a csillapíthatatlan tudásvágy jellemzi, de ez már
nem lehet kárhoztatandó bűn, hanem éppen a legfőbb erény. Ezért
Faust már nem lesz az ördög áldozata.
A mű első része a meghasonlott és kiábrándult főhős panaszos mono
lógjával indul. Végigtanult már minden tudományt, szerzett címet, dok
tori rangot, mégis úgy érzi, valójában semmit sem tud, sőt élete is sivár,
örömtelen. Nincs se pénze, se vagyona, se hatalma. Az élet legrejtettebb
titkait, csodáit szerette volna kifürkészni, ezért fordult a mágiáh
 oz, de

Eugène Delacroix:
Illusztráció a Fausthoz
(1828)
Metropolitan Museum
of Art, New York

A drámai költemény (vagy más elnevezéssel: lírai dráma) valójában lírai alkotás, a párbeszédes drámai forma csupán
külső burok: a költőie
 n megfogalmazott filozófiai eszmék mellett háttérbe szorulnak a dráma, a színház követelményei.
A mű színpadi bemutatása a hatalmas terjedelem miatt teljes egészében nem lehetséges. Ezért csak az olvasónak tárul
nak fel a drámai költemények igazi szépségei. Mivel ezek a művek rendszerint az emberiség s a filozófia nagy kérdése
ivel foglalkoznak (pl. mi az értelme az emberi létnek?), „világdrámáknak”, „emberiségdrámáknak” is szokták nevezni.
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ebben is csalódnia kellett. A Föld szellemének felidézésé
vel sem elégíthette ki tudásvágyát, ezért kétségbeesésében
az öngyilkosságra gondol. Már-már ajkához emeli a mé
reggel teli kelyhet, mikor megszólalnak a feltámadást hir
dető húsvéti harangok, s a boldog gyermekkori emlékek
visszatartják a végzetes lépéstől.
Faust tanítványával, Wagnerrel együtt elvegyül ugyan
a városkapu előtt nyüzsgő ünneplő sokaságban, de nem
szabadulhat gyötrő gondolataitól. Séta közben egy fekete
uszkár szegődik a nyomába. Ez a kutya Faust dolgozó
szobájában Mefisztóvá változik. Az ördög a kiábrándult
tudósnak felajánlja, hogy teljesíti minden kívánságát, hű
ségesen szolgálni fogja az életben, ha a túlvilágon lelke az
övé lesz. A kiégett Faust belemegy az alkuba – vérével
pecsételi meg a szerződést –, de csak azzal a feltétellel, ha
Mefisztó valóban boldoggá tudja tenni. Ezért mondja neki:
n	„Ha nyugton valaha heverőágyon érnél,
Átk os legyen a pillanat!
........................................
Ha a perchez szólnék esengve:
Szép vagy! Maradj! Tied vagyok!
Akk or verj engem rabbilincsbe,
Akk or akár meghalhatok!”

FELADAT
Rembrandt rajzán a sötétből előtörő fény
fokozza az ábrázolt jelenet drámaiságát.
A tudóst szinte elbűvöli ez a váratlan je
lenség. Milyen jelképes tartalom fejthető
ki a fény és árnyék küzdelméből?

Rembrandt van Rijn: Faust a dolgozó
szobájában (1652) Rijksmuseum, Amszterdam

• Sárközi György fordítása

A Mefisztóval kötött szövetséget a Faust-monda ha
gyományai és elemei szerint meséli el Goethe, ezen a pon
ton azonban a feltétel beiktatásával változtat a történeten:
Faust csak akkor adja lelkét az ördögnek, ha örökké a vál
tozásért kiáltó szelleme boldogságot, megnyugvást talál.
DOKTOR FAUSTUS
Doktor Faustus valóságos történeti személy, 1540 táján
halt meg valamelyik Rajna menti német városkában. A re
neszánsz kor jellegzetes alakja volt: tudós, varázsló, jós, má
gus s vásári mutatványos egy személyben. Igen hamar, már
1587-ben megjelent a ponyván a Faust-könyv, mely a mon
da első, kerek, írásos változata. E szerint Faust ég és föld tit
kait kívánta kifürkészni, az élet örömeit akarta megismerni.
Céljai elérése érdekében szövetséget kötött az ördöggel,
s ezért szörnyen megbűnhődött, kárhozatra ítéltetett.
Eugène Delacroix: Mephisto és Faust (1827–1828)

FAUST
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Faust nem tud hinni egy ilyen pillanatban. Meggyőződése, hogy nyug
hatatlan tudásvágyát semmi sem elégítheti ki, ezért nyugodtan aláírja a
szerződést.
Mefisztó meg is kezdi a maga eszközeivel a boldoggá tevés kísértését:
az első részben az érzéki örömökkel akarja romlásba dönteni Faus
tot. Először egy lipcsei borozóba, az Auerbach-pincébe viszi a tudóst, tivor
nyázó polgárok közé, akiket semmi sem érdekel az iváson kívül. Aztán egy
boszorkánykonyhán Faustot megfiatalítják, s ez szükséges lépés Mefisztó
tervéhez, aki a test adta érzéki örömök révén akarja boldoggá és elégedetté
tenni őt.Ê
Az első rész történésének gerincét a fiatal és szép polgárlány, Margit tra
gédiája adja. Faust – Mefisztó biztatására és segítségével – elcsábítja a sze
relmes kislányt, s hamarosan nyilvánvaló lesz, hogy ő is beleszeret a szép
séges lányba, hiába próbálja Mefisztó a boszorkányszombaton (Walpurgiséj) az érzelmek nélküli érzékiséggel megkísérteni, Faust előtt megjelenik
Margit képe, s lelkében ismét feltámad a gondoskodás és a féltő szeretet a
lány iránt. Ám Margit szégyene kitudódott, anyja a tőle kapott álomitaltól
hal meg, újszülött gyermekét elemészti, s ezért halálra ítélik. Faust Mefisz
tó erejével megmenthetné a halálbüntetéstől, de Margit nem fogadja el az
ördög segítségét. Bűnhődni akar, inkább a vérpadot választja. Faust két
ségbeesve hagyja el őt, miközben égi szózat adja hírül, hogy Margit „meg
váltatott”: lelke az égbe jutott. Margit őszinte, tiszta, odaadó, önfeláldo
zó szerelmet érez Faust iránt. Mefisztó ellenpólusa a darabban, olyan
FELADAT
„megváltó-típus”, hiszen halála Faustért hozott áldozat.
Faust szerződése Mefisztóval eleve lehetetlenné teszi, hogy
Tanulmányozzátok a neves francia
az ún. kisvilágban találja meg a boldogságot, hisz a házasság
festő, Eugène Delacroix Goethe
művéhez készített rajzát! 
kötöttségei, szűk világa nem kedvez mindannak, ami miatt
Vitassátok meg, milyen funkciója
Faust belevágott az ördöggel való szövetségbe. Ugyanakkor
lehet általában
a Margittal való találkozás és szerelem beépül Faust szemé
a könyvillusztrációknak!
lyiségébe, gazdagítja, árnyalja azt. A második rész végén az
égbe emelkedő főhős lelkét Margit üdvözli a mennyország
ban.
Az első rész „kisvilága” után Faust a második rész kez
detén a közéletbe, a „nagyvilágba” lép. A császári udvarban
nagy lehetőségek nyílnak meg előtte, vágyai azonban itt sem
teljesednek be. Az antik szépség és harmónia utáni vágya vi
szi el az ősi Hellász földjére, s elnyeri Heléna szerelmét. Faust
és Heléna csodálatos nászából fiú születik, az isteni szépsé
gű Euphorion, az ifjúság, a költészet és a szabadság jelképe.
Euphorion szabadságvágytól űzve nem akar rabként a földön
élni; repülni szeretne, cikázni fönn a szelekkel. Egy szikla
csúcsról emelkedik a levegőbe, de a mélybe zuhan. Halála
véget vet a varázslatnak: Heléna elenyészik, követi fiát az al
világba.
Ê „A naiv ördög, a kisszerűen materialista,
kedélyes Mefisztó”
(Szerb Antal)
kicsinyes érzéki örö
mökbe vonja a meg
fiat alított tudóst, de
ezek voltaképpen
nem jelentenek kísér
tést Faust számára.

152

AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Faust a klasszikus szépségeszmény és humanitás értékeivel gazdagodva
tér vissza a múltból saját korába, a jelenbe. Megmenti a császárt, aki szol
gálataiért megjutalmazza: a tengerpart mocsaras, elhagyatott vidékét aján
dékozza neki. Faust hatalmas munkába kezd: gátakat építtet, csatornázza a
tengertől elhódított területeket. Szorgos, teremtő munkálkodás közepette
éri utol az öregség. De megrokkantan, vakon is elbűvöli a jövő látomása:

Ë A „pórul járt ördög”
a középkori miszté
riumjátékok gyako
ri motívuma volt.

n	„Ha láthatnám a sík on át
e nyüzsgést, szabad nép szabad honát,
a pillanathoz esdve szólnék:
Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább!
Nem mossa el megannyi millió év
halandó-életem nyomát. –
E boldogság sejtelme elragad,
s már üdvözít a legszebb pillanat.”
A nem remélt boldogság pillanatának elérése – az alku
szerint – Faust életének végét jelenti. Mefisztó szolgái
megragadnák, de angyalsereg űzi el őket. Goethe meg
váltja Faustját, nem engedi elkárhozni: az isteni kegyelem
megsemmisíti a szerződést, „rászedi” az ördögöt.Ë
A Faust tehát nem végződik tragikusan. A főhős nem
lett az ördög martaléka, mert mindig nagy és nemes cé
lokért küzdött, s ha néha megbotlott is, nem tért le az
igaz útról.
A világ titkainak kutatása, az elérhetetlen célok ker
getése helyett Faust végül is a közösségért végzett alko
tómunkában találta meg élete értelmét. Önmagában s a
jövő polgári fejlődésében bízva hirdette:
n „Millióknak nyitok tért, hol nem éppen
biztos a lét, de szabad és tevék eny.”
Faust az „örök ember” megszemélyesítője, aki soha
sincs megelégedve önmagával. Folyton újabb meg újabb
célokra tör, vágya és akarata nem ismer szűkös határo
kat. Goethe művében az ördög sem olyan, mint a monda
ördöge. Mefisztó, akinek „a tagadás a lényege”, szüntelen
szembeszegülésével akaratlanul is segítője Faustnak, s a
világrend előrelendítő erejévé válik. Mefisztó maga is tisz
tában van ezzel, mikor Faustnak arra a kérdésére, hogy
kicsoda is ő, ilyen választ ad: „Az erő része, mely örökké
rosszra tör, s örökké jót mível.” A tagadás démoni szelleme
nem hagyja az embert belesüllyedni a megelégedettség
tétlenségébe, hanem örökké új célok elérésére sarkallja.
• A Faustból vett idézetek Kálnoky László fordításai.

Liezen-Mayer Sándor: Faust és
Margit találkozása (1875 körül)
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest

FELADATOK
1.	
A Faust-témát sokan feldolgozták.
A legismertebb közülük Charles Gou
nod (1818–1893) 1859-ben bemuta
tott operája, amely világsikert hozott
a francia zeneszerzőnek. Keressetek
további művészi feldolgozásokat!
2.	Goethe művének az utóélete is je
lentős. Hatása kimutatható Madách
Imre drámájában, Az ember tragé
diájában. A 20. században Thomas
Mann és Bulgakov regényben dol
gozta fel a Faust-témát. Nézzetek
utána ezeknek a műveknek!

FAUST
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Friedrich Schiller
Friedrich Schiller (1759–1805) a
württembergi hercegség egyik városában, Marbachban született. Tanulmányait katonai akadémián vé
gezte: jogot és orvostudományt ta
nult. Katonaorvosként kezdte tiszti
pályáját Stuttgartban, de nehezen
bírta a hadsereg kaszárnyaszelle
mét. Ez ellen úgy védekezett, hogy
belemerült a régi és a modern filo
zófusok tanulmányozásába, meg
ismerkedett a Sturm und Drang
egy-két drámai alkotásával, fölfe
dezte magának Shakespeare mű
veit. Gondolatait, szellemét nem korlátozhatta
a katonai fegyelem. Itt, a stuttgarti „börtönben”
bontakozott ki lázadó idealizmusa, fokozott zsar
nokgyűlölete és lelkesült szabadságvágya.
Az elvont szabadságeszme és a valóság ellen
téte olyan konfliktushelyzeteket teremtett életé
ben, amelyeknek legmegfelelőbb megnyilatko
zási formája a dráma. Bár Schiller kitűnő költő,
ódáiban a legnemesebb eszményekért lelkese
dik, elsősorban mégis színpadi szerző volt.

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Az Ármány és szerelem című „polgári szomorú
játék témája jellegzetesen 18. századi: a nagy
hatalmú első miniszter fiának, Ferdinándnak és
a polgárlány Miller Lujzának tragikus szerelme.
Ferdinánd nem az arisztokrata csábító szerepkö
rében közeledik a lányhoz: gátakat és konven
ciókat széttörő szerelmet érez iránta. Szembeszáll
apja aljasságával, előítéleteivel, aki az ő jegyesét
erkölcstelen nőnek tartja. Megpróbál szembesze
gülni az udvari intrikák szövevényével: nem haj
landó feleségül venni a fejedelem angol kegyenc
nőjét, Lady Milfordot, bár erre a fejedelmi udvar
érdekei kényszerítenék. Rajongó szerelme azon
ban nem tud megbirkózni a féltékenység gyilkoló
mérgével, fennakad apja titkárának, az intrikus
Wurmnak ármány szőtte csapdájában.

Friedrich Schiller (1759–1805)
Goethével együtt teremtette
meg és virágoztatta fel
a „német klasszikát”.
Főbb drámái: Ármány és
szerelem (1784),
Don Carlos (1787),
Wallenstein (1799),
Tell Vilmos (1804).
Anton Graff: Schiller arcképe
(1786–1791)
Kügelgenhaus – Museum der
Dresdner Romantik, Drezda

Lujza kénytelen megtorpanni a hatalmas aka
dályok láttán, már-már lemond Ferdinándról, s in
kább a halált választaná. Az öngyilkosságtól azon
ban a vallás parancsa és apja iránt érzett gyermeki
szeretete visszariasztja. Wurm, aki magának sze
retné megszerezni a lányt, egy hazug szerelmes le
vél megírására kényszeríti Lujzát. Ez az ára ugyanis
bebörtönzött apja szabadulásának. A von Kaib ud
varnagynak címzett levél az intrikusok terve sze
rint Ferdinánd kezébe jut. Az ifjú szörnyű kétségek
közt vergődik: hol képtelenségnek tartja kedvese
hűtlenségét, hol pedig hitelt ad a koholt levélnek,
s szajhának nevezi szerelmesét. Lelki vívódását
nem képes megoldani, inkább megmérgezi Luj
zát, s maga is iszik a mérgezett italból. Lujza csak
haldokolva vallja be az igazat a kikényszerített le
vélről, s a két fiatal együtt megy a halálba. Bátran
szembeszálltak egy becstelen világ elavult szokás
rendjével, de legyőzni nem tudták.
A mű valóságábrázolását, ennek meggyőző vol
tát Schiller személyes élményei mélyítik el. Hason
ló tiltott szerelmet érzett ő is egy fiatal lány iránt.
A fejedelmi udvar romlott hivatalnokait is a való
ságból léptette színpadra: a hercegi katonai akadémia növendékeként közelről ismerhette őket.
A darabbeli fejedelem pedig maga Karl Eugen
württembergi herceg, aki zsoldos katonának
adja el hercegsége parasztjait. Az ő ágyasa Lady
Milford is.

TUDTAD-E?
Schiller 1785-ben született Az örömhöz című verse – melyet Beethoven Kilencedik szimfóniája ismertetett
meg a világgal – az Európai Unió himnuszává vált.
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LÍRA
A német és angol líra bemutatásával arra világítunk rá, hogy a
18. században a költészetben kimutatható egy lassú átmeneti kor
szak, melyet preromantikának nevezünk. Ekkor történik meg a
klasszicista hagyományoktól való eltávolodás, melyet elsősorban
a népköltészet felé való odafordulás indít el, s ez készíti elő a
19. század romantikus látásmódját.

preromantika: a klasszicizmusból
a romantika felé vezető irodalmi
törekvések megjelölésére használt,
de általánosan nem elterjedt fogalom

Johann Wolfgang von Goethe
Vándor éji dala n Goethe életművének
„önéletrajzi jellegét” szokták emlegetni, mi
vel nála költészet és élet elválaszthatatlan
egységbe ötvöződött. Különösen lírai alko
tásaira áll ez, hiszen csaknem minden verse
valóságos élményben fogant. Ezt a dalát
(németül Lied) egy kirándulás alkalmával
a Gickelhahn hegycsúcsán egy vadász
kunyhó deszkafalára írta 1780. szeptember
6-án este (más források szerint 1783-ban).
Magyarra többen lefordították, mégis ér
de
mes ezt a nyolc sort né
me
tül idéz
ni,
a műfordítások ugyanis sohasem képesek
visszaadni tökéletesen az eredeti mű han
gulatát.
n „ Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch,
Die Vőgelein schweigen im Walde.
Warte nur balde
Ruhest du auch.”Ê

A Lied az „a 18. század vége felé kialakuló daltípus, amely
nek fő vonásai az egyszerűség, népiesség, bensőségesség,
világias érzelemvilág, valamint az erős zeneiség, amely
szinte igényli a megzenésítést”.
• Világirodalmi lexikon
Az asszonánc rímtípus. A szó a latin ad + sonare ,hozzá
hangzani’ szókapcsolatból származik. Az asszonáncban a
verssor végi rímben az utolsó két szótag magánhangzói
megegyeznek, a mássalhangzók hasonló hangzásúak.
„Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,
Mely a hamvas utat véges-végig méri”
• (Arany János)
Groteszk asszonáncnak vagy kancsalrímnek nevezzük azt a
rímet, melyben a sorvégi utolsó, összecsengő két szótag
ban a mássalhangzók egyeznek meg, a magánhangzók el
lentétes hangrendűek.
„...méztől dagadva megreped a szőlő
s a boldogságtól elnémul a szóló.”
• (Kosztolányi Dezső)

Ha prózára áttesszük a pontos szöveget, láthat
juk, hogy nincs az eredetiben egyetlen jelző sem:
hétköznapi megállapításokból áll. De ha a német
verset hallgatjuk, olvassuk, a ritmus, a sorok hos
Ê Szó szerinti fordítása:
Minden hegytetőn nyugalom van,
a facsúcsokon (minden facsúcson) alig érzel
egy fuvallatot,
a madárkák hallgatnak az erdőben.
Várj csak, nemsokára megpihensz te is.

szúságának változásai, a csilingelő tiszta rímek,
a tompábban konduló belső asszonáncok révén
kialakul egy olyan megejtő verszene, mely nem
csak elbűvöl, hanem arra is késztet, hogy a szöveg
grammatikai jelentésén túl megsejtsük a mélyebb
mondanivalót. A vers hangsúlyos ritmikájába
beleszövődik némi trochaikus lejtés is. A rímel
helyezésben a keresztrímeket ölelkező rímek
követik: a b a b c d d c. A sorvégi rímek ugyanígy
jelentkeznek a magyar tolmácsolásokban is, de
egyik sem adja vissza a halkabb belső rímeket
(kaum – Hauch; warte – balde). Pedig az utolsó
előtti sorban ennek poétikai szerepe van (várj
– nemsokára): hangsúlyozottan emeli ki az ön
megszólításban a megnyugtatást.

JOHANN WOLFGANG GOETHE
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Ritmust visz még a vers szövegébe a hoszs zabb és a rövidebb sorok váltakozása: szabályo
sat az első négy sorban, kevésbé következeteset
az utolsó négyben. Az első hat sor a természeti
jelenségekkel kapcsolatos, az utolsó kettő a ter
mészetben jelen lévő emberre vonatkozik, de a
rímek kapcsa egybefűzi – szinte elválaszthatatla
nul – a természetet és az embert.
Egymástól távol eső és egymástól különböző
szemléletet és érzékelést villant össze a vers há
romnegyedét kitevő hat sor: a messzi hegyormo
kat és a közeli fák csúcsait, a bércek és a völgyek
erdejének tágasságát és a parányi madarakat.
A távolban a mozdulatlanság, a közelben a csend
köti le az ember figyelmét (illetve a „dalolóét”, aki
egyes szám 2. személyben beszél önmagáról).
A fuvallat hiánya egyszerre kelti fel bennünk a
mozdulatlanság és a csend képzetét: a falevelek
sem mozdulnak, vagy csak alig rezdülnek, s alig
hallható valami gyönge nesz.
A nyugalom és a csend összefonódása feléb
resztheti bennünk az alkonyi erdő idilljét, de a
mozdulatlanság és a némaság a halál élettelen
ségét is. Ugyanígy legalább kétféleképpen lehet
értelmezni az utolsó két sor figyelmeztetését is.
Jelentheti a „vándor” természetes éjszakai pihe
nését a napi vándorlás után, de vonatkozhat arra
is, hogy az életútban megfáradt ember vágya
szólal meg a végső nyugalomra.
A Tündérkirály n Goethe munkásságának ro
mantikus vonásáról tanúskodik A Tündérkirály
című balladája. A vers kísérteties hangulatú,

sejtelmes: apa és fia egy erdőn vágtat keresztül
az éjszakai viharban. A balladamondó az első és
az utolsó versszakban szólal meg, tőle tudjuk az
eseményeket. Az apa védelmezően szorítja ma
gához kisfiát, miközben küzd az elemekkel is. Az
utolsó versszakban kiderül, hogy az út véget ér,
az apa megküzd a viharral, de gyermeke meghal,
mire hazaérnek. A drámai történésekre a köztes,
dialógusokat tartalmazó versszakok adnak ma
gyarázatot. Az apa és fia párbeszédéhez csak a
beteg gyermek számára megjelenő Tündérkirály
szólama társul, aki saját világába csábítja. A fehér
alak gyönyörű dolgokat ígér a kisfiúnak, von
zónak ábrázolva mindazt, ami a gyermekre vár.
Az apa kétségbeesetten próbálja visszatartani a
fiút, a természet és az élet jelenségeivel magya
rázza mindazt, amit a beteg vizionál. A gyermek
tudatában azonban összemosódnak a határok:
a természet zajai számára a tündérleányok s a
Tündérkirály hívó szavait jelentik. Apa és gyer
meke párbeszéde tragikus egymás mellett való
beszéd. A kisfiú számára a halál egyszerre vonzó
és félelmetes is. Utolsó szavai erről a rémületről
árulkodnak: a Tündérkirály csábításával szemben
apját hívja, az életbe kapaszkodna, de a Tündérki
rály hívása erősebbnek bizonyul: az apa már csak
gyermeke élettelen testét tartja a kezében. A zár
lat tragikus voltát a mozgás megszűnése, a meg
érkezés felerősíti.
A vers címét többen fordították rémkirálynak
vagy villikirálynak is, hiszen a benne szereplő tün
dér nem a mesék világából ismert jó tündér, ha
nem ártó, félelmet, pusztulást hozó lény. A vers
négysoros szakaszokból áll,
páros rímekkel (a a b b). Az
egyes sorok szótagszáma
változó: nyolc, kilenc vagy
tíz szótagból állnak.

Moritz von Schwind:
A Tündérkirály (1830 körül)
Belvedere, Bécs
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Robert Burns
Robert Burns (1759–1796), a
„skót bárd” Allowayben egy
földműves család első gyer
mekeként született. Már kis
korában megismerkedett a
skót népdalok, mesék, balla
dák világával, szívta magába
a történelmi ismereteket, kü
lönösen a könyörtelen skót
sors eseményeit. A kertész
apa a szegénység ellenére is
taníttatta fiát, így Burns igen
fiatalon rendkívüli műveltségre tett szert. Meg
ismerkedett Macpherson Osszián-éne
keivelÊ,
Ramsay· és Fergusson¸ skót költők műveivel.
Legkedvesebb olvasmánya azonban egy nép
dalgyűjtemény volt. Ezek hatására elkezdett írni,
s 1786-ban kiadta addig elkészült költeményeit
Versek, nagyobbrészt skót népnyelven címmel.
A kötet sikert aratott Skóciában. Burns a fővá
rosba, Edinburgh-be utazott, hogy kötetét újra

¶ James Macpherson (1736–1796) skót költő, aki kita
lálta az őskelta királyt, Finghalt, s ennek vak énekes
fiát, Ossziánt, apja dicsőségének megéneklőjét,
s egy egész mítoszt épít köréjük. Amikor 1760ban megjelenteti az első ilyen témájú verseit, azt
állítja, hogy a Skót Felföldön gael nyelven gyűjtötte
azokat, s maga fordította angolra őket. Hamar
kiderül, hogy az igen népszerűvé vált költemények
Macpherson művei, ő rejtőzik Osszian alakja mögé.
Ë Allan Ramsay (1686–1758) skót népköltő.
¸ Robert Fergusson (1750–1774) skót költő volt, akit
Burns annyira nagyra tartott, hogy saját pénzén
emelt neki síremléket.

kinyomtathassa. Két évet töltött
el itt. Részt vett a Skót Zenei Mú
zeum kiadványsorozat beindításá
ban, amelynek minden számában
száz skót népdalt kívántak közzé
tenni kottával együtt. Burns ennek
a munkának volt a szerkesztője, vá
logatta a dalokat, a töredékeseket
kiegészítette, és újakat is írt. Közel
300 saját költeménye jelent meg a
sorozatban. A már életében is nagy
népszerűségnek örvendő költő
tisztelete igazán csak az 1796-ban bekövetke
zett korai halálát követően bontakozott ki, és az
egész skót nemzet ikonjává lett, nem véletlenül
nevezte Arany János a „skótok Petőfijének”.

Jean-Auguste-Dominique Ingres:
Osszián álma (1813)
Musée Ingres, Montauban

Burns költészetének jellemzői
Burns költészetét a skót népköltészet évszázados hagyományaiból me
rítette és énekeit ismert skót költemények dallamára szerezte. Versei egy
szerűek és érthetők, amihez nagyban hozzájárul a nyelvezet is, hiszen skót
nyelvjárásban írta. Burns az első költő, akinek költészete tiszta élménylíra.
Különösen a dalköltészetében figyelhető meg ez a személyesség. Bár verseit
friss, őszinte érzelmek hatják át, az ösztönös mértéktartás és arányérzék
soha nem engedi, hogy érzelgőssé váljanak sorai.
ROBERT BURNS
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Költeményei témáját egyrészt életrajzi elemek határozzák meg – sokat
ír a szerelemről –, másrészt a paraszti élet világába is elkalauzolnak versei,
hiszen nagyon jól ismeri az egyszerű skótok mindennapjait, amit idilli mó
don örökít meg verseiben. Igaz, gyakran bemutatja a kocsmai mulatozást,
az ezeket követő csúfolódásokat, és nem hallgatja el a gazdag és szegény
közötti ellentéteket sem. Verseinek harmadik nagy csoportjába a nemzeti
és hazafias költészet jellegzetes darabjai tartoznak, melyekben a skótok
nemzeti függetlenségét hangoztatja.
Burnst a romantika előfutárának tekinthetjük a népköltészet felfe
dezéséért és gyűjtéséért, a hasonló témájú és látásmódú népies költemények
írásáért.
helyzetdal: az a vers, amelyben a költő egy másik
személy helyzetébe képzeli magát, s annak érzelmeit,
gondolatait írja le

Ismeretlen grafikus: Illusztráció a Falusi randevúhoz
(19. század)

Falusi randevú n A Falusi randevú című helyzetdal egy hétköznapi történetet mesél el
egyszerű szavakkal. Egy lány és egy fiú titkos
találkozójáról beszél a lírai én. A körülmények
ről nem sokat tudunk, csak a fiú és a lány pár
beszédét ismerjük meg. De ebből is nyilvánvalóvá
válik az udvarlásnak, a lány meghódításának
története. Az azonban nem derül ki, hogy fáj
dalommal vagy örömmel emlékezik-e vissza a
lány. A vers a szereplők érzelmeit közvetlenül
nem is fejezi ki. A nyelvi megoldásoknak, pél
dául a mondatfajtáknak van nagy jelentősége,
a kérdő mondatok a félelmet, az érdeklődést
érzékeltetik. A felszólító mondatok az elutasí
tástól a szerelmi titok megtartásának esküjéig
vezetik el az olvasót. A feltételes ha kötőszóval
induló mondatok a lány gyengülő ellenállását,
majd beleegyezését is érzékeltetik. A kétsoronként
visszatérő idéző mondatok egyhangú ismétlődés
nek hangzanak, mégis egységben tartják a verset.
Findlay válaszai legtöbbször a lány szavait ismét
lik úgy, hogy utalnak a hódítás mozzanataira, si
kerére. A kimondatlan, a költő által nem közölt
dolgokat az olvasó egészíti ki. Minél kevesebbet
mond el az alkotó, annál többet bíz az olvasó kép
zeletére.

FELADATOK
1.	Olvasd el a Falusi randevú című verset! Milyennek képzeled el a szereplőket a vers alapján? Szerinted
kinyílik-e az ajtó?
2. Véleményetek szerint miért van kitüntetett szerepe a versben a falusi környezetnek?
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John Anderson, szívem, John n Burns 31 évesen, 1791ben írta megindító szerepversét az öregedő John Anderson
feleségének a szemszögéből. Idősödő asszony szól őszülő
férjéhez: tiszta érzelem, szép visszaemlékezés, megindí
tóan személyes hangvétel jellemzi a költeményt. Olvasása
után mindenki érzi, hogy az együtt hűségben eltöltött évtizedek alatt a vágyak múltával is megmaradt a férj és fele
ség között a szerelem, mint legerősebb emberi kötelék.
A vers képi világát meghatározza az út- és hegytoposz:
az életútjukat ketten járták végig, boldogan és vígan éltek,
ezt sugározza a vers a múltról, bár a ,,volt víg napunk elég” sor
sejteti, hogy nem csak magasságai voltak ennek a kapcso
latnak. A kéz a kézben lefelé ballagó pár képe az egymástól
való elválaszthatatlanságot, egymás feltétlen segítését mu
tatja, a hegy tövében való megpihenés képe a halált, az örök
megnyugvást érzékelteti, s ezzel együtt a síron túl is tartó
szerelmet.
A vers könnyedségét a zeneisége adja, Burns közismert
skót dallamra írta. A jambikus lejtésű sorokat félrímek fog
ják össze. A versszakokat keretbe foglalja a szeretett férfi
nevének ismétlése, kiemelése és metaforikus megnevezése.

szerepvers: a költő valamely elképzelt
vagy valóságos személy álarcát ölti magára,
annak hangján szól

FELADATOK
1.	Gyűjtsd össze a John Anderson,
szívem, John című versben talál
ható időre vonatkozó határozó
szókat! Milyen költői alakzatot
erősítenek fel jelentésükkel?
2.	Keress rá a YouTube-on a versre!
A hangzó változatban az előadó
milyen beszédfonetikai eszközök
kel segíti a vers értelmezését?

William Blake
William Blake (1757–1827) kispolgári családban
született Londonban, szinte egész életében
itt élt. Tízéves korától festeni tanult, majd egy
rézmetsző inasa lett, kitanulva a mesterséget
később költeményeit is maga illusztrálta. Blake
első verseskötete Költői vázlatok címmel 1783ban jelent meg, színes és látványos képekkel
tarkítva, ugyanis a rézmetszeteket ki is színez
te. A ver
seiben megteremtett mitologikus vi
lág látomásai így még erőteljesebben, sokszor
nyomasztóan hatnak az olvasóira. Idővel egyre
szimbolikusabbá, misztikusabbá vált költésze
te, a kötött formákat is fellazította. Az őt ért tá
madások és csapások, a meg nem értettség el
lenére is alkotott, bár utolsó éveit már inkább
csak a festészetnek szentelte, patrónusa meg
bízására elkészítette a Jób könyve ihlette akva
rellsorozatát, majd Dante Isteni színjátékának
illusztrálására kérték fel, még betegen is ezen
dolgozott.

WILLIAM BLAKE
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KÖLTÉSZETE
Blake életműve az érzékenység
művészetétől indul, s eljut a ro
mantikáig, de mégsem soroljuk
a nagy angol romantikus nem
zedékhez. Ennek egyik legfon
tosabb oka, hogy a kor, amiben
élt szinte nem vett róla tudo
mást, vagy aki elolvasta verseit,
az őrültnek tartotta. Wordsworth
(1770–1850) írta róla: „E szegény
ember kétségkívül őrült volt, de eb
ben az őrületben is volt valami, ami
érdekesebb Lord Byron vagy Walter
Scott minden józanságánál.”
Blake verseinek jelentős részé
ben egy különös, misztikus világot
jelenít meg, szinte újra formálja a teremtés bibliai
mítoszát ún. próféciáiban, melyekről azt állítja,
hogy sugallatként kapta őket az égiektől, ő csak
az íródeák. Mi most költészetének azokkal a da
rabjaival ismerkedünk meg, amelyek szintén újat
hoztak az angol irodalomba látásmódjukkal és
hangvételükkel, hiszen gyermeki
en tiszta módon csodálkoznak rá
a világra.
Az ártatlanság dalai (1789)
című kötetének fő szimbóluma a
bárány. Ennek a kötetnek a párja,
A tapasztalás dalai (1794) a tigrist
állítja középpontba. Blake világné
zete szerint a szeretetre, a jóságra,
az ártatlanságra annak ellenpontja
következik, s a kettő együtt fejezi
ki a létezés lényegét, az emberi lé
lek két oldalát. A bárány és A tigris
tehát egymás párverse, vagyis az
ellentét nemcsak a kötet szintjén,
hanem az egyes versek között is
érvényesül.

William Blake: Illusztráció
A bárányhoz (1825 körül)
Metropolitan Museum of Art,
New York

ki adta éltedet?” A bárány
is a teremtő Isten műve.
A költeményben a bárány
többszörös szimbólummá
válik: az ártatlanság, a sze
lídség, a tisztaság s egyben
az áldozat, a megváltó Krisz
tus jelképe is. Blake tehát
összekapcsolja Krisztus, a
gyermek és a bárány alakját
s így üzen a hitről, az isteni
jóságról érthető, szemléletes
módon.

A tigris n Ezzel szemben A tigris című vers a bűn,
a rossz allegóriája. A tigris félelmetes és titokza
tos, csodálatra méltó termete összefonódik a tűz
és a pusztítás képével. Tökéletesen megteremtett
lénynek mutatja be az állatot. Szabó Lőrinc for
dításában erre a tökélyre a
szimmetria szó utal. A cím
ellenére mégsem a tigris a
vers legfontosabb szerep
lője. A szöveg egésze kérdő
mondatokból áll, s mind
egyik az alkotóra, az ő szán
dékaira vonatkozik. Vajon
elégedett-e művével, tény
leg a bűnt akarta-e meg
teremteni? Vagy ő maga
is megrettent művétől? Az
egész vers az ,,Aki, a Bárányt,
az csinált?” kérdést készíti
elő, amelyre végül nem ka
punk határozott választ. Az
alkotó, a teremtő akarata
kifürkészhetetlen.
A bárány n A vers olyan, mint egy
Mindkét költemény gyergyermekmondóka: ismétlésekből, William Blake: Illusztráció
mekvers jellegét erősíti a
dallam és a páros rímek
kérdésekből és vá
laszokból áll. A tigrishez (1825 körül)
A sok lágy hang, a magánhangzók Metropolitan Museum of Art, New York használata. Blake a hét szó
tagos trochaikus sorokat
a gyermeki hangot és a barika bé
szeszélyesen megtöri egy-egy szótagtöbblettel,
getését utánozzák. A kérdések gyermeki egysze
rűséggel feltett kérdések, de van közöttük olyan
s a beiktatott szótag megbiccenti a megszokott
is, amelynek filozofikus mélysége van: ,,Mondd,
ereszkedő verselést is.
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92–181.

4.

A felvilágosodás korának
magyar irodalma
A FELVILÁGOSODÁS
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ROKOKÓ, KLASSZICIZMUS
ÉS SZENTIMENTALIZMUS
FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS
A felvilágosodás mint egyetemes eszmerendszer
Európa országaib
 an változatos képet mutat. Ke
let-Európában – így Magyarországon is – a pol
gárosodás hiánya miatt az új eszmék viszonylag
későn, s bizonyos mértékig átalakulva, új célkitű
zéseket teremtve terjedtek el.Ê
	Magyarországon nem volt számottevő pol
gárság, ezért az új világszemlélet iránt elsősor
ban néhány nagy műveltségű főúri család és fő
leg a közép- és kisnemesség értelmiségivé váló
rétege volt fogékony. A felvilágosodás magyar
hívei az új gondolatokból leginkább a kulturális
haladás elodázhatatlan igényét vették át, s a ma
gyar nyelv „pallérozásának”, művelésének felada
tát sürgették. Nem sajátos magyar jelenség ez.
Az idegen uralom alatt élő közép- és kelet-eur ó
pai népek is a nemzeti kultúra alapjául szolgáló
nyelv modernizálását tekintették ekkor legfőbb
céljuknak.
Az új eszmék terjedését tette lehetővé Mária
Te
ré
zia (1740–1780) uralkodása, aki reformjai
val igyekezett az élet sok területét szabályozni.
Művelődési szempontból fontos az 1777-ben
kiadott oktatási rendelete, a Ratio Educatio
nis, amely az állam felügyelete alá helyezte és
szabályozta az oktatást, ugyanakkor az egyhá
zi ok
tatásra, leginkább a protestáns iskolákra
megsem
misítő hatást kívánt mérni. 1760-ban
magyar nemzeti testőrséget állított fel Bécsben.
Az európai kultúra egyik központjának számító
császárvárosban a magyar nemesifjak tanulhat
tak, s itt látóhatáruk kitágult. Megszervezték az
első magyar írói társaságot, melynek a vezetője
Bessenyei György volt.
Ők már munkásságukban összekapcsolták a
Bécsben megismert felvilágosodás művelődési
eszméit és eredményeit a nemzeti törekvésekkel.
II. József felvilágosodott abszolutizmusa idején (1780–1790) még szabadabban terjedhet
tek a modern gondolatok. A „kalapos király”
számos reformintézkedést hozott. Lehetővé tet
te a jobbágyok szabad költözködését, szabad
pályaválasztását, s ennek következtében kiala
kulhatott egy paraszti s zármazású értelmiségi
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Ê Az újabb kutatások a 18. század közepére teszik
a felvilágosodás eszméinek hazai megjelenését.
Az irodalomtörténet-írás hagyományosan 1772-höz,
Bessenyei György színre lépéséhez köti egy új kor
szak kezdetét.

Martin van Meytens után: Mária Terézia arcképe
(1745 körül) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

réteg. Úgynevezett „türelmi rendelete” szabad
vallásgyakorlatot hozott; arról is gondoskodott,
hogy minden faluban legyen plébános. Reformjait központosító célkitűzéseivel kapcsolta össze,
s be akarta vezetni a német nyelv használatát a
magyarországi hivatali és iskolai életben is az ad
dig használt latin helyett.
II. József politikája megosztotta a magyar ér
telmiséget. Voltak, akik szívvel-lélekkel támogat
ták az uralkodó felvilágosodott szellemű törek
véseit: ők voltak a „jozefinisták” (például az ifjú
Kazinczy Ferenc). A jozefinisták a polgárosodást,
a társadalom modernizálását kívánták szolgálni.
A magyarok döntő többsége ellenállt a nemzeti
kultúra megsemmisítésének, s szembehelyez
kedett a jozefinizmussal (Batsányi János, Báróczi
Sándor, Orczy Lőrinc). A nemesi ellenállás hívei
védelmükbe vették a hagyományokat, divatba
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hozták a magyaros öltözködést, a magyar
ételeket, és síkra szálltak a magyar nyelv
ügyéért is.
A francia forradalom kitörése (1789)
után, az 1790-es évek
ben bi
zo
nyos
politikai radikalizálódás következett
be. Egy maroknyi értelmiségi csoport
próbált vállalkozni arra, hogy a nem
zeti és a polgári törekvéseket össze
kapcsolva céljait „zendüléssel” (a „forra
dalom” szó maga még nem létezett) érje
el. Ezt a szervezkedést, melynek élére Mar
tinovics Ignác (1755–1795) állott, 1794 má
sodik felében a hatóságok könnyűszerrel felgön
gyölítették. A vezetőket 1795 májusában a mai

Ismeretlen festő: II. József arcképe
(18. század második fele)
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Vérmezőn végezték ki, so
ka
kat
(köztük több írót, így Kazinczy Fe
rencet is) súlyos börtönbüntetés
sel sújtottak. Az elkövetkező terr oruralom I. Ferenc alatt az alkot
mányos politikai életet harminc évre
lehetetlenné tette.
A börtönből 1801-ben szabaduló Ka
zinczy Ferenc lett a magyar irodalom szervezője,
a nyelvújítás elindítója.

FELADAT
Kazinczy börtönéveiről írta a Fogságom naplója (1828) című művet, amelyből az író elfogásának történetét
és a 2387 napig tartó rabság krónikáját ismerhetjük meg. A magyar emlékirat-irodalom remeke nem csak Ka
zinczy érzéseiről számol be, akit először halálra ítéltek, majd bizonytalan ideig tartó börtönbüntetését Budán,
Kufsteinben és Munkácson töltötte. Az egész korszak minden bizonytalansága, félelme benne van a realista
hűséggel megörökített részletekben.
Kazinczy a naplót már a börtönévek alatt írta, sokszor csak belekarcolva a betűket egy papirosba, amit
aztán rozsdás lével vagy a vérével tett láthatóvá. Munkájának legnagyobb erénye, hogy mindig tényeket
közöl, naplószerűen dátumhoz kötve, szűkszavúan, könyörtelen őszinteséggel. Raboskodásának helyszíneit
le is rajzolja, hogy a szavakba foglaltak még hitelesebbek legyenek. Az 1795. május 20-i bejegyzésben Marti
novics Ignác és négy társa kivégzéséről ír.
a) Vesd össze a naplóbejegyzésből idézett rövid részletet az itt látható képpel, melyet elrettentésül készítet
tek és terjesztettek!
,,Martinovicsot bajjal vonták a székhez. Ott bekötötték a szemeit, s a hóhérlegény tartotta a kendő végét.
A kopasz koponyáról lesiklott a kendő, s Martinovics az öröm mosolyával pillanta körül. Gratiát reményle.
De szemeit ismét beköték, s feje repült. Homokkal hintették be a vér helyét, s az öt testet kivitték a Buda
megett emelkedő tetőkre. Senki sem tudja, hol fekszenek.
Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása ott le csuprokban.”
b) Milyen elemek utalnak a megfélemlítésre?
c) Mire vonatkozhat Kazinczy Ferenc utolsó
megjegyzése?

ROKOKÓ, KLASSZICIZMUS ÉS SZENTIMENTALIZMUS
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IRODALMI ÉLET
Ê 1777-ben Nagyszombatról Budára, majd 1784-ben

A 18. század 70-es, 80-as éveiben eleven irodal
Pestre helyezték a Pázmány Péter által alapított egye
mi-szellemi élet bontakozott ki. Ez a fellendülés
temet. 1791-ben az egyetemen magyar nyelvi tan
közvetlenül vagy közvetve összefüggött a felvilá
széket állítottak fel, a gimnáziumokban bevezették
a magyar nyelv tanítását, de az országban 1844. no
gosodás szellemének elterjedésével, de szerepet
vember 13-ig a latin volt a hivatalos nyelv.
játszottak benne más intézkedések is.Ê
Az irodalmi élet rendkívüli pezsgését
elsősorban az jelentette, hogy egyszer
re többtucatnyi író alkotott, vitázott, írói
társaságokat hozott létre, folyóiratokat
alapított, s egy magyar tudós társaság fel
állításán gondolkodtak. Megnövekedett
a kiadott röpiratok, könyvek száma, há
romszorosára nőtt a nyomdai kapacitás.
Ebben az időben jelentek meg az első hír
lapok, szépirodalmi folyóiratok: a Magyar
Museum (Kassa, 1788–1792), a Mindenes
Gyűjtemény (Komárom, 1789–1792), az Or
pheus (Kassa, 1790–1791), az Uránia (Pest,
1794–1795). A magyar nyelv terjesztésé
A Farkas utcai színház épülete Kolozsváron
ben jelentős szerepet kapott az első ma
gyar nyelvű színtársulat megszervezése
Ferencet (1759–1831) és kö
ve

1790-ben, akik vándorszínészként járták az
tőit. Többen fölfedezték újra,
országot. A 19. század elején elkezdődött
hogy a magyar nyelv mennyire
az állandó színtársulatok számára a kőszín
alkalmas antik időmértékes ver
házak építése (pl. Kolozsvárott 1821-ben).
sek írá
sá
ra, például Mol
nár Já
A kor irodalmi élete a stílusirányza
nos (1728–1804), Kalmár György
tok, írói csoportosulások szempontjából is
(1726–1782), Baróti Szabó Dávid
gazdag. A felvilágosodással együtt érkező
(1739–1819), Révai Miklós (1750–
klasszicizmus kezdett érvényre jutni elő
1807), Rájnis József (1741–1812)
ször a francia, majd a német klasszicista
s a legkitűnőbb köztük, Virág Be
ízlés formájában. Ide sorolhatjuk Bessenyei
nedek (1754–1830).
Györgyöt (1747–1811) és a testőrírókat, pél
dául Báróczi Sándort (1735–1809), Barcsay
A Magyar Museum első
Ábrahámot (1742–1806), majd Kazinczy
kötetének címlapja, 1788–1789

Baróti Szabó Dávid
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Virág Benedek

Verseghy Ferenc
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A szentimentalizmus írói közül a jelesebbek:
Ányos Pál (1756–1784), Bat
sá
nyi János (1763–
1845), Day
ka Gá
bor (1769–1796), Föl
di Já
nos
(1755–1801), Ráday Gedeon (1713–1792), Szent
jóbi Szabó László (1767–1795), Verseghy Ferenc
(1757–1822).
A népi hagyományokat igyekeztek fenntartani
az irodalomban: Orczy Lőrinc (1718–1789), Gva
dányi József (1715–1801), Fazekas Mihály (1766–
1828). Meg kell még említeni néhány, csoportba
nehezen besorolható költő nevét: Faludi Ferenc
(1704–1779), Vitkovics Mihály (1779–1829), Ung
várnémeti Tóth László (1788–1820), Kis János
(1770–1846), Dukai Takács Judit (1795–1836).
Sok regényátdolgozás, regénymagyarítás lá
tott napvilágot. Eredeti műveket írt Dugonics
András (1740–1818) és mindenekelőtt Kármán
József (1768–1795).
A stílusirányzatok tarkasága jellemző a fel
világosodás egyik legnagyobb költőjének, Cso
konai Vitéz Mihálynak (1773–1805) a művésze
tére. A kor egyik neves költője Kisfaludy Sándor,
a Himfy-dalok szerzője.
Föllendült a tudományos irodalom, és a szel
lemi mozgást a különböző irodalmi „perek”, vi
ták is színezték. Ennek a változatos szellemi élet
nek megindítója, első programadója Bessenyei
György volt.

Batsányi János

Fazekas Mihály

Etelka. Belső címlap, Pozsony, 1791

A lassú polgárosodásban nemcsak írók ne
velődtek, hanem olvasó
kö
zön
ség is. Újságok,
folyóiratok, évkönyvek jelentek meg, igény tá
madt az állandó színjátszásra, rendszeressé vált a
mű
fordítás, irodalmi szalonok működtek, tudós
társaságok alakultak. Önálló foglalkozássá vált az
író, az újságíró, a szerkesztő, a színész, a könyv
kiadó tevékeny
sé
ge. Műveltebb körökben be
szédtémává vált az irodalom. Már könyvsikerek is
akadtak, például Dugonics András Etelka című re
génye (1788), Kisfaludy Sándor A kesergő szerelem
című dalciklusa (1801).

Dugonics András

FELADATOK
1.	Keressétek meg a Magyar Elektronikus Könyvtár Magyar költők, 18. század című összeállítását: www.mek.
oszk.hu/06200/06222/html! Az alkotók névsorából kik köthetők lakóhelyetekhez, régiótokhoz? Mutas
sátok be, hogyan őrzik emléküket!
2.	Nézzetek utána, hogyan alakult a magyar színjátszás története a 18–19. században! Készítsetek képes
ismertetőt a kor legendás színészeiről!

IRODALMI ÉLET
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Bessenyei György
1772 – Bessenyei György írói
fellépésének esztendeje. Eb
ben az évben egyszerre öt
műve is megjelent nyomta
tásban, köztük egyik legér
tékesebb drámai alkotása, az
Ágis tragédiáj a.
A Szabolcs megyei Berce
len született 1746-ban vagy
1747-ben köznemesi család
ban. Bessenyei öt évig tanult
a sárospataki kollégiumban
(1755–1760), utána apja ha
zavitte gazdálkodni. 1765ben ke
rült két báty
ja után
Bercelről egyenesen Bécsbe,
Mária Terézia testőrei közé.
Itt döbbent rá hazája elma
radottságára, de saját műve
letlenségére is. Szívós önmű
veléssel kezdte pótolni tu
dásának hiányait. Nyelveket
tanult, testőrtársaiból afféle
önképzőkört, önművelő tár
saságot szervezett.Ê
1773-ban kilépett a gár Kallós Ede: Vázlat Bessenyei György
dából. Bécsben polgári hi nyíregyházi emlékművéhez (1900)
vatalt vállalt: a hazai refor Szépművészeti Múzeum – Magyar
mátus egyház ügyvivője lett Nemzeti Galéria, Budapest
az ud
var
nál. Tele volt írói
tervekkel, egy tudós társaság életre hívásán is
buzgólkodott.· 1779-ben Pesten járt, ahol már
kigondolták néhányan a Hazafiúi Magyar Társa
ság tervét. Ez volt az első magyar tudományos
akadémia tervezete. Az elnök Orczy Lőrinc, a tit
kár Bessenyei, a jegyző Ányos Pál lett volna, mű
ködésére azonban nem került sor.

1782-ben hazatért Bercelre, majd
néhány év múlva visszavonult Bihar
megyei birtokára. 1787-től Puszta
kovácsiban gazdálkodott. Elfeledve,
az írói körökből kimaradva élt. Az
utókor ezért nevezi őt „bihari reme
tének”.
Visszavonultságában sem lett hűt
len az irodalomhoz. Alkotott tovább
ra is, de ezek a művek – köztük igen
jelentősek – kéziratban maradtak.¸
1811-ben halt meg Pusztakovácsi
ban. Kívánsága szerint egyházi szer
tartás nélkül, kertjében temették el.

Ê  1777-ben együtt jelentették meg verseiket Bessenyei György Társasága címmel Bécsben; főleg Bessenyei és Bar
csay Ábrahám művei találhatók e kis kötetben.
·  Először 1778-ban Bécsben jelent meg a Magyarság című „röpirat” (12 lap), 1779-ben a Magyar néző (kb. 60 lap).
1781-ben írt egy szintén vékony füzetecskét. Címe: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. 
E pályaszakasz legterjedelmesebb, csaknem 400 lapos alkotása a Bécsben 1779-ben megjelent A holmi.
¸  Ebből az időből való pl. A természet világa című, több mint tízezer soros filozófiai költeménye és A bihari remete
című értekezése. 1804-ben készült el Tariménes utazása címmel nagy terjedelmű, öt könyvre osztott állam
regénye, mely csak 126 év múlva, 1930-ban látott napvilágot.
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BESSENYEI PROGRAMJA
Bessenyei György az új magyar irodalom első
programadója, irodalmi életünk nagy tehetségű
szervezője. Bár rendkívül termékeny író volt, s az
irodalom mindhárom műnemében alkotott: írt lí
rai versektől kezdve klasszicista verses tragédiá
kon és prózai vígjátékon át az eposzig és regényig
mindent, mégsem szépír óként tartja számon iro
dalomtörténetünk. Többre értékeli értekező pró
záját s ezzel kapcsolatban programadó szerepét.
Kulturális programját ún. röpirataib
 an, ezek
ben a világos és tömör prózában írt tanulmányok
ban fejtette ki. Röpir ataiból a – felvilágosodás által
ihletett – következő gondolatmenet, kulturális
program bontakozik ki:
•  a távoli és a legfőbb cél a „közboldogság”,
a „közjó”, az „ország boldogsága”;
•  a „közboldogság” legnagyobb akadálya a tu
datlanság, a nép műveletlensége;
•  ezt (ti. a tudatlanságot) csak úgy lehet megszün
tetni, ha minél szélesebb körben elterjesztjük a
modern tudományokat (a francia Enciklopédia
ismeretanyagára gondolhatott);
•  ezt a tudományterjesztést csakis egy-egy nép
anyanyelvén lehet megoldani;
•  a magyar nyelv egyelőre alkalmatlan a tudo
mányok népszerűsítésére, mivel még nincs sem
elég „ereje”, sem „elégsége” az új gondolatok és
érzések kifejezésére;
•  ezért a legsürgősebb feladat a nyelv művelése,
„pallérozása”, tökéletesítése;
•  a nyelvművelő munka leghatásosabb eszköze a
szépirodalom, mindenekelőtt a fejlett nyelvek
ből való fordítás.

EGY MAGYAR TÁRSASÁG
IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK
Az Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék
című írása 1781-ben készült és 1790-ben jelent
meg. Az író a magyar főrendekhez címezte mon
dandóját a magyar nyelv ügyéről és a magyar tu
dományos-szellemi élet fejlődéséről. Szükségét
látja egy „Tudós Magyar Társaság” megszervezésé

Bessenyei röpiratának első oldala
A Jámbor Szándék nyílt levélként készült a magyar
főrendekhez. Révai Miklós, a neves nyelvész és költő adta ki
1790-ben Bécsben a szerző nevének említése nélkül
(maga a cím is Révait ól származik).

nek úgy, ahogyan a francia Akadémia is létrejött.
Ajánlja, hogy az akadémiát hasonló szervezettel
az ország főnemesei állítsák föl, tagjai között le
gyenek valóságos, azaz munkálkodó (fizetett) és
tiszteletbeli (nem fizetett) tagok. Pontosan meg
határozza a felállítandó intézmény céljait és fel
adatait. Bessenyei a nyelv művelésének és a tudo
mányok elterjedésének zálogát az „Académiában”
látja, de a magyar nyelvű tudományok gondozá
sában nagy szerepet tulajdonít a Mária Terézia
által Nagyszombatról Budára helyezett egyetem
nek, a „budai nagy universitásnak” is. Bessenyei
szerint az emberi élet legnemesebb célja a köz
boldogság elérése. Mindez úgy valósítható meg,
ha a tudományokat elterjesztjük, „közönségessé”,
mindenki által elérhetővé tesszük. Ennek eszköze
a nyelv fejlesztése is. Ezt az elgondolását Kazinczy
Ferenc valósította meg, a Magyar Tudományos
Akadémia pedig gróf Széchenyi István felajánlá
sával jött létre.

röpirat: kiadványtípus és publicisztikai műfaj; rövid terjedelmű, legfeljebb 40–50 lapnyi, füzetformában
terjesztett sajtótermék; állásfoglalás valamely aktuális kérdésben azzal a szándékkal, hogy másokat is
meggyőzzön; gyakran névtelenül vagy álnévvel jelenik meg; az újságok előzményeként született, de Magyar
országon a 19. század derekáig tartott a virágkora

BESSENYEI GYÖRGY
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Kármán József
provinciális: negatív értelemben: vidéki, elmaradott

A műben fontos elem a nemzeti önismeret
követelése, a nemzeti illúziók elleni küzdelem.
Kármán támadja a magyar elmaradottságot, a
provincializmust. Ebben az elmaradottság elleni
küzdelemben nagy jelentőséget tulajdonít a köl
tészetnek, és úgy véli, a magyar irodalmat úgy le
het fejleszteni, hogy a fordítások és az utánzások
helyett eredetit, újat kell alkotni.

FANNI HAGYOMÁNYAI
Kármán József (1769–1795) tehetséges író, ki
váló stiliszta és merész gondolkodó volt. Tragi
kusan rövid ideig élt: írói működése is csupán
egy-két évet foglalt magában. 1794-ben indí
totta meg Uránia címmel negyedévi folyóira
tát, s mindössze három szám jelent meg belő
le. 1795 nyarán Losoncon, szülővárosában halt
meg tisztázatlan körülmények között.

A NEMZET CSINOSODÁSA
Kármán művelődési programját ebben a röpira
tában fejtette ki. A „csinos” szó jelentése palléro
zott, kulturált. A csinosodó nemzet kulturálódik,
előbbre jut a műveltség útján. Kármán József azt
vizsgálja, hogy hol a magyarság helye a művelt
nemzetek sorában. Miért vagyunk elmaradva
tőlük? Hangsúlyozza az írók felelősségét abban,
hogy milyen fontos az igazság megmutatása.
Nem szabad úgy tenni, hogy minden rendben
van, amikor nincs.
n ,,Az író igazat szóljon, vagy hallgasson. Ne palás
toljátok, társaim, hogy messze vagyunk a tökéle
tességtől, hogy nálunk a tudományok szeretete
még csak föl sem ébredt, hogy más nemzetek,
melyek már ezen az ösvényen előrehaladtak,
minket a durva nemzetek számába vesznek. Kí
vántassátok meg a beteggel az egészséget, verjé
tek fel a nemzetet kóros álmából.”
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Kármán vállalkozott eredeti munka alkotására.
Az Urániáb
 an jelent meg szentimentális nap
ló- és levélregénye, a Fanni hagyományai az
első modern értelemben vett lélektani regény
irodalmunkban.Ê
Maga a szerző már a címadással is azt a kép
zetet erősíti az olvasókban, hogy egy valóságos
személy levelezését és naplóbejegyzéseit adja
közre, a hagyományai kifejezés hagyatékként
értelmezendő, vagyis egy Fanni nevű lány ha
gyatékáról szól a történet. A hitelesség kedvéért
Kármán három fiktív bevezetőt is illeszt az ira
tok elé. Ezekből tudjuk meg, hogy a lány nap
lóját és levelezését egy ismeretlen férfi juttatta
el hozzá, aki Fanni keserű életéről és korai halá
láról is beszámolt, s arra kérte őt, hogy közölje
Fanni írásait, s ezzel állítson „emlékoszlopot”
a sokat szenvedett léleknek, akinek sorsa egyál
talán nem volt egyedi a 18. században, s később
sem.
Azzal, hogy már a bevezető szövegekből meg
tudjuk Fanni élettörténetének lényegét, Kármán
a lány lelkében lejátszódó történésekre irányítja

Ê K
 ármán nőolvasókra számított, lelki életet élő höl
gyeknek szánta művét:
„Megvallom, hogy nekem az egy legszebb képzelő
déseim közül való, ha valamely szép leánykát vala
mi szép könyvvel a kezében gondolok magamnak.”
(A módi)
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a figyelmünket. A 63 számozott naplóbejegyzés
és a közéjük iktatott levelek a lélekben lejátszódó
folyamatokat, a finom lelki rezdüléseket rögzítik.
Az egyes szám első személyű közlés eredmé
nyeként mindent a főszereplő szemszögéből lát
hatunk, a mű énregény, egy női lélek feltárása.
A regény cselekménye nem különösebben
fordulatos. Főszereplője, a nemesi származású
Fanni 16 éves. Fiatalkora ellenére már sok lelki
szenvedésben volt része, édesanyja és bátyja
meghalt, az apja rideg vele, mostohaanyja és
mostohatestvérei, ahol tudják, bántják, megaláz
zák. A regényt, alaphelyzete miatt nevezik az iro
dalomtörténészek a „magyar Hamupipőke-törté
netnek”. Zárkózottan, magányosan él kis világá
ban. Természetesen ő is ábrándozik szerelemről,
társról, s ezeket a gondolatait idősebb barátnőjé
vel, egyetlen bizalmasával osztja meg. Báró L-né
arra biztatja, képzelje el az ideális férfit magának,
s meg fogja azt találni a valóságban is. Így is törté
nik: egy bálon ismerkedik meg T-ai Józsival, akivel
kölcsönösen egymásba szeretnek. A kemény
szívű apa azonban eltiltja Fannit a vagyontalan
fiútól. Ráadásul a tiszta és ártatlan kapcsolatukat
a társaság is a szájára veszi. Fanni nem tud mást
tenni, mint tudomásul venni az apja döntését, de
belebetegszik a bánatba. Halálos ágyához az apja
már hiába hívja Józsit, és adja áldását kettőjükre,
Fannin ez már nem segít, szerel
me karjaiban meghal.
A műbeli események krono
logikus sorrend
ben haladnak
előre, a regényidő egyetlen évet
ölel fel, tavasztól tavaszig. A lé
lekrajz hitelességét növeli, hogy
a szentimentalizmus hatására
Kármán nagy szerepet szán a ter
mészetnek, ami számtalan helyen
visszatükrözi a szereplők lelkivilá
gát, érzéseit, a lélek metaforájává
válnak a természeti jelenségek.
Fanni titkos helye a kertben egy
kis lugas, itt írja a naplóját, s itt
szokott könnyezni nehéz sorsa
miatt. Szereti a hajnali, alkonyi bo

énregény: a szentimentalizmus jellegzetes műfaja,
egyes szám első személyű előadásmódja lehetővé teszi
a mélyre ható önelemzést, a szereplők lelkiállapotának
belülről való ábrázolását
napló: a mindennapi élet eseményeinek időrend szerinti
följegyzése; lehet utólag készített, tudatos, művészi
alkotás is

lyongásokat, amikor egyedül lehet gondolataival,
szerelmi bánata idején sokat időz a temetőben.
A szerelmesek lelkében dúló vihart kifejezi és fel
erősíti Kármán a kinti szeles, esős időjárással. Fan
ni ősszel indul sorvadásnak. A lélek és természet
párhuzama a tél és az új tavasz fordulóján törik
meg, amikor is Fanni életében már nincs újrakez
dés, csak a lassú elmúlás. Számára nem – és mint
az előszóból kiderül, Józsi számára sem – adatik
meg a földi életben a boldogság. Ugyanakkor az
olvasó azt érzi, hogy bár nem teljesedett ki a kettő
jük szerelme, de nagy hatással volt mindegyikük
re. Fanni az érzés által talált önmagára, élte meg a
harmóniát. Nem fél a haláltól, hiszi, hogy nyugal
mat, boldogságot és üdvözülést nyer: ,,mint vő
legénynek, úgy megyek a halál angyalának elébe”.
Kármán József regényének nemcsak az árnyalt
jellemrajz, az arányos, átgondolt kompozíció adja
az értékét, hanem a tömör és még
is lírai nyelvhasználat, és a kön�
nyed, választékos stílus is.
A regénynek Szabó Magda
1966-ban elkészítette a drámavál
tozatát, melyet nagy sikerrel ját
szanak a színházak.

A cím alatt ez áll:
„Napi jegyzések és levelek”

FELADAT
Gyűjtsd ki a szöveggyűjteményben található részletekből a szentimentalizmusra utaló jegyeket, mozzanato
kat!

KÁRMÁN JÓZSEF
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Kazinczy Ferenc
A 19. szá
zad első két év
ti
1801 júniusában szabadult.
zedében Kazinczy Ferenc
Anyagilag tönkrement, család
(1759–1831) szervezőmun
ja elidegenedett tőle. 1804-ben
kája nyomán született meg
feleségül vette Török Sophie -t, a
a modern magyar szépiro
nála húsz évvel fiatalabb és sze
dalom.
gény gróf kisasszonyt, aki mind
Református nemesi csa
végig hű társa maradt. 1806-ban
lád gyermeke volt. 1759 ok
költöztek Széphalomra. Innen
tóberében született Érsem
irányította és szer vezte újjá az
jénben. 1769-től Sárospata
irodalmi életet. Roppant gazdag
kon járt iskolába. Itt fejezte
levelezésével (23 kötetben gyűj
be főiskolai tanulmányait
tötték később össze) kapcsolatot
1779-ben. Kassán, Eperjesen
teremtett mindenkivel, akinek
és Pesten végzett joggyakor
a szellemi élethez valami köze
latot, majd megyei szolgálat
volt. Íróvá majdnem két év tize
ba lépett: zempléni, később Donát János: Kazinczy Ferenc arcképe dig csak az lehetett, akit Kazinczy
abaúji aljegyző lett. Ezekben (1812) Magyar Nemzeti Múzeum,
író
ként is
mert el. Di
csért és bí
az években komoly világ- Budapest
rált, tanácsot adott és irányt mu
nézeti válságon ment át.
tatott. Harcolt a maradiság ellen,
Felvilágosodott szemléletét
egy kifinomultabb ízlést kívánt
erősítette szabadkőműves
meghonosítani; vezette és dia
meggyőződése is (1784-ben
dalra vitte a nyelvújítási harcot.
lett tagja a nemzetközi titkos
Közben anyagi gondok szoron
társaságnak). Pesti évei ide
gatták, mert bir toka jövedelmét
jén (1782–1783) vált „jozefi
nagyrészt az irodalomra fordítot
nistává”: II. József hívévé.
ta: saját pénzén jelentette meg
Íróként harmincéves ko
a maga és má
sok műve
it. Hely
rában lépett a közönség elé.
zetén nem változtatott az sem,
A Kas
sán 1788-ban meg
in
hogy az Akadémia 1830-ban tag
duló Magyar Museum egyik
jává választotta. Kazinczy pályája
társszerkesztője lett, majd
végefelé „originál munkákat” is írt.
Jelentős ezek közül az önéletrajz
Orpheus címmel (ez volt sza
ból emlékirattá és korrajzzá nőtt
badkőműves neve) új folyó
Pályám emlékezete. Házasságáig
iratot indított (1790–1791;
tekinti át életét, íróvá nevelődé
nyolc száma jelent meg).
sének, szellemi gazdagodásának
1791-ben elbocsátották
Török Sophie
hivatalából. Ebben az évben
folyamatát. 1831. augusztus 23-án
kezdte el kúriájának építé
halt meg: az észa
ki me
gyék
ben
sét a Sátoraljaújhely közelében lévő Bányácskán,
dúló kolerajár ványnak esett áldoz atul. A háza
melyet Széphalomnak nevezett el. 1794 nyarán
előtti kertben temették el.
csatlakozott a Martinovics-mozgalomhoz, s ter
jesztette ismerősei között a Reformátorok Titkos
Társaságának programját. 1794 decemberében
emlékirat (memoár): a napló, az önéletrajz és
letartóztatták. Pallos általi halálra és jószágvesz
a történetírás határán elhelyezkedő prózai epikus
tésre ítélték. A halálos ítéletet néhány hét múlva
műfaj; rendszerint az átélt események utólagos
a királyi kegyelem bizonytalan ideig tartó börtön
összefoglalása
büntetésre változtatta.
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KAZINCZY IRODALMI PROGRAMJA ÉS MUNKÁSSÁGA
Kazinczy legfőbb műveinek a fordításokat tartot
ta. Ezeket, a nagy példaképek követését többre
értékelte, mint az eredetiség követelményét, az
„originál” alkotásokat.
Az első magyar színtársulat megalakítása
drámafordításokra ösztönözte. Fogsága előtt ti
zenhárom külföldi drámát tolmácsolt magyarul:
Goethétől, Shakespeare-től (németből), Lessingtől
– többek között. Lelkesedett a színházért, mert a
színjátszásban nemcsak az új eszmék terjesztését,
hanem a nyelv- és ízlésművelés szolgálatát is látta.

Börtönévei alatt Kazinczy ízlése megváltozott:
a szentimentális érzelmességtől határozottan
a klasszicizmus felé fordult. A klasszikus minták
átültetése azonban megkövetelte a nyelv, a stí
lus alkalmassá formálását is. Éppen ezért került a
széphalmi mester művelődési-irodalmi program
jának középpontjába az ízlésújítás, a stílusreform.
Egy egységes és hajlékony irodalmi nyelv, a „fen
tebb stíl” megteremtésén fáradozott.
Ennek szolgálatába állította a nyelvújítást,
a szókincs bővítését is.

Nyelvújítás
1811-ben tudatosan – provokatív céllal – robbantotta ki a nyelvújítási
harcot. Már 1811 elõtt is szemben álltak egymással az ortológusok és a
neológusok. Az ortológusok is nyelvújítók voltak, de a nyelv organikus
fejlődésére ügyeltek, s a nyelv radikális átalakítását ellenezték. Az ortológusok központja Debrecen volt. A Debreceni Magyar Grammatika 1792-ben
pályázatot írt ki a magyar nyelvtan megalkotására. Az 1795-ben megjelent
nyelvtankönyv főként Földi János (1755–1801) munkájára támaszkodott.
Földi – a debreceni ortológusok tagjaként – megújította az orvos-botanikai szaknyelvet (újításai közé tartoznak a következő szavak: törökbors,
vízibors, krétai kömény, vadkömény, édeskömény stb.). A neológusok szépirodalmi ténykedését kétkedve figyelte, „a beszédben való helytelen bujálko
dás”-nak tartotta azt. Az ortológusok módszerei és elvei élesen szemben
álltak a neológusok elveivel, s mivel Kazinczy az irodalom ízlésdiktátora
és legfőbb szervezője volt, a neológusok kerültek ki egy időre győztesen a
küzdelemből. A neológusok azt vallották, hogy éppen a nyelv elmaradott
sága, szókészletének szegénysége miatt és esztétikai célok érdekében lehet
és szükséges is változtatni a nyelven, szókészletén, néha még szabályain is.
Mint Báróczi-életrajzában Kazinczy írja:
n „ A nyelv dolgában nem a szokás a fõ törvény, hanem a nyelv ideálja, hogy a nyelv
az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetszõ magyarázója mindannak, amit
a lélek gondol és érez.”
Kazinczy Ferecnek 1811-ben két, hadüzenetnek
szánt munkája jelent meg: az egyik a Tövisek és virágok
címû kis kötet, mely 43 verset tartalmaz (nagy többsé
gében epigrammákat), a másik a Poétai episztola Vitk o
vics Mihály úrhoz.

Az episztola valóságos személyhez írott verses
költői levél. A magánközleményen túl a levélíró
művészeti, erkölcsi, világnézeti elveit fejti ki
benne. Logikai építkezés, közvetlen hangnem,
szabadabb mondatfűzés jellemzi.

KAZINCZY FERENC
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Tövisek és virágok

Az epigrammagyűjtemény
címlapja, 1811

Az epigrammagyûjteménynek már a címe is sokat elárul a tarta
lomról: töviseket, gunyoros és szatirikus támadásokat sejtet az orto
lógusok ellen, s az elismerés virágait nyújtja át az újítóknak. Támad
ja a tudás és ízlés nélküli, a szokáshoz makacsul ragaszkodó írókat.
Többször használja a dialógus eszközét is – elsõsorban epigrammái
élén –, de például a Kisfaludy Sándor ellen irányuló kritika disztichonja
végig pergõ párbeszédbõl áll (Himfy). Néhány epigrammatikus virága az
új ízléseszményt fogalmazza meg hatásos tömörséggel (A nagy titok; Írói
érdem).
A maró szatíra csúcsa a Vitkovicshoz írt episztola. A mátészalkai Hõgyé
szi Hõgyész Máté fiktív bohózati figurájában a tudatlan, az új irodalomtól
makacsul elzárkózó fûzfapoéta nagyképûségét és dühödt provincializmusát
teszi nevetségessé. Hõgyész Máté „hitvallása” szerint csak az a magyar és
költõ, aki:
n „ Magát a nyelv urának nem hiszi,
Nem szab törvényt és új szót nem farag,
De a régit érti s tiszteli a szokást;
Úgy ír, ahogy beszél – egyszóval: aki
Köztünk lett, köztünk nõtt, köztünk maradt meg.”
Kazinczy támadásainak meglett
a ha
tá
sa. Sért
ve érez
te most már
magát nemcsak a nagy ellenfél,
Debrecen, hanem Szatmár megye,
meg a Dunántúl is.

Kazinczy széphalmi kúriája volt
irodalmi életünk központja a 19. század
első évtizedeiben.
Ma Széphalom az egyik leglátogatottabb
irodalmi emlékhelyünk, itt található
a Magyar Nyelv Múzeuma.

FELADATOK
1. Olvassátok el és értelmezzétek az alábbi epigrammákat!
A nagy titok
Írói érdem
Himfy
2. 	Nézzetek utána, miért lettek Kazinczy ellenfelei az alábbi vidékek: Dunántúl, Szatmár megye, Debrecen!
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Gúnyiratok
Kazinczy Ferenc ellenfelei, az ortológusok Mondolat címmel 1813-ban válaszul egy gúnyiratot írtak. Terjedelmes szójegyzéket is mellékeltek hozzá
– megadva az újonnan alkotott szavak régi, illetve latin vagy német jelenté
sét. Ezzel szerették volna bizonyítani a nyelvújítás képtelenségét s azt, hogy
majd ezután csak szótár segítségével fognak tudni a magyarok egymással
beszélgetni.
Erre válaszul Kazinczy barátai, Kölcsey Ferenc és Szemere Pál 1815-ben
kiadták Felelet a Mondolatra címû pamfletjüket. Kazinczy maga is bele
lendült a vitákba, de túlzó hívei sokat ártottak neki, még tisztelõ barátját,
Berzsenyi Dánielt is elidegenítették tõle. Támogatói közül többen is óvták
a szélsõségektõl. Kölcsey 1817-ben szembe is fordult vele, az ortológusok
nézeteit vallva az organikus evolúciót hirdette – elismerve a nyelvújítók
eredményeit. Most már Kazinczy is hajlott a megbékélésre. 1819-ben gyõz
tesként úgy zárta le a nyelvújítási harcot, hogy békejobbot nyújtott az or
tológusoknak, s kiegyenlítõdést sürgetett. A Tudományos Gyûjteményben
jelent meg fontos tanulmánya: Ortológus és neológus nálunk és más nemzetek
nél (1819). Értekezése befejezõ szakaszában írta le a következõ álláspontját,
mely egyezséget teremtett a szemben álló felek között:
n 	„Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s egyes
ségben és ellenk ezésben van önmagával. Hamisan lépni a táncban csak annak
szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül. S mi
szabad az írónak ezen isk ola értelme szerint? A fentebb nemben mindaz, amit
a minden nyelvek ideálja megkíván, a magyar nyelv természete (örök szokása
s törvénye) világosan nem tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még
javasol is, s a szükség múlhatatlanul parancsol. Azon nemekben, ahol az író
mindenhez szól, az szabad, amit minden olvasó javalhat.”

A Mondolat címlapja

Az Ortológus és neológus
nálunk és más nemzetek
nél első lapja

A NYELVÚJÍTÁS HATÁSA
A nyelvújító mozgalom körülbelül tízezer új szót alkotott. Ezek egy része nem gyökeresedett meg
a nyelvhasználatban, de ha kiiktatnánk a megmaradtakat, ma szinte lehetetlen lenne a mindennapi
társalgás is. A nyelvújítók a szókészlet bővítésének sokféle módjával éltek. Ilyenek:
• 	régi, elav ult szavak felújítása (pl. aggastyán, év, fegyelem, hon, lomb, folyam)
• 	tájszavak általánosítása (pl. betyár, bitó, bojtár, hulla, páholy)
•	idegen szavak lefordítása (pl. előítélet, hangverseny, pincér, ellenszenv, rokonszenv, vaspálya)
• 	szavak összerántása (pl. cső + orr = csőr; híg + anyag = higany; könnyű + elméjű = könnyelmű;
rovátkolt + barom = rovar; levegő + ég = lég; tanítás + árasztó = tanár; csípő + eszköz = csipesz)
• 	szóösszetétel (pl. évszak, korszellem), szabályos és szabálytalan szóképzés (pl. irodalom, járda), szó
elvonás (pl. sétál – séta, dölyfös – dölyf, egyetemben – egyetem)
FELADAT
Milyen módon alkotunk ma új szavakat? Érdemes fellapozni Minya Károly Mai magyar nyelvújítás (Tinta
Kiadó, 2003) című könyvét!
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Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály Debrecenben
született 1773. november 17-én. Apja,
Csokonai József borbély és sebor
vos volt. Szorgalmas munkával te
kintélyes vagyont gyűjtött. Korán
meghalt, és az özvegynek két fiá
val együtt el kellett hagynia addi
gi otthonukat, s egy kis nádfede
les házban húzták meg magukat
(a Darabos utcában). Az édesanya
kosztos diákok tartásával tudta csak
biztosítani megélhetésüket.
Csokonait Debrecen nevelte fel, mely
akkor az ország legnagyobb magyar városa volt.
1780-tól a református kollégium tanulója, 1788ban a főiskolai tagozatra iratkozott be, majd teo
lógushallgató (papnövendék) lett. Gyors felfogá
sa, rendkívüli memóriája, bámulatos nyelvtehet
sége révén messze kiemelkedett a többiek közül.
Sokféle műfajban, stílusban képes volt alkotni,
társai nem véletlenül nevezték Cimbalomnak, hi
szen a hangszerhez hasonlóan, rengeteg különfé
le hangon szólt a költészete. 1790 körül olvasótár
saságot szervezett. A diákok felosztották egymás
között a nyugati nyelveket és irodalmakat. Cso
konai az olasz nyelvet választotta dallamossága
miatt, de tudott – természetesen – latinul, s meg
tanult franciául, németül, görögül, ismerkedett az
angollal, a héberrel és a perzsával.
Tanárai már-már a jövendő professzort látták
benne, s mint főiskolai hallgatót 1794-ben a gim-

n
 áziumi poétaosztály vezetésével bízták
meg. (1794 márciusától 1795 júniusáig
tanított.) Műveltségéről, olvasottsá
gáról legendák keringtek. 1792-től
Kazinczyval levelezett, s ezekben az
években nőtt költővé, ekkor szület
tek legkiválóbb filozófiai költemé
nyei (Az estve; Az álom; Konstanci
nápoly).
1795-ben derékba tört nagy re
ményekkel kecsegtető életpályája:
kizárták a kollégiumból. Már korábban
is merültek fel ellene panaszok sajátos pe
dagógiai módszerei, az istentiszteletek kerülése
s különböző szabályszegések miatt. Mindezeket
betetőzte az 1795. évi húsvéti legáció Halason és
Kecskeméten. Csokonai az ünnepi szolgálat után
nem tért vissza Debrecenbe, hanem Pestre ment.
Tisztelgő látogatást tett Dugonics Andrásnál, Vi
rág Benedeknél, kapcsolatokat keresett más írók
kal is, s szemtanúja volt a Vérmezőn Martinovics
és társai kivégzésének. Hazatérve nem jelentke
zett azonnal a kollégiumban, s a legációban gyűj
tött pénzzel (70 forint) nem tudott elszámolni.Ê
Azt is rovására írták, hogy az egyik professzorról

Ê  A legációk on a papnövendékek ünnepi prédikációkat
tartottak a templomban, s utána adományokat gyűj
töttek a kollégium számára.

Debrecen Magyarország egyik legerősebb kisugárzású szellemi központja volt.
A 16. század elején alapított református kollégium (együtt volt itt az elemi iskola, a gimnázium és a főiskola)
professzorai és diákjai rendszeresen megfordultak Nyugat-Európa országaiban,
s így a kollégium és annak hatalmas könyvtára a legmodernebb eszmei áramlatok központjává is válhatott.
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tanítványaival gúnydalokat énekeltetett a Nagy
erdőn. Június 15-én – meg sem várva az iskola
szék ítéletét – az esti istentiszteleten egy tanárait
sértő búcsúbeszédben fordult „ötödfélszáz tanu
ló társaihoz”, s bejelentette kilépését. A június
20-án összeülő iskolaszék távollétében örökre ki
zárta a kollégiumból, s a diákokat eltiltotta a vele
való érintkezéstől.Ê
Debrecenből jogot tanulni ment Sárospatak
ra, de ott sem bírta sokáig. 1796-ban abbahagyta
tanulmányait, s ezzel lezárult deákpályája.
Megkezdte négyéves dunántúli „tudós kol
dulását”. 1796 őszén Pozsonyba sietett abban a
reményben, hogy az ott megnyíló országgyűlés
nemesi résztvevői között mecénásokat találhat.
Egyszemélyes verses hetilapot indított Diétai Ma
gyar Múzsa címmel. Ebben régebbi költeményei
mellett közread
 ott néhány olyan alkalmi verset is,
amelyben főurak előtt tisztelgett.
1797 tavaszán Komáromba ment a franciák
ellen készülő nemesi bandériumok zászlóavató
ünnepségére. Újraéledtek pozsonyi reményei.
Verses folyóir at kiadását tervezte itt is Nyájas Mú
zsa címmel, ebből azonban semmi sem lett. Iga
zi mecénásokra Komáromban sem lelt, de itt is

Ê  Erről a súlyos ítéletről ír Szabó Magda A macskák
szerdája drámájában. Nézzetek utána, mi volt az
ő álláspontja Csokonai kicsapásának ügyében!

merkedett meg Vajda Juliannával – Lillával –, egy
jómódú kereskedő leán
 yával. Az ekkor írt versek
arról vallanak, hogy – legalábbis eleinte – kölcsö
nös és boldog szerelem bontakozott ki köztük, s a
költő joggal érezhette magát „víg poétának”. Cso
konai a házasság alapjaként megpróbált biztos
polgári állást szerezni. A keszthelyi Georgikon
ban szeretett volna professzor lenni, az új csurgói
gimnáziumba is pályázott tanárnak. Egyik terve
sem sikerült. Lillát – míg Csokonai állás után járt
– szülei 1798 márciusában férjhez adták egy du
naalmási kereskedőhöz. (Lilla 1855-ben halt meg
Dunaalmáson.) Szerelmének elvesztése tudato
sította Csokonaiban társadalmi száműzöttségét,
reményeinek végleges összeomlását.
Komárom után néhány évig a Dunántúlon bo
lyongott. Keszthelyen, Kaposváron, Nagybajom
ban vendégeskedett barátoknál, ismerősöknél.
Csaknem egy évet töltött Sárközy István Somogy
megyei alispán kisasszondi kastélyában.

Ismeretlen grafikus: Pozsony, a magyar országgyűlés (diéta) székhelye a 18. század végén
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
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Iskola a 19. század első felében

Sárközy alispán juttatta be – 1799. má
jus 26-tól 1800. február 21-ig – helyettes
tanárnak a csurgói gimnáziumba. Csurgón
a gimnáziumnak mindössze kilenc diákja és
egyetlen tanára volt – tankönyvek és felsze
relés nélkül. Csokonait mégis bizakodás fog
ta el (Jövendőlés az első oskoláról a Somogy
ban), s lelkesen vágott bele a pedagógiai
munkába. Jegyzeteket készített tanítványai
számára (ekkor készült A magyar verscsiná
lásról közönségesen című tanulmánya). Meg
írta és diákjaival előadatta két színművét
(Cultura; Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak), életrajzírója rendezte temetését. Ő intézte el,
belefogott Vergilius Georgica című tanköltemé hogy a kollégiumi diákság nagy része részt vehes
nyének fordításába. Csurgón született legkitű sen a gyászszertartáson. Első, latin nyelvű sírfeli
nőbb epikai alkotása, a Dorottya.
ratát is ő készítette.·
1800 februárjában gyalog nekivágott
a nagy útnak, hogy hazatérjen – meghal
¶  A Halotti verseket a költő tudta nélkül Rhédey gróf – szö
ni Debrecenbe. Szűkösen és nehezen élt,
vegét megcsonkítva – kinyomtatta, s honoráriumként
szüksége lett volna pénzkereső foglalkozás
100 forintot küldött neki. A költő fájdalmas öniróniával
ra. Lett volna geometra (földmérő) Pesten,
ezt írta Rhédeynek: 
szerkesztőnek hívták a Bécsi Magyar Hírmon
„Alázatosan köszönöm mégis Nagyságodnak mint ver
dóhoz, könyvtárosnak, írnoknak ajánlkozott
sificator és mint a halotti pompára dolgozott egyéb kéz
a megnyitás előtt álló Nemzeti Könyvtárba,
művesek.”
de minden terve zátonyra futott. A nyomor
·  A Hatvan utcai kertben lévő sírján ma egy bronzobe
szélére sodorta, hogy az 1802-es tűzvész
liszk áll ezzel a versrészlettel:
ben leégett Darabos utcai házuk nagy része.
A Múzsáknak szózatja
Öröklött betegsége, tüdőbaja is egyre sú
A sírt is megrázkódtatja
lyosbodott: kedélyállapota végleg elkomo
S életet fuvall belé.
rult, korábbi rousseau-izmusa emberkerü
léssé fokozódott.
Utolsó éveiben új verset már alig írt. Saj
tó alá rendezte költeményeit, s az egyes kö
tetekhez bevezető tanulmányokat készített.
Művei kiadását nem érhette meg. Életében
mindössze két kötete látott napvilágot:
1802-ben Kleist A tavasz című költeménye
(műfordítás) és a Dorottya (1804).
1804. április 15-én Nagyváradon Rhé
dey Lajos gróf feleségének temetésén fel
olvasta nagy filozófiai költeményét, a Ha
lotti verseket.¶ A hűvös időben megfázott,
tüdőgyulladást kapott, s nyomban ágynak
FELADAT
esett.
Harminckét éves korában, 1805. január
Egészítsétek ki a térképet a füzetetekben Csokonai élet
28-án Debrecenben fejezte be fiatal életét.
útjának adataival (helyszínek, évszámok, művek, nevek)!
Kortársa és barátja, Domby Márton, első
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Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon
Csokonai Vitéz Mihályt elsősorban lírikusként tartjuk számon.
Ám az epikában is jeleskedett, maradandót Dorottya (1799) című
művével alkotott, amit Somogy megyei tartózkodása alatt írt, helyszíne is Kaposvár. Előtte senki sem próbálkozott komikus eposz
írásával. Erre ő maga is utal a mű 1804-es kiadásakor írt Előbeszédben: ,,Ez az a Dorottya, mellyel én poétai literatúránknak ezt a
hizakját bétölteni igyekeztem.” Csokonai furcsa vitézi versezetnek
nevezi művét, ami témáját és főszereplőjét tekintve vénlánycsúfoló, melynek hagyománya a nép- és a diákköltészetben egyaránt
jelen van. Valószínűsíthető, hogy a Lilla-szerelem elmúlta miatt
érzett keserűség is egyik oka a mű megírásának, de itt nők iránti fájdalmát cinizmussal leplezi a költő. Elöljáró beszédében azt is
megnevezi, hogy eposza megírásához Tassoni: Elcserélt veder, Pope:
A fürtrablás és Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című művei szolgáltak mintaként.

komikus eposz (vígeposz): verses
nagyepikai műfaj, melyben az eposz
formakincséhez, kötelező kellékei
hez kisszerű tárgyat rendel az alkotó,
a hősöknek a jelentéktelen célért
folyó küzdelembe fektetett hatalmas
energiája már eleve nevetséges;
az ellentét miatt a műfaj gyakran
paródia is egyben, s nem nélkülözi
az ironikus, szatirikus hangvételt sem

A TÉMA
1799-ben játszódik a történet. A rövidre nyúlt farsang ellen til
takozó vénlányok, majd a hozzájuk társuló asszonysereg har
cát a férfiak ellen a hősi eposzok kötelező kellékeit felhasználva
meséli el Csokonai. A mulatságos küzdelemben a vidéki-dunántúli
Magyarország széles tablóját is elénk állítja, s megosztja velünk a
nemzeti kultúráról vallott nézeteit. A nemesség műveletlenségéről,
hazafiatlanságáról ír, akik megtagadják a magyar hagyományaikat,
mert idegen szokásokat majmolnak táncban, öltözékben, életvitelben. Mindezt Csokonai a jobbítás szándékával említi, s egy szereplőjével mondatja ki.

A Dorottya első kiadásának
címlapja, 1804

n 	,,Csak a magyarságnak kell más nemzet módia?
Így vesztjük hazánkat a magunk kárával,
Külső tánccal, nyelvvel, szokással, ruhával.”

A SZERKEZET ÉS A CSELEKMÉNY, EPOSZI KELLÉKEK
A mű szerkezetét a cselekmény klasszicista drámaeszmény szerinti
tagolása és az eposzi kellékek alkalmazása alakítja. A történetet négy
könyvre osztva meséli el a szerző, amelyek a négy napszaknak megfelelően
tagolják (ebédig, estvélig, éjfélig, hajnalig).
Az első könyv az előzményeket foglalja össze, a második a bonyodalom,
a harmadik a küzdelem, a negyedik a megoldás foglalata. A cselekmény idő
tartama 24 óra, helyszíne mindvégig Esterházy herceg kaposvári kastélya,
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cselekménye lényegében egyetlen fő szálon fut. A mű a téma megjelölé
sével, propozícióval kezdődik.
n 	„Éneklem a Fársáng napjait s Dorottyát
Ki látván a dámák bajos állapotját
Carnevál s az ifjak ellen feltámada,
S diadalmat is nyert pártára únt hada.”
Ezt követi a borosüveghez intézett invokáció.
n 	„Te tölts bé engemet élő spiritussal,
Hadd danoljak harcot én is Enniussal”
A szerző maga is szereplője művének, kétszer jelenik meg benne: leírja, hogy az úri kompánia nem vette fel szánkáiba, ezért kénytelen volt a
Pegazus hátán követni őket. A negyedik könyvben a csata után Dorottya
végrendeletében emlékezik meg róla, bőkezűen megköszönve neki, hogy
megverselte.
Az első könyv folytatásában szabályos seregszemlét, enumerációt olvashatunk. Az Opor vezette férfiak mellett szép hölgyek és néhány vénkisasszony tagja a mulatozóknak. Csokonai alakrajzai szellemes szatírák,
különösen a vénlány Dorottya alakjának megrajzolásában, külső és belső
jellemzésében remekelt, amiben bőven élt az epikus hasonlatok adta lehetőségekkel is.
n „ Dorottya az egyik, egy öreg kisasszon,
Ki méltó, hogy reá örök párta asszon;
Mert úgyis már akkor viselt aggkoszorút,
Hogy a burkus kezdte a másik háborút.
Mégsem ólthatta meg annyi sok esztendő,
Bár már hatvanötöd-fűre lesz menendő,
Most is a legényért mindjárt kardra kelne,
Csak vén oldalához dörgölő-fát lelne.”

Jelenet a Kecskeméti
Katona József Színház
előadásából

178

A FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK MAGYAR IRODALMA

A történet nem in medias res kezdődik, a konfliktus csak a bálteremben bontakozik ki. Carnevál herceg Hymen segítségével a mátrikulában (anyakönyv)
veres kereszttel jelöli meg azok neveit, akik már férjhez mentek. A sérelmek miatt határozza el Dorot�tya, aki még mindig pártában van, hogy bosszút áll a
hercegen. Megjelenik Eris, a viszály istenasszonya, akit
egy farsangi fánk formájában Dorottya meg is eszik,
vagyis megtörténik az isteni beavatkozás. Dorot�tya sereget toboroz a vénlányokból, céljuk a matrikula
megszerzése és Carnevál herceg elrablása. Csokonai
a csata leírásában is sziporkázik: a vénlányok minden
megmaradt bájukat bevetik fegyverként a férfiak ellen, akik azonban könnyen megszelídítik a harcos
természetű hölgyeket: Opor hadicselével felbontja a
dámák seregét.
n 	„Még ma egy kisasszonyt kívánok elvenni;
S tudom vitézeim is mind így fognak tenni –
De én annak adom cserébe szívemet,
Aki legelőször megcsókol engemet.”

Carnevál hercege és Dorottya megnyitja
a II. kaposvári Dorottya-bált (1962)

Van jelentkező bőven, még a Dorottyát díványon hordozó vénlányok is
elfutnak. Úgy tűnik, a csatának vége, Dorottya szégyenében már halni készül, végrendelkezik. Közben mégis sikerül elfogni Carnevált, akin kegyetlen bosszút akarnak állni a dámák, de egy tűz következtében felfordulás
kerekedik, így a herceg megszökik.
Váratlan fordulatként újabb isteni beavatkozás történik, megjelenik
Citére (Venus), aki megfiatalítja Dorottyát, így Opor őt veszi feleségül,
s a történet szerencsés véget ér.

VERSELÉS, STÍLUS, NYELVEZET
Csokonai nem hexameterben, hanem magyaros verselésű, páros rímű,
felező 12-es sorokban ír. Ami egyrészt megfelel a magyar beszédmódnak, másrészt az epikus leírásnak, részletezésnek is kedvez.
Az eposz stílusát elsősorban a rokokó könnyed játékossága és élet
öröme határozza meg, de ez keveredik a diáknyelv pajzánságával és bővelkedik népnyelvi fordulatokban is. Hangneme ennek megfelelőn hol
ironikus, hol szinte bántóan gúnyos vagy éppen fennkölt. A dévaj pajzánság mellett sokszor olvashatunk közönséges és kétértelmű utalásokat is.
A Dorottya legnagyobb érdeme a kivételes nyelvi erő, annak ellenére, hogy
Csokonai a nyelvújítási harc előtti magyar nyelvet használva alkotta meg
a művét.
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Ê „Egyenest arra
volt hivatva, hogy
a lángelme gazdag
modulációjával és
költői eredetiségével
tükrözze egy forrongó
korszak egész zsenge
tanácstalanságát.”
• H
 orváth János:
A magyar irodalom
fejlődéstörténete
· Horváth János, i. m.

Stílusirányok és hangnemek sokfélesége
Költészete, poétai ízlése rendkívül széles skálán mozog. Verseiben fellelhetõ
a kor valamennyi mûvészeti törekvése. A különbözõ stílusirányok egymás
mellett és után élnek nála, s ez teszi költészetét oly kedvesen bájossá, zseniá
lisan sokszínûvé.Ê Nem kötötte magát egyféle versrendszerhez, mindegyik
jó neki a maga idejében.
n „ …verselési gyakorlata pedig kétségkívül minden kortársáénál kitûnõbb, precízebb,
elannyira, hogy szinte különválik tartalmától, s játékos önállósággal érvényesül”
· Horváth János

Egyszerre volt született õstehetség (poeta natus) és az esztétikai tudo
mányokban jártas tudós költõ (poeta doctus). Csokonai költői nagysága
pontosan abban áll, hogy a stílusok sokfélesége együtt van jelen a költészetében, sokszor a verseken belül is egymás mellé kerül két vagy esetleg több,
egymástól elütő stílusjegy.
A barokkos hagyományból indult el. A poétaosztályok tananyagán és
versgyakorlatain keresztül magába szívta a klasszicizmus iskolás válto
zatát. Felhasználta költészetében a manier izmus bizonyos elemeit is, azt
a reneszánszból kinövõ irányzatot, mely „annak egyszerûségét változtatta
bonyolultsággá, harmóniáját hangolta át diszharmóniává”·. De ott él köl
tészetében az olasz irodalomból ellesett rokokó a maga kecses, miniatûr
formáival és sajátos örömkultuszával. Ennek egyik kiágazása az anakreóni
dalok vidám életérzése. A rokokó könnyedsége szemben áll a barokk monumentalitásra való törekvésével, ünnepélyességével. A klasszicizmus visszafogottsága, tanító szándéka ugyancsak ellentétes rokokó szertelenségével, életörömével. 1795-ig nagy költõi erõvel szólaltatta meg a francia felvilágosodás
legfõbb eszméit – fõleg klasszicista színezetû költeményeiben. Élete vége
felé hangot kap költészetében a rousseau-i szentimentalizmus panaszos
hangja, magányba menekülõ kiábrándultsága, halálvágya is. A klasszicizmus
elsősorban az értelem, a gondolatok művészete, a szentimentalizmus az érzelemé. A diákhagyományokra épülő verseiben már kezdetektől jelen van a
népies látás- és kifejezésmód, amely az eddig említett stílusirányzatok mindegyikétől távol esik, főleg a nyersebb és hétköznapibb kifejezésmódja miatt.
Az irányzatok tarkaságával rokon a hangnemek sokfélesége is. A feszt elen, dévaj hangtól, a diákszobák világának pajzán tónusától az ódai szárnyalásig, a könnyed, olykor kedvesen felszínes rímpengetéstõl a tudós-filozo
fikus mélységekig, a realisztikus nyerseségtõl a szerelmi líra tiszta lelkiségéig
kipróbált mindenféle hangot, árnyalatot. Minderre tudományos érdeklõdé
se, nyelvtehetsége és a világirodalomban való otthonossága tette alkalmassá.
Ez a sokszínűség azonban nem feszíti szét Csokonai életművét, hanem azt
láthatjuk, hogy a költő – poeta doctusként – mindig megtalálja a lelki tartalomhoz leginkább illő stílusjegyeket. Ez adja meg költészetének egyediségét.
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FELADAT
Olvassátok el Az ember, a poesis első tárgya című, alkaios zi strófákban írt költemény alábbi részletét! Nevezzé
tek meg Csokonai költészetének forrásvidékeit!
„Víg borzadással jártam el a görög
Kertjébe szedtem drága narancsokat;
Szépségek és a római nagy világ
A franc mezőket láttam; az Albion
Pompás maradványit; s ezeknek		
Barlangiban s a német erdők
		
Sírja felett az olasz negédes			
Bérceiben örömöt találtam.”

Klasszicista gondolati líra
„Versificatorrá” az iskola tette, ahol a poétaosztályokban meg lehetett és
meg kellett tanulni a verscsinálás mesterségét. Nagy költõvé eredeti tehetsé
ge révén vált. Az iskolai versfeladatoknak, „dolgozatoknak” két fõ típusuk
volt: a sententia és a pictura. E két verstípus vegyítésébõl, határainak
elmosódásából nõ ki az 1790-es évek elsõ felének nagy filozófiai lírája, mely
ben nyílt bátorsággal szólaltatja meg a felvilágosodás legfõbb gondolatait.
Kiemelkedõ alkotása e témakörben Az estve, amely Rousseau felfogását
tükrözi: a romlott társadalommal szemben a természet, a természetes álla
pot idilli harmóniáját hirdeti.Ê
Az estve n Az estve vonzó természetleírás és keserû társadalombírálat. A pictura-sententia-pictura felépítésű költemény első 14 sorát még
1789-ben iskolai feladatként írta az alkony bemutatására.
A nappali világosság és az éjszakai sötétség közti napszak, az „estve”,
vagyis az alkony tündérien szép leírásával indul – célzatosan – a köl
temény. Ebben az átmeneti idõszakban feldúsulnak ugyan a természeti
szépségek, de a nappaltól való búcsúzás szomorgó-vidám melankóliával is
telíti a tájat.
Az intonációban az iskolás klasszicizmusból ismert kép tûnik fel, ami
egyben barokkosan monumetális is, hiszen az egész látóhatár megjelenik a
nyitóképben, de a „tüzes napszekér” itt rokokó finomítással „tündöklõ hintó
vá” lényegül át és a további sorokban is megmaradnak a rokokóra jellemző
látványelemek és nyelvi megoldások. A legelsõ sorokban a színhatások
vizuális élménye az uralkodó: a tündöklõ fény halovánnyá fakul, a horizont
pirult, a felhõk szegélye pedig aranyos lesz. A „híves” alkonyatban (átmenet
ez is a hõség és a hideg között) nyugovóra készül a természet, s az erdõ
világa búcsúzik a fénytõl. Most a hanghatások zenei elemei jelennek
meg. A különbözõ hangjelenségek az elsõ egység utolsó, alliteráló sorá
ban lágy dallammá olvadnak össze: a madárkák „búcsúzó nótát” énekelnek,
a kis filemile kisírja magát, a pacsirta szomorúan hangicsál, a medve böm
böl. Romlatlan, idilli harmónia uralkodik a természetben, az alkonyati er
dõben.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

sententia: az antik költők
bölcs mondásainak,
tanításainak részletező
kifejtése a retorika szabá
lyai szerint
pictura: a természet,
tájak, évszakok, emberek
leír ása

Ê	Csokonai – Hora
tius tanítását
megfogadva –
hosszú időn át
dolgozott művein.
Verseit újra meg
újra elővette,
csiszolgatta, töké
letesítette őket.
A vers végleges
formájának kiala
kulása 1794-re
tehető.
intonáció: hangütés;
a kezdő hang megszólal
tatása; a vers kezdete
melankólia: búskomor
ság, mélabú
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gráciák: a római mitoló
giában a báj és a kellem
három istennője
rezignált: csüggedt,
lemondó, reményét
vesztett

Ê A Diétai Magyar
Múzsában ez a rous
seau
 -i elmélkedő rész
kimaradt a versből.

Ebbe az ideálvilágba menekül a sebzett ember – lelki enyhülésért, bá
natot oldó élményekért. A fájdalom, a megbántottság csak az ember osz
tályrésze. Ilyen érzelmek ismeretlenek a természeti környezetben. Már itt
elõrevetítõdik a késõbbi éles kontraszt. Egyelõre azonban az alkony egyre
szebb és vonzóbb. Az erdõ „fûszerszámozott theátrom”-má, illatos színház
zá varázsolódik át, a gyönyörûség színterévé; az „édes koncertek” kellemes
melódiájára „a hold rezgõ fényénél” a gráciák kartáncot járnak a „berek bar
na rajzolatjá”-nak színfalai elõtt. A látványt és a zenei hanghatásokat illa
térzetek egészítik ki („mennyei illat”, „fûszerszámozott”), mintegy élvezve a
különbözõ érzékelések gyönyöreit a természeti lét ajándékaként. Bánat és
vigasz, szomorúság és ennek oldódása teszi érthetõvé a „vidám melankólia”
jelzõs szerkezet ellentmondását: a zsibbasztó emberi görcsök csak a termé
szet „kies szállásai”-n engedhetnek fel.
A „setét éj” a maga „komor óráinak” riadalmával nemcsak a teljes fényhiányt
jelzi, hanem a megromlott társadalom ijesztõ képévé is tágul. Kiszakad a lírai
énbõl a közvetlen panasz: „e világba semmi részem nincsen.” Az értelem fényét
nélkülözõ emberi közösség annak a másiknak, a természetinek az ellentéte,
tagadása. A fényjáték színpompája helyett sötétség; az édes koncertek helyett
lárma, csörtetés. A gráciák kecses, ritmikus mozgása helyett részeg tolongás
tapasztalható. A szépséget elpusztította a durvaság, a közönségesség, a harmó
niából diszharmónia lett.
Ezért az állapotért a „bódult emberi nem” a felelõs: eltért a természet tör
vényétõl, szabad létére „zárbékót vert” tulajdon kezére. A további eszmefut
tatásban a közismert rousseau-i gondolat jelenik meg: a magántulajdon
(„az enyim, a tied”) megjelenése megszüntette az õsi egyenlõséget. A múltba
visszaálmodott aranykort az ún. negatív festés módszerével idézi fel:
a korabeli társadalom bûneinek, visszásságainak hiányait sorolja fel leltár
szerû bõbeszédûséggel. Gyakran utal a magyarországi viszonyokra is (dézs
ma, porció, legelõk, erdõk bekerítése).Ê
A befejezés tulajdonképpen keserû, rezignált sóhaj: az õsi idill ma
radványa, a közös kincs csupán a természet még áruba nem bocsátott né
hány szépsége: az „arany holdvilág”, az „éltetõ levegõ”, a „legszebb hangú szim
fónia” és az „édes erdei hangzások”. Ezeknek lett „örökös földesura” a társada
lomból számkivetett, abban élni nem tudó ember. Az utolsó sorok ódai
pátosza azt hirdeti, hogy a természet szerint minden ember egyenlõ.

FELADATOK
1.	Milyen érzékterületeket érinti az alkonyodó erdő, a természet leírása? Keressetek példát mindegyikre!
2.	Soroljátok fel, milyen bűnök, igazságtalanságok hiányoztak az ősi, eszményített társadalomban! Keres
setek egyezéseket a negatív festés módszerével megjelenített képek és Rousseau tanulmánya (Értekezés
az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól) között!
3.	Milyen viszonyban van a lírai én a látvánnyal, az ember a természettel?
4.	Figyeljétek meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a mondathatárok és a rímek! Milyen sorfajtát és rím
képletet alkalmaz a költő?
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Rokokó dalok
A rokokó olasz hatásra már diákkorában megjelent Csokonai költõi palettá szimultán: egyidejű,
ján, s az ilyesfajta vonások késõbbi mûveiben is fel-feltûnnek. A barokknak egyszerre történő
ez a kései, monumentalitását elvesztõ változata Csokonai számára a szép bimetrikus: kettős
ség és a boldogság világát jelentette, felülemelkedést a köznapi élet szférá ritmusú
ján. Benne „találta meg egy kifinomultabb, európaibb életforma csábító igézetét” amorettek: szárnyas
gyermekalakok
(Orosz László). A rokokó életérzés örömkultuszának megfelelõen legfõbb
tárgyköre az epekedõ, enyelgõ, boldog és viszonzottnak érzett szerelem, Ámor: a szerelem istene
a római mitológiában
olykor a finom erotika.
Jellemzõ ezekre a versekre a miniatûr forma, a szimultán (bimetri Flóra: a virágok és
a tavasz istennője
kus) ritmussalÊ elõállított sodró zeneiség, a változatos ritmika alkal a római mitológiában
mazása, a csilingelõ rímjáték, a finomkodó könnyedség, a mesterkélt Hébe: az ifjúság istennője
ség dacára is valami egészen spontán báj. Nem eszméket hirdetnek ezek a görög mitológiában
a versikék. Csupán játékos, fortélyos ötletek, udvarló elmésségek – a leg
jobb darabokban mégis mély és õszinte átéltséggel ötvözve. A barokk és a
klasszicizmus heroikus istenvilága is átalakul: az iste
nek közül fõleg Venus, Ámor, Flóra, Hébe, a gráciák
Ê	
A ket
tős (bimetrikus) rit
mus a 18. szá
zad
végén je
lent meg a ma
gyar verselésben.
és amorettek szerepelnek bennük díszítõ kellékként.
A kétféle ritmuselv egymásra játszatása gaz
A mohó életigenléssel függ össze az érzékeléssel – a lá
dagítja a verses szöveg zeneiségét, emellett
tással, hallással, ízleléssel, szaglással – kapcsolatos él
a két különböző ritmika egyidejűsége sajá
vezetek költõi kiaknázása. Verseiben gyakori rokokó
tos belső feszültséget is létrehoz.
motívum a virágok (rózsa, tulipán, jácint, nárcisz)
szépségében való gyönyörködés.
Tartózkodó kérelem n Lillára átköltött dal a Tartózk odó kérelem is. Ennek
a bókoló, udvarló versnek az első változata 1793-ban íródott Egy tulipánthoz
címmel. Az átdolgozott vers jelzős szerkezetű megnevezése jobban
kifejezi a szöveg tartalmát: a lírai én bizakodik abban, hogy a megszólított
kedvezően fogadja udvarlását, s viszonozza érzéseit.
A vers lényege megejtõ nyelvi dallamában, eleven, friss zeneiségében rej
lik (a maga korában énekelték is). Csupa játékos vidámság, táncos jókedv
ez a miniatûr remekmû. Kettõs hangszerelésû a ritmikája: sorait egyszer
re lehet ütemhangsúlyosan és idõmértékesen is skandálni (szimultán
verselés). Kétütemû nyolcasok (44) és hetesek (43) váltakozásából épül
fel egy-egy versszak keresztrímekkel összefûzve. De ugyanezek a sorok
az idõmértékes ritmusnak is tökéletesen megfelelnek. Az uralkodó versláb
a ionicus a minore: ∪ ∪ – –, ezt a lábat Csokonai honosította meg a ma
gyar költészetben.
∪ ∪ — —∪ ∪ — —
A hatalmas szer el emn ek
∪ ∪ — —∪ ∪ —
Megemésztõ tüze bánt.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

Nem tudjuk pontosan, kikhez írhatta korai szerelmes
verseit. 1795 előtt mintegy
kéttucatnyi dal szólt
„Laurához” és „Rózához”.
Ezek jelentős részét
később, halála előtt
– átdolgozva, véglegesre
csiszolva – besorolta a Lilla
címen kötetbe gyűjtött
„érzékeny dalok” közé
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tiszta rím: rímfajta; követelménye a magán- és mássalhangzók
azonossága (pl. szókkal–csókkal)
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A Tartózk odó kérelem zenei hatását felerõ
sítik a tiszta rímek is. Csokonai más köl
teményeib en is csaknem kivétel nélkül ilyen
rímeket használ.
A vers alapja egy meglehetõsen elkopta
tott metafora: „a szerelem tûz”. De vonzó
szépsége, üde bája éppen abban áll, ahogy a
költõ önfeledten eljátszik ezzel a képpel: ki
bontja és továbbfejleszti azt. Ha a szerelem
tûz, akkor égõ sebet ejt, s erre a fájdalomra
gyógyír csak a „gyönyörû kis tulipánt”-nak be
cézett kislány lehet. A magyar népi díszítőművészetben a tulipán a nő, az anyaméh, a termékenység, a szerelem jelképe. Ennek a metaforának a versbe emelése jól mutatja a lírai
én érzéki vágyakozását. Tekintetében lobog a
tûz, de szerelmes szavai („ajakid harmatozása”)
csökkenthetik ennek ártó hatását. Az enyel
gõ szerelmes viszontszerelmet kér kedvesétõl,
enyhítõ orvosságot lüktetõ sebére, s igenlõ vá
laszért csókokat ígér. Az udvarlásban megbújó
bókokat az utolsó strófa keresztény „angyali”
és antik „ambrózia” szavai ünnepélyessé szí
nezik, az isteni szféra magasába emelik, azt
sugallva az olvasónak, hogy a kedvező válasz a
lírai ént földöntúli boldogságban részesíti.

Anakreoni dalok
A rokokó életérzéshez simulnak a görög
Anakreón modorában írt költeményei. Ezeket
1802-ben rendezte sajtó alá Anakreoni dalok
címmel (21 darab). Többségükben rövid terje
delmû alkotások, és valamennyinek versfor
mája az ún. anakreóni sor.
Az Anakreoni dalok címlapja. Kinyomtatták 1803-ban,
de csak 1806-ban jelent meg

anakreóni sor: negyedfeles jambusi sorfaj; képlete:

∪
∪—∪—∪——

FELADATOK
1.	A kotta alapján szólaltassátok meg a dallamot!
2.	Csokonai a versben a magánhangzókkal is játszik, kihasználva a hangok hangulati, érzelmi hatását, amit
hangszimbolikának nevezünk. Figyeljétek meg, melyik versszakban mely magánhangzók az uralkodók!
Hogyan szolgálják a magas és mély magánhangzók hanghatásai a jelentést?
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A boldogság n Az 1797-ben született idilli
életképben föllelhetõ mindaz a szépség, amire
az élet élvezéséhez két szerelmesnek szüksége
lehet. Ez az anak
reó
ni dal két rész
bõl, egy
tizennégy soros leírásból s egy háromsoros
tanulságból áll. A leíró rész elsõ hétsoros egy
ségét a „Most”, a másodikat (szintén hétsoros)
az „Itt” határozószó (illetve határozói névmás)
vezeti be. Az elsõben az idõt, a boldogság pilla
natát ragadja meg, s ennek a pillanatnak köz
pontja Lilla: vele és körülötte történik minden.
Az idõbeliséget hangsúlyozza a „Míg” idõhatá
rozói vonatkozó névmás is.
A második egységben mintegy a boldogság
táját, környezetét írja le. Ezt az ünnepi díszletet
az „én” rendezte be az érzéki és szellemi élve
zetek kellékeivel (borocska, rózsaszál a kiürült
palack vázájában, friss eper, „kellõ danák”, azaz
szép költemények). „Egy öszveséggel” halmozó
dik fel ebben a kis költeményben a túlcsorduló
Jean-Honoré Fragonard: A hinta (1767),
szerelmi-lelki-esztétikai élmény körül mind az The Wallace Collection, London
öt érzékszerv öröme: a virágok látványa, a jáz
min „kimondhatatlan kellemetes és hathatós illata”, a nyáresti hûvös szellõ si
mogató susogása, a friss eper olvadó íze.
A pillanat és a hely gyönyörûsége – a záró három sorban – két köl
tõi kérdéssel nyomatékosítja a már-már fokozhatatlan és nyelvileg alig
kifejezhetõ érzést, mely mindenkinél boldogabbá teszi Vitézt. A válasz
nélkül maradt kérdések lezáratlansága azt a benyomást sejteti, hogy ez
a boldogság idõtlen, örökké tartó állapot.
FELADATOK
1.	Kötete elé írt tanulmányában Csokonai így jellemezte mintaadó poétájának, Anakreónnak a költői világát:
	„[nincs abban] semmiféle fajtalanság, részegítő és lázadó indulat, vastag baromi gyönyörködés: hanem csak nyá
jas enyelgés, rendkívül való vidámság, lomhaság nélkül való elérzékenyülés, könnyű és szabad epikureizmus.”

	
Az anakreoni versek című költeményt elolvasva fogalmazd meg, hogy forma és téma tekintetében mivel
egészíti ki a vers a fenti sorokat!
2. 	A legfőbb emberi érték az élet mértékletes élvezése – állítják az epikureizmus követői. Fejtsétek ki, ho
gyan kapcsolja össze Csokonai az epikureizmust a felvilágosodás életbölcsességével!
	
„Éljünk vidámon, és minél kevesebb gonddal: mert egyszer meghalunk, ez a régi lírikusok filozófiája; ha pedig él
nünk és örülnünk kell, hagyjunk élni és örülni másokat is, ez az egész emberiség filozófiája.”

3. 	Olvasd el a szöveggyűjteményben A feredés című művet, amelyben fürdőző nimfákról versel Csokonai!
A fürdőző leányt leső férfi milyen indulatokkal figyeli a természeti jelenségeket? Az izgalmas látvány
keltette zaklatott lélekállapotot hogyan fejezi ki a költemény?
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A szentimentalizmus hatásai
Lilla szerelme – néhány hónapra – boldogságba ringatta Csokonait. Elfeled
tette vele csalódottságát a világban, társadalmi kitaszítottságát, költői tervei
nek kudarcait. Kárpótolta meghiúsult vágyaiért, reményeiért. Lilla elvesztése
szétzúzta a víg poéta mítoszábrándjait, visszavetette a komor életbe. A roko
kó kecses-játékos verseinek örömérzetét a csalódás szomorúsága, fájdalmas
szenvedése váltotta fel, s ez új irányt adott költészetének. Kevesebb verset
írt, de ezek az alkotásai a legnagyobbak.
A poétai játék helyébe a mélyen átér
zett, megszenvedett, sablontalan erede
tiségű költemények léptek.

Jean Honoré Fragonard:
Amor (1773–1776)
National Gallery of Art,
Washington

Ê	Ennek a bonyo
lult strófaszerke
zetnek a kialaku
lása összefügg
azzal a ténnyel,
hogy Csokonai
a szöveget egy
már kész, adott
dallamra írta
(a zeneszerző
Kossovits József
volt).
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A Reményhez n A Lilla-ciklus har
madik könyvének végére helyezte a po
étai románc lezárásaként A Reményhez
írott költeményét. Ez az ő szerelmének
igazi „verskoporsója”. Elbúcsúzik benne
mindattól, ami életét tartalmassá tette:
jókedvtől, reményektől, szerelmektől s
költészetétől, a „bájoló lágy trillák”-tól is.
Különös hatású vers A Reményhez.
A teljes lemondást, a reménytelenséget
és halálvágyat csengő-bongó, a rokokó
könnyedségét megőrző forma fejezi ki, s így az érzelmi-gondolati tartalom
– látszatra – ellentétbe kerül a külső formával.
A látható nyelv, a tipográfiai megjelenítés különösen mívesnek tünteti fel
a versszakokat.Ê
Tudatosan átgondolt, szinte kiszámítottan logikus a vers szerkezete is.
Az 1. és a 4. szakasz tartalmi és érzelmi párhuzamot alkot, a közbezárt 2. és
3. strófa pedig hangulati ellentétet, éles kontrasztot fejez ki.
A beszélő egy elvont fogalomhoz fordul, a megszemélyesített Reményt
szólítja meg. A Remény jelenléte a dialógus lehetőségét hordozza magában,
ám a megszólított, bár mindvégig jelen van, néma marad. A párbeszéd nem
alakulhat ki, így a költemény fájdalmas monológ.
Az első strófában nemcsak megszólítja, hanem be is mutatja (defin
 iálja)
a Reményt. Nem is isten, csak annak látszó. Csupán elomló tünemény, hi
szen a földiek teremtménye; csalfa és vak. Mégis hatalommal rendelkezik a
boldogtalanok felett: szép szavakkal („síma szájjal”) kecsegeti, hitegeti őket.
A csalódott és kiábrándult lélek (a 9. sortól kezdve) – két felkiáltásszerű kér
dő mondatban – ingerülten utasítja vissza csalóka próbálkozásait: a kétség
beesés mélyébe zuhanva már reménykedni sem akar.
A második versszak a rokokó készlettárából ismert képpel, a tavaszi
virágoskert kibomló pompájával jellemzi életének bizakodó, remények
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kel teli, szép ábrándokat szövögető korszakát. Különösen megragadó és
merészen újszerű a következő szimbolikus értelmű kép: „Rám ezer virággal
szórtad a tavaszt.” Költői terveinek megvalósulással áltató ígéreteit a viszon
zott szerelem koronázta meg: boldogsága kiteljesült.
A következő szakasz az előző képsort a visszá
jára fordítja. Álmainak összeomlását, a reményeitől
megfosztott lélek sivárságát a kert téli pusztu
lásával, az értékeit vesztett természet kietlenségével
ábrázolja. Nem csak Lilláról van szó: egyéb vesztett
remények emléke keserítette el. A strófa második
része visszakapcsol az előző szakasz Lilla szerelmén
örvendező soraira: a szerelem még kárpótolhatta
volna művészi vágyainak kudarcaiért, a „gyöngyk o
szorúk” (hírnév, dicsőség) elvesztéséért.
A befejező versszak az első folytatása, a re
ménytelenség kiteljesítése a halálvággyal.
A veszteségek sorozata után az élet értelmetlen
né lett. Az utolsó sorok a természet és közvetve az
emberi világ kiüresedéséről s önmagának a világtól
való elidegenedéséről vallanak. Ezután hangzik el
a fájdalmas búcsú mindattól, ami az életet értelmes
sé és emberivé tette.
A vers mégsem a végletes kétségbeesés benyomá
sát hagyja az olvasóban. Megejtő szépsége, csilingelő Wilhelm Egger: Vajda Júlia portréja (?) (1825)
Déri Múzeum, Debrecen
verszenéje, formájának a grammatikai mondaniva
lóval szembeforduló önálló élete arról vall, hogy a FELADAT
remekmű megszületése közben oldódott is a fájda
Fejtsétek ki, milyennek képzelte a korabeli
lom. A „rettenet” művészetté formálása fölébe kere
festő Csokonai múzsáját!
kedett a gyászos tartalomnak.
A Magánossághoz n A költemény 1798-ban a Lillával való kapcsolat
megszűnése után született Kisasszondon, ahol közel egy éven át vendégeskedett a költő Sárközy István alispánnál. A kúriát körülvevő ősparkban
bolyongva fogalmazza meg Csokonai mindazt, ami akkoriban létét, lelkiállapotát meghatározta: a teljes magányt, elhagyatottságot. Ebben a költeményében azonban nem ijesztőnek és keserűnek mutatja be magányosságát,
hanem vigaszként, szinte vágyott állapotként, ahol és amiben az ember,
főleg ha költő, megtalálhatja mindazt, amit a társadalomban nem lelhet fel.
A természet nyújtotta magányba vissza lehet vonulni, alkotásra, erkölcsi nemesedésre fordíthatja az ember az itt töltött időt.
A lelkében lakozó magányt asszony alakjában személyesíti meg
a költő, és csupa pozitív értéket kapcsol hozzá, közvetlen megszólításaiban
áldottnak és kedvesnek nevezi. A megszemélyesítés végighúzódik a költeményben allegóriaként, s több női alakot társít a Magánossághoz: egyaránt
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
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lehet anya vagy szerető, nimfa, vándor, de a leghangsúlyosabb az istenas�szonyi múzsaszerep. A vers tulajdonképpen könyörgés ehhez a mindenható
asszonyhoz, már az első két sorban benne van a fohászkodás:
n „ Áldott Magánosság, jövel! ragadj el
Álmodba most is engemet;”
Ê E gy irodalmi
szöveg hangállo
mánya hangula
tokat, érzéseket
is sugalmazhat,
s így a szöveg
stilisztikai eszköz
tárának része lehet.
Ezt hangszimbolika
néven is szokás
emlegetni.

Az első három versszak helyzet- és tájleírás. A magány ott
honát, a békés, nyugodt somogyi tájat mutatja be szentimentális stíluseszközökkel, de a vidéket klasszicista vonásként benépesíti nimfákkal, akik az
antik mitológia szerint a természetben élnek, ám nem mindenki számára
láthatók. A vers szerint is csak a bölcsek és poéták, vagyis a szépre fogékony lelkű emberek előtt mutatkoznak meg. A lírai én merengő és a táj
szépségében való belefelejtkezését csodálatosan támasztja alá a hangszim
bolika: a l hangok lágysága.Ê
A bevezető picturát egy bölcselkedő rész követi: a 4–7. versszak fő szervező alakzata az ellentét, ami nemcsak a szerkezeti egységen belül, hanem
az előző és a következő egységgel való kapcsolatban is kimutatható. Megtudjuk, hogy a Magánosság milyen helyeket nem szeret: a királyi paloták,
zsibongó városok világa nemcsak a bemutatott csendes parkkal, hanem a
szelíd falu s mező embereinek világával is szemben áll. Ez a világ zajos, durva, innen menekül a Magánosság, de az ott élők számára is gond, unalom,
félelem a magány, nem ismerik fel jótéteményeit. Csak mezőn, erdőn, érző
szívekben talál a magány otthonra, csak itt találhatja meg az, aki keresi, aki
vágyik utána. Azoknak a boldogtalanoknak a mentsvára, biztatója, menedéke a Magánosság, akiket a társadalom valamiért kivetett magából. Ebben a
részben erősödik fel a megszemélyesítésben az asszonyi vonás: olyan a Magánosság, mint egy szerető anya, vagy mint egy gondoskodó asszony. A magát
,,magával biztatod” sor a költő számára is egyfajta reményt nyújt: megtalálta
azt a helyet, ahol boldog lehet, de még talán ennél többet is fellelhet: ihletet
kaphat és alkothat. A 7. versszak a költemény csúcspontjának tekinthető:
n „ Tebenned úgy csap a poéta széjjel,
Mint sebes villám setétes éjjel;
Midőn teremt új dolgokat
S a semmiből világokat.”
Csokonai értelmezésében a magány az alkotói folyamat segítője: ihletet ad, lehetőséget az elmélyülésre, új, eredeti dolgok létrehozására. Ez az
alkotói felfogás, a ,,semmiből világokat” teremtő költői önérzet szemben áll a klasszicizmus mintakövetésével, s megelőlegezi a romantika
művésztfelfogását, zsenikultuszát. Csokonai ezzel a sorával Kazinczy Ferenc felfogásával is szembekerül, aki úgy vélte, hogy a magyar irodalmat
nem eredeti művek írásával, hanem fordításokkal kell gazdagítani.
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A verset lezáró részből a 8–9. versszak újra a Magánosság és az érzékeny
lelkű poéta szoros, már-már intimitást mutató kapcsolatáról szól. A Magánosság hűségességét és megértő, nem tettető vonásait emeli ki a költő. Az
egyszeri magányra találás, a Kisasszondon fellelt érzés boldogsága észrevétlenül vált át a végső nyugalom óhajának megfogalmazásába. Ezzel a
halálvárással az utolsó egység ellentétbe kerül a vers első szakaszaival, ahol
még a természetben megtalált vigasztaló magány a hangsúlyos. Nem ijesztőnek, hanem szinte vágyott édes állapotként festi meg a beszélő az elmúlást, s meggyőződéssel kéri a 10–11. versszakban az istenasszonnyá lényegült
Magányosságot, hogy kísérje őt a halálig: „Te lészel, ah! a sírhalom / Völgyén
is Őrzőangyalom!” A lírai én úgy érzi, a halál olyan
lesz, mint egy végtelen álom, s végre elfelejtheti,
mit szenvedett a földi életében, békére lelhet.Ê
A vers műfaja kevert, elégiko-ódának szoktuk nevezni, mert az óda és az elégia tulajdonságait is mutatja. Tartalma szerint óda, ezt igazolja
a magasztos téma és az emelkedett, néhol már
himnikus hangnem. A hangulat és a halálvágy
megjelenítése pedig az elégikus vonásokat erősíti
fel a versben. A költemény mélabúját a strófa
szerkezet, a verselés és a rímek játékossága oldja.
11 és 8 szótagos sorok váltják egymást: 11–8–11–8–
11–11–8–8. A vers ötös és négyes jambusban íróId. Markó Károly: A Szent Hajdan gyöngyeiből (1833)
dott, a kereszt- és páros rímek az azonos szótag- Szépművészeti Múzeum
számú sorokat kötik össze.
– Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Ê C
 sokonai A Magánossághoz című verséről Nemes Nagy Ágnes esszéjében így ír: a magány jelent „bizonyos
erkölcsi választást is: a jobbak, a nemesebbek, az érzékenyebbek vonulnak el a zajtól, a könyökléstől, a bűntől;
a ’magány’ fogalmának az európai kultúrában morális glóriája van, a magány önmagában pozitívum”.

FELADATOK
1.	
A Magánossághoz című vers strófaszerkezete meglehetősen bonyolult. Vizsgáld meg ezt közelebbről az
alábbi lépések elvégzésével:
• Számold meg a versszakok sorainak és az egyes sorok szótagjainak a számát! Foglald össze, milyen
szabályosságot tapasztalsz!
• Vizsgáld meg a verssorok ritmusát! Nevezd meg az uralkodó verslábat!
• Figyelj a rímekre! Állítsd föl az egyes strófák rímképletét!
• A strófák két-két egységre különülnek el. Hányadik sor a határ? Hogyan viszonyul egymáshoz a két rész?
• Vonj le következtetést a zeneiségre és a hangulati-érzelmi tartalomra vonatkozóan!
2.	Keresd ki a versnek azokat a részeit, amelyek a magányos embert elhagyatottnak, kitaszítottnak és csaló
dottnak mutatják be!
3.	Vizsgáld meg a 9. versszakot! Miért különíthető el ez a költemény utolsó szerkezeti egységében (8–11.
versszak)? Milyen képi és hanghatásra épül a versszakban megjelenő ellentét?
4.	
A vers szövegéből példákkal igazold Nemes Nagy Ágnes fenti értelmezését!
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Tihany látképe.
Illusztráció
a Vasárnapi Újságból
(1863)

A tihanyi Ekhóhoz n A strófaszerkezet itt is újsze elhagyottan sírva sír, elpusztult reményét jajgatja
rű és meglehetősen bonyolult. A trochaikus lükte el. Mindez azonban mégsem pusztán átvett stílus
tésű verssorok szótagszáma a következő: 10–7–10– fordulat, hanem őszinte és megszenvedett realitás.
A két strófa a boldogtalan
7–8–10–7–(7). A 8 szótagos sor kiválik
ságot és a boldogságot, a
a 10–7-esek váltakozásából, s innen
kitaszítottságot és a vigasz
„szabálytalanul” következnek a sorok:
taló társaságot állítja egy8–10–7. Az utol
só sor az elő
ző
nek
mással szembe.
a megismétlése, mintha a visszhang
A második szerkezeti
mondaná vissza. Csokonai kéziratá
egység a 3–6. versszakokat
ban nem is szerepel, csak az énekelt
foglalja magában. A har
dallam kívánta a duplázást. A strófa
madik szakaszban a pana
így inkább hét-, mint nyolcsoros, s a
szos kérés erőteljes felszó
hetedik sor rímtelen. Ezt a hét sort az
lítássá tágul: most a Nimfa
a b a b c c x rímrendszer fűzi össze
lakhelyét szólítja meg.
(vagy: a b a b c c d d – ha figyelembe
A „Zordon erdők, durva
vesszük a nyolcadik sort is).
bércek, szirtok” sorban a r
Az elégia megszólítottja (címzett
Borsos Miklós: Tihanyi echo (1986)
je) a visszhang, az Ekhó. Istennőként,
segítő nimfaként jelenik meg mint
Tihany „rijjadó leánya”. A vers indítása nem felszó
Ê  A tihanyi Ekhóhoz című vers is egy ko
ráb
bi
nak
az átdolgozása. Csak később, 1803-ban került a
lítás, inkább kiáltó könyörgés. Az 1–2. versszak
Lilla-dalok közé. A füredi parton címet viselő első
ban a költő (a versben beszélő) saját élethelyzetét
megfogalmazás 1796-ban, illetve 1798-ban kelet
mutatja be: a füredi parton, Tihannyal szemben
kezett (az időpont vitás), s eredetileg Rozáliáról
– kirekesztve az emberi közösségből, távol a Füre
(Rózsiról) volt benne szó. A költemény nem is igazi
den vigadó boldogoktól – a sorsüldözött ember,
ekhós vers, mely a 16–17. században volt divatos.
a „magános árva szív” segítségül hívja az Ekhót.Ê
Ezekben a visszhang válasza más értelemben,
Azt kéri a Nimfától, hogy panaszait felerősítve sok
feleletként, csattanóként ismételte meg az előző
szorozza meg, kiáltsa világgá. A megfogalmazás
sor végét (ilyen például Balassi 54. verse: Dialógus,
nyelvi eszközei a szentimentalizmus irányzatá
kiben uton járván a versszerző beszél Echóval).
nak ismert motívumai: a halvány holdnak fényén
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Nicolas Poussin:
Echo és Narcissus
(1627–1628)

hangok ropogásának hangszimbolikája az élette
len természeti tárgyak lélektelen közömbösségét
fokozza fel, de csak azért, hogy annál hatásosabb
legyen a kontraszt az érzéketlen és lelketlen em
berekkel szemben:
n „ Tik talám több érezéssel bírtok,
Mintsem embertársaim.”
A „szegény boldogtalan” a maga jajjait csak
a természetre bízhatja, tőle várhat együttérző
rokonszenvet. „Embertársai” száműzték, kigú
nyolták, elárulták, közönyösen vállat rándítanak
balsorsa hallatán. A reményeitől megfosztott,
a teljes kilátástalanságba zuhant ember élete ki
siklását, sorsának derékba törését, költői pályájá
nak zátonyra futását panaszolja el.Ê A panaszára
dat oka nem Lilla. A szerelmi csalódás csak az az
utolsó csepp volt, mely véglegesen tudatosította
veszteségeit. Ezért nincs egyetlen zokszava sem a
hűtlen kedves ellen, akit mindenek ellenére még
most is „áldott lélek”-nek nevez.
A 7–10. strófák új emberi tartalmakat tárnak
fel. Már nem a Nimfának panaszkodik, hanem az
őt bántó világon való felülemelkedés önérzeté

vel vonja le végső következtetéseit. A magány
ba kíván menekülni, erémi (remete) szállást keres,
barlangot, „szent fedelet” a „setét hegyekben”,
a tihanyi „szigeten”. A beszélő a rousseau-i sorsot
vállalja. Az ő példájára hivatkozik, egyéni sorsát is
rokonnak érzi az övével. Fájdalmas irónia nyilvá
nul meg abban, hogy csak egy társadalmon kívüli
világban valósíthatja meg a felvilágosodás által
elképzelt emberideált. Csak ott lehet „ember és
polgár”, csak a természet „szent magánosságában”
remélheti emberi kiteljesedését.
A megbántott beszélő „rejtek” érdemeinek
elismerését és igazolását a távoli jövőtől, a „bol
dogabb időtől” várja. A felvilágosodott gondol
kodókra jellemző optimizmus összekapcsolódik
a jelenre vonatkozó keserű pesszimizmussal. Az a
hit zárja ezt az elégikus hangú ódát, hogy a távo
li jövő felismeri benne előfutárát, s még az „egy
ügyű” sírhalma fölé boruló fa is „szent lesz tisztelt”
hamvaiért.

Ê  Az idős Rousseau keserű gondolatait visszhan
gozzák ezek a strófák.

FELADAT
Echo: erdei nimfa a görög mitológiában; büntetésként csak mások szavait visszhangozhatta. Narcissus iránti
szerelméről Ovidius számol be (Átváltozások, III., 339–510). Olvassátok el!
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Népies dalok, életképek
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz n A vers alapötletét a német
Ewald von Kleist – akinek több művét is magyarra fordította Csokonai
– Szerelemdal a borosflaskához című verséből merítette a költő. 1802-ben
született meg az ő változata, amely azonnal nagyon népszerűvé vált.
A költemény egyszerre bordal és szerepvers. A lírai én egy borissza
férfi alakjában jelenik meg, aki szerelmet vall a Hortobágy környékén
oly népszerű kulacsnak, amit csikóbőrrel tettek díszessé készítői. A kulacs
tehát a szerelmes társsal azonosul, s ezt a metaforát a költő következetesen
végigvezeti a versben. A hűséges társsá váló boros edény értékeit szembe
is állítja tréfásan a költő a hús-vér asszonyok értékeivel, s ebben az összehasonlításban is a kulacs győz, vagyis a népköltészetben gyakori asszony
csúfolók jellegzetességeit is magán viseli a költemény.
n „Bárcsak feleségemmel 

Téged cserélhetnélek fel”
sorok tágítják is a vers jelentésrétegét: a lírai én házasembernek mondja magát, a kulacs pedig ebben az értelemben a szeretője, lelki és testi vágyainak
betöltője.
A népies látásmóddal, a humorral szerves egységben fér meg a versben
a rokokóra jellemző könnyedség, a miniatűr képek és kicsinyítőképzők
alkalmazása, valamint a finom erotika.
A vers három pillére az 1., 10. és 19. strófa, ezekben történik meg
ugyanis a szerelem megvallása: ,,Érted halok, érted élek”, ,,Téged ölellek ágyam
ban”, Míg moccanok, míg lehellek”.
A pillérek közötti részekben pedig egyrészt a kiválasztott kedves szépségének magasztalása történik meg (2–9. vsz.), másrészt pedig a jövőbeli eshetőségeket veszi sorra a költő (11–18. vsz.), egészen a halálig jut el a féktelen
képzelgésben. A féktelen borozó ember a halotti tort is csak egy
olyan alkalomnak látja, ahol ihatnak az elhunyt egészségére. Ezért
is kéri: ,,Lakjuk el előre a tort”, vagyis igyák meg most azt a bort, amit
a torra szánnának. A vers lezárása a maga játékosságával – hiszen
hogyan is nyugodhatna egy borissza ember másként, mint szerelmes társával együtt, a kulacsával – azt hangsúlyozza, hogy Csokonai megbékélt az elmúlással, természetesnek veszi, hogy az életet a 
halálköveti.EbbenisAnakreónkövetőjének tekinthetjükőt.
A népiesség tükröződik a verselésben és a rímhasználatban:
ütemhangsúlyos a költemény, mégpedig a magyar népdalok felező nyolcasában íródott, ragrímek és páros rímek vannak benne.
Amikor a verset írja, már Debrecenben él édesanyjával, s egyre emberkerülőbb, egyrészt súlyosbodó tüdőbaja, másrészt hiábavaló próbálkozásai miatt, hogy munkát szerezzen magának és
kiadót a verseinek. Ebből azonban semmi nem érezhető a Szere
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lemdalban, sőt ez a vers hozzájárult ahhoz, hogy Csokonait egy mulatni
szerető, könnyelmű emberrel azonosítsák, holott ez korántsem volt így.
A népdalokat is gyûjtõ Csokonai írt olyan költeményeket is, amelyek
ben már a magyar parasztdalok nyelve, ízlése is jelen van. Szerelmi lírájába
már korán behatol a népi szemlélet és annak nyelvi elemei. Jókedélyű,
társaságszerető emberként egyébként is szívesen írt alkalmi verseket a
közösség szórakoztatására, s ezekben is gyakorta fellelhető a köznapibb
nyelvhasználat, a népies utalások, szófordulatok használata, sőt a diákköltészetben szívesen használt dévajság, nyerseség is megjelenik. Népies
helyzetdalaiban, életképeiben már Petõfi elé készíti az utat.
Válogatott verseinek gyűjteménye 1816-ban jelent meg két kötetben

A vers első változata még 1791-ben megszü
letett Estve jött a parancsolat címmel. Ez a vers
tekinthető az első magyar népies helyzetdalnak,
s ezt dolgozza át, rövidítette le Csokonai 1802ben, s új címet is ad a költeménynek, illetve ne
vesíti a két szereplőt. Így egyedivé teszi az egyéb
ként mindennapos történetet, amikor a katonákat
elszólítják állomáshelyükről a helyi lányok bána
tára. A történetet el is távolítja a jelentől, hiszen a
hadba hívott katonákat a török ellen indítják.
A vers a magyar népdalok képi világát idézi
(például árva gerlice), hangsúlyos verselésű, két
ütemű nyolcas.

Lovas
huszár
(18. század
vége)

Szegény Zsuzsi, a táborozáskor n A népies ver
sek sorába tartozik ez a helyzetdal, a szerelmes
leány bánatát panaszolja, amikor szeretőjét, Jan
csit harcba szólítják. A balladai vonásokkal is ren
delkező vers a magára maradt lány érzelmeit mu
tatja be, jól érzékelteti azt a szomorúságot, melyet
a hirtelen elválás okoz. A behívó parancs már csak
egy utolsó csókra ad lehetőséget a kertek alján.
A viszontlátás lehetőségét a versben szereplő
gyászpántlika és a könnyek közötti búcsú remény
telennek érzékelteti.

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban n Ezt
a verset 1799-ben írta. A népi vonás a rokokó virtu
ozitással megalkotott művében még csupán a te
hetséges parasztgyerekek elkallódása miatt érzett
aggodalomban és keserűségben jelentkezik. A táj
elbájoló szépsége által keltett csodálkozás („mú
zsáknak szentelt kies tartomány”) szembekerül a
műveletlenség sivárságával. Az iskolák hiánya kö
vetkeztében Somogy „tudatlan, formálatlan”: a jó
eszű „pórlegények” bodnárrá, betyárrá, zsivánnyá
lesznek. De itt is hangot kap a távoli jövő ígérete,
a remény: ez a vidék még „új Helikon” lehet. Ér
demes megfigyelni, hogy a bonyolult szerkezetű
strófák utolsó, rímtelenséggel is kiemelt sorában
sűrítődik össze a legmarkánsabb gondolat.
Helikon: a görög mitológia szerint ezen a hegyen
laktak a múzsák és Apolló isten

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
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Verseinek utóélete is érdekes: Kazinczy ki akarta javítani
Csokonai némely sorát, míg a debreceni barátok ragaszkodtak a
hű kiadáshoz. Síremlékére Kazinczy az „Árkádiában éltem én is”
sort akarta vésetni, amit Debrecenben sértésnek vettek, mert az
Árkádiát marhalegelőnek értelmezték.
1817-ben Kölcsey írt szigorú és értetlen bírálatot Csokonai
verseiről. A vita évtizedeken át folyt, a népies költészet csak az
1840-es években, Petőfi és Arany révén került igazi helyére. Egy
évszázaddal halála után, a Nyugat nemzedéke ismerte fel Csokonai jelentőségét, Adyval az élén, aki saját előfutárának látta őt.
A Vitéz Mihály ébresztése (1911) című versében így emlékezett a
hajdani költőtársra:
Stunder János Jakab:
Csokonai Vitéz Mihály képmása (1809)
KOGART, Budapest

n „Szavak, szárnyatok bársonyára
Szedegessetek violaszagot, 
Midőn felröpködtök Őt dicsérni.”

FELADATOK
1.  Olvasd újra a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz című vers 2–9. versszakig terjedő részét! Csokonai mini
atűr képekben dicséri „kedvesét”. Milyen alakzatokra és költői eszközökre épít a leírásban?
2.  Csokonai rövid pályája alatt 1793-ban A vídám természetű poéta című versében fogalmazta meg ars poe
ticáját. 1803-ban Az én Poézisom természete címmel az említett verset átdolgozza, mondhatnánk aktuali
zálja mindazt, amit a költészetéről gondol. Olvassátok el a két verset a szöveggyűjteményben, s válaszol
játok meg a következő kérdéseket!
• Milyen költészetfelfogást utasít el a költő és miért?
• Milyen hangulatot és lelkiállapotot idéz fel benne az elutasított költői program, s milyen válaszreakciói
vannak a lírai énnek?
• Figyeljétek meg, milyen módon érzékelteti az indulatait az elutasított költői modellel szemben Az én
Poézisom természete című versben!
• Mi a követendő költészeti program Csokonai számára a két vers alapján?
????kép
• H
 ogyan befolyásolja számodra Az én Poézisom természete értelmezését az a tény, hogy a költő megne
vezi Lillát ebben a műben, s az egész verset beilleszti a tervezett Lilla-ciklusába?
3.  Kazinczy csupán Csokonai né
pies dalait értékelte. Gondolati
költeményei csak később épül
tek be a magyar műveltségbe.
A nép képzeletvilágában Cso
konai afféle vándorköltőként
jelent meg. Ezt a képet erősítet
te Petőfi Csokonai című verse is.
Olvassátok el ezt az életképet!
Kapcsoljátok össze a történetet
a festménnyel! Mi a közös ben
nük?
Jankó János: Csokonai
a lakodalomban (1869)
Déri Múzeum, Debrecen
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KLASSZICIZMUS ÉS KORA ROMANTIKA
A MAGYAR IRODALOMBAN
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel (1776–1836) a
vagyonos és fiat al rokon l ányt,
Vas megyei Hetyén (ma: Egyhá
Dukai Takács Zsuzsannát.
zashetye) középbirtokos nemesi
Az ifjú pár a kemenesaljai
család egyetlen gyermekeként
Sömjénben telepedett meg
született. Édesapja jogvégzett
pár évre. Berzsenyi végre a sa
em
ber volt, de leg
in
kább csak
ját ura, önálló és kiváló gazda
gazdálkodott.
lett. 1804-ben a somogyi Nik
A világtól félrehúzódó, kü
lára (vagy ahogy ő maga írta:
lönc apa sajátos pedagógiai el
Miklára) költöztek. A gyarapo
veket vallott. Úgy vélte, „erőtlen
dásban és a vagyongyűjtésés be
te
ges” fiát nem kell ko
rai
b
 en egyetértettek a házasfe
szellemi munkával, tanulással
lek, s az ekkor még csak titok
gyötörni.Ê Előbb erősödjék meg
ban író költő nagybirtokos
„a legtermészetesebb szabad élet
ként élte a falusi földesur ak
és szakadatlan gymnastika által”
szokványos életét.
(írja Döbrentey Gábor Berzsenyi- Barabás Miklós – Josef Axmann:
1803-ban Kis János (1770–
életrajzában), s csak ezután fog Berzsenyi Dániel arcképe
1846) nemesdömölki (ma: Cell
ható iskolai stúdiumokra. Hetyén Nemzeti Múzeum, Budapest
dömölk) evangélikus lelkész, a
1786-ig nem is volt nyilvános is
kor egyik jeles költője, egyéb
kola, s Berzsenyi csupán a betű
ként Berzsenyi egyik gyerme
vetést, az olvasást tanulhatta meg apjától.
kének keresztapja, rajtakapta „firkálásai” közben,
A testileg megerősödött ifjú 1788 őszén került
fölfedezte benne a költőt. Kis János három költe
a soproni evangélikus líceum előkészítő osztályá
ményt rögtön el is küldött Kazinczynak (A magya
ba és közel hét esztendőt töltött itt. Nehezen al
rokhoz; Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás; A reggel), s ő
kalmazkodott az iskolai fegyelemhez. Többször is
lelkesedett értük.· Közben eltelt öt év úgy, hogy
összeütközésbe került az intézet merev szokásai
a nyilvánosság előtt nem esett szó a költőről.
val: gyakran elmulasztotta a tanórákat. 1793-ban
Kazinczy Széphalom elnevezésű falucskája
meg is szökött Sopronból, beállt katonának, de
igen távol volt Niklától, itt pedig a messze környé
hamarosan innen is elmenekült. 1795-ben félbe
szakította deákpályáját.
A soproni évek mégis mély nyomot hagytak
Ê Berzsenyi később ezt a nevelési módszert ajánlja
benne. Sokat olvasott, kitűnően elsajátította az
Kazinczynak is: „Kérlek, gyermekeid
 et gyenge korok
akkori iskolák legfőbb tárgyát, a latin nyelvet.
ban tanulással ne kínozd. Tízesztendős korában meg
Megtanult németül is a német ajkú városban.
tanulja a gyermek azt egy nap, amit hét s nyolc eszten
dős korában esztendeig.” (1815. március 2.)
Versei arról vallanak, hogy részletesen ismerte az
Ë Kazinczy az ódaköltő posztját jelölte ki Berzsenyi
antik görög–római mitológiát, költői mintaképe
számára. Válaszlevelében Kis János lelkére kötötte:
pedig a klasszikusok között Horatius volt. Apját
„Kérd, hogy az ódák útjáról el ne térjen. Az őtet egykor
felháborította fia derékba tört iskolai pályafutá
a fő polcig vezeti, s literatúránk itt kíván leginkább
sa, elmérgesedett közöttük a viszony. Sopronból
munkás kezeket, mert Virágon kívül még nincs egy
nem is haza, Hetyére ment, hanem egy ideig Nik
poétánk is, aki a Horátz lantjának méltóságát érzette
lán, nagybátyjánál húzta meg magát.
volna.” Kazinczy csodálta az újonnan fölfedezett
„Várfogságából”, az atyai tömlöcből úgy szaba
költőben „a poét ai bátor és harsogó ömlödözést” s
dult meg, hogy 1799 májusában feleségül vette a
„az ő szent hazafiságát”.
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ken nem akadt senki, akivel társalgásokat kezdhe
tett volna a „tudományokról”. Pedig már húszéves
kora óta, 1796-tól titokban verseket ír, mindenki,
családja elől is rejtegetve őket. Így lettek az ő
„egyedül való barátai a magánosság és elmélke
dés”. Így vált társtalan, sérülékeny lélekké.
1808-ban maga jelentkezett Kis Jánosnál. Egy
teljes verseskötetet, 77 költeményt küldött neki.
(Sajnos a verseket nem dátumozta, így megírá
suk pontos ideje bizonytalan.) Kis János ezeket
átadta Kazinczynak, hogy támogassa nyomtatás
ban való megjelenésüket. Kazinczy megírta Ber
zsenyinek legelső levelét, melyben ilyen dicsérő
megállapítások találhatók: „…a te énekeid nem
szokott hangicsálás a magyar Helikonon”, „nyelved
oly szép, oly nemes, hogy azt csudálni fogja a haza”
(egyedül a helyesírást és a versszövegek közpon
tozását hibáztatta). Természetesen Berzsenyi is
válaszolt, s ezzel megindult hosszan tartó levele
zésük.
Niklát csak ritkán hagyta el. Pesten két ízben
járt: 1810 márciusában és 1813 májusának végén.
Első útja alkalmával találkozott Kazinczy pesti író
barátaival – Szemere Pállal, Kölcsey Ferenccel, Vit
kovics Mihállyal és Horvát Istvánnal – kölcsönös
idegenkedést ébresztve egymás iránt. 1812-ben
egy hetet Bécsben töltött; itt lefestette magát: ké
szülő kötete élére készíttetett arcképet.
A kötet megjelenésére csak 1813-ban kerülhe
tett sor – részben pesti, székesfehérvári és zágrá
bi kispapok által gyűjtött pénzen. Berzsenyi maga
100 forinttal járult hozzá a költségekhez. Nem
volt termékeny költő: élete végéig 137 verset írt.
Második kötete 1816 júliusában látott napvilágot:
tartalma az elsőhöz képest 10 új verssel gyarapo
dott.
A gazdálkodó élet gondjai, családi nehézsé
gek, rokoni perpatvarok is okai lehettek viszony
lagos költői terméketlenségének. Vidéki földesúri
életformája és nagyra törő költői becsvágya tragi
kus ellentmondásba került egymással.
Mindehhez hozzájárult elszigeteltsége, bús
komorságra hajló kedélye s ingatag egészségi ál
lapota. Ebben a testi-lelki állapotban érte Kölcsey
kemény recenziója (bírálata). A kritikát személyes
támadásnak fogta fel, s Kölcsey elmarasztalásai
mögött Kazinczyt sejtette. Elhidegült tőle, levele
zésük három évre teljesen megszakadt.
Berzsenyiben ezután elhallgatott a költő. Leg
főbb vágya volt, hogy méltó választ adhasson
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Kölcseynek. Legelső felháborodásában írta ún.
antirecenzióját – indulatosan, minden tudomá
nyos felkészülés nélkül, hiszen esztétikával mind
ez ideig nem foglalkozott. Elküldte ugyan a Tudo
mányos Gyűjteménynek, de nem jelent meg, kéz
iratát azonban kérései ellenére sem kapta soha
vissza.
A költői alkotás helyét a következő években
az esztétikai-irodalmi tanulmányokban való el
merülés foglalta el. Igyekezett pótolni művelt
ségbeli hiányait. A „méltó” válasz Észrevételek
Kölcsey recensiójára címmel 1825-ben jelent meg
a Tudományos Gyűjteményben (tehát nyolc évet
fordított elkészítésére). Ebben Kölcseynek a klas
szicista esztétika alapelveire épített kifogásait
már a romantika nevében utasította vissza. Olyan
költő ő, akit nem lehet a „hellenica” szabályai sze
rint megítélni. (1825-re Kölcsey is szembefordult
korábbi esztétikai-poétikai nézeteivel.)
Egymás után készültek tanulmányai. A vers
formákról címűt a Tudományos Gyűjtemény publi
kálta 1826-ban. 1829 és 1834 között Kritikai leve
leket is írt. 1830-ban az Akadémia (Magyar Tudós
Társaság – későbbi neve: Magyar Tudományos
Akadémia) filozófiai osztályán első vidéki rendes
taggá választották. Akadémiai székfoglalója Poe
tai harmonistica címen jelent meg 1833-ban. Eb
ben a romantikával szemben a klasszicizmus esz
tétikájának tételeit hirdette, a hellenika mellett
foglalt állást: a világ legfőbb törvényszerűsége a
harmónia. 1833-ban írta A magyarországi mezei
szorgalom némely akadályairul című értekezé
sét is.
Utolsó éveiben sokat betegeskedett. Mint
akadémikus többször részt vett a Tudós Társaság
ülésein, sőt azt is tervezte, hogy a fővárosba költö
zik. Ebből azonban semmi sem lett, 1836 februárjá
ban halt meg Niklán. Az Akadémia Kölcsey Ferenc
emlékbeszédével búcsúzott tőle.

Gróf József: Záródíszek „Berzsenyi válogatott versei” című
munkához, Magyar Grafika (1921)
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A klasszicizmus és a romantika határán
Berzsenyi csaknem egy évtizedig titokban verselgetett, miközben ki
tûnõ gazda volt. Valóságos kettõs életet élt: munka után, estefelé,
ha már „cselédit” (tágabban értelmezett családi környezetét) nyugod
ni eresztette, egy maga alkotta külön költõi világba húzódott. Éjsza
kai költõ volt. Poétai álomvilágában, a képzelõdések országában „egy
szebb lelki világ szent óráit” élhette át. Ilyenkor nem volt magányos.
A gyertya pislogó lángja mellett a csodált Horatius ódáit, Gessner és
Matthisson verseit olvasva virrasztott. Ez volt az õ igazi élete; a nappa
li, a megszokott afféle nyûgös kötelességként súlyosodott rá. A falusi
földesúri életforma és teremtett költõi ideálvilágának kiáltó ellentéte
nemcsak verseinek volt egyik ihletõ forrása, hanem egész életének
legsúlyosabb problémája is lett. Többek között ez okozhatta költésze
tének korai kifulladását is.
Horatius költészete s az ún. horatiusi életfilozófia – a végletes
érzelmektõl való óvakodás, az „arany középszer” életelvvé emelése,
a bölcs megelégedés, az ifjúság örömeinek józan élvezete – látszó
lag meghatározta életét és költészetét. A kortársak egy része és még
az éles szemû kritikus, Erdélyi János is fõleg Horatius-követőként
jellemzi õt.Ê
Berzsenyi valóban Horatiustól és Virág Benedektõl kapott klaszszicista ösztönzést, de az ókori poéta világszemléletének magára
erõltetése nem sikerülhetett. Antik versmértékek és formák mögött
éppen nem a klasszikus egyensúly, az áhított harmónia fedezhetõ
fel, hanem az utánuk való sóvárgás, rezignált melankólia s örökös
nyugtalanság.Ë
A klasszicizmustól a romantika felé közeledését elõsegítette az
említett német költõk tanulmányozása is amellett, hogy a magyar
klasszicizmus korában már Bessenyeiék óta kezdtek sarjadozni a ro
mantika elõzményének, a szentimentális érzékenységnek csírái is.
Két stílusirányzat élt költészetében egyszerre ugyanúgy, mint
ahogy megfért egymás mellett – legalábbis egy ideig – a földjéhez
rögzült földesúr s a porkötelet lerázó, az „aetherben” csapongó költõ.
Ideálvilágát azonban lassan felõrölte a rideg valóság.

rezignált: csüggedt, remény
vesztett, sorsába beletörődő
Gessner (1730–1788): német
nyelven író svájci költő; ritmikus
prózában írt idilljeiben pásztorok
és nimfák szerepelnek
Matthisson (1761–1831): német
költő, klasszicizáló érzelmes költe
mények szerzője

Virág Benedek arcképe
Ê	
„Ő meg lőn igézve Horácz
által, mint a mese hőse, ki a
varázskörből nem szabadul
hat. Berzsenyit éppen csak
mint magyar Horáczot sze
rettük leginkább.”
• Erdélyi János
· „ A forma antik, a szellem
modern visszahatással klaszszikus, a nyelvbeli kifejezés
félreérthetetlenül, erőteljesen
modern: romantikus. Korfor
dulatban áll, s lélekkel jelzi a
változó időt.”
• Horváth János

FELADAT
Kis János 1803-ban Berzsenyitől két, alkaioszi strófákban írt ódát és egy rímes verset (A reggel) küldött
Kazinczynak.
Ez utóbbi két utolsó szakaszát idézzük. Értelmezzétek a metaforasort Berzsenyi kettős életéből kiindulva!
„A nagy lélek önként az aetherben
Héjáztatja szabad szárnyait,
Nem tartja itt fojtva porkötélben
Az égi tűz nemes lángjait.

Nem tébolyog gót épületeken
Az éjjeli vak madarakkal:
Feljebb evez a nagy Álpeseken
A nap felé úszó sasokkal.”
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Ódák
Ê Berzsenyi sohasem
írt rímes-időmértékes
költeményeket. Ezt
a formát túl cifrának,
túldíszítettnek tar
totta.

Pályájának korai szakaszában versei világosan elhatárolható két csoportra
oszlanak: rímes-hangsúlyos dalformában írt szerelmes versekre és klasszi
kus mértékre szedett hazafia s ódákra. Minden valószínûség szerint idõben
nem különíthetõk el ezek egymástól.Ê
A hazafiság, a nemzeti gondolat, a magyarság fennmaradásáért érzett
aggodalom nagy erõvel jelentkezik irodalmunkban Bessenyei fellépésétõl.
A nemzeti lét és nemlét kérdése, a régi dicsõség és a törpe jelen önkínzó
szembeállítása, a „nagyszerû” halál réme egész reformkori költészetünknek
vissza-visszatérõ témája volt.
A nemzeti eszmélkedés, a függetlenségi gondolat Közép- és Kelet-Euró
pában az egyes (idegen uralom alatt élõ) népek romantikus irodalmának
központi magvává, éltetõjévé lett. Ez – a közvélemény szemében – bizonyos
oktató, erkölcsnemesítõ társadalmi szerepet rótt a toll mestereire.

A magyarokhoz (Romlásnak indult…) n Egyik legnevezetesebb, leg
többször idézett ódája A magyarokhoz (Romlásnak indult…) címû. Valószínûleg
ez egyik legkorábbi, de mindenképpen a leghosszabb ideig csiszolgatott költe
ménye. Elsõ változata – egyes kutatók szerint – 1796 körül keletkezhetett, de
a végleges, nyomtatásban is megjelenõ szöveg csak 1810-ben készült el.
A témát illetõen kaphatott ösztönzést Horatiustól, tõle kölcsönözte az
alkaio
 s zi strófát, a gyönyörködtetve tanítás kívánalmát, sõt még a nyelvi tö
mörségre is például szolgálhatott. Berzsenyi verse mégsem másolat csupán, ha
nem önálló, eredeti alkotás.
A magyarokhoz zaklatott menetû, nagy ellentéteket
Az ún. római ódák, Horatius III. könyvének 1–6.
egymásnak feszítõ alkotás. A romlott jelen és a haj
carmenjei alkaioszi strófákban szólalnak meg.
dani erõ, feddhetetlenség kiáltó kontrasztjának képei
A strófa 4 sorból áll.
töltik ki a 14 szakaszos vers 12 strófáját. Az egészet át
1., 2. sor: alkaioszi sor; 4. lába anapesztus, a töb
bi jambus vagy spondeus
hatja a nemzet jövõjéért érzett önostorozó aggodalom,
3. sor: ötödfeles jambus
a szorongó fájdalom. A költemény pátoszát a remény
4. sor: pindaroszi daktilus
telenség hevíti. Nemigen lát semmi reményt a romlás
∪ ∪ ∪ ∪∪ ∪ 
folyamatának megállítására. Az óda kulcsszava az
∪ ∪ ∪ ∪∪ ∪ 
erkölcs: ama múltbeli, „tiszta” és vele szemben a „mos
∪ ∪ ∪ ∪ ∪
tani veszni tért” erkölcs. Ez az oka a kor felfogása sze
 ∪∪ ∪∪ ∪ ∪
rint a nemzet hanyatlásának, sõt menthetetlen pusz
tulásának.
A költemény sodró lendülete váltakozva és egyre
A verstípus lényeges versszerkezeti vonások
erőteljesebb értékszembesítésben állítja ellentétbe a
hasonlósága alapján végzett osztályozás gyűj
kétféle idõt, a múltat és a jelent: a múlt dicsõ nagy
tőfogalma. Néhány verstípus: önmegszólító,
ságát, erejét s a jelen romlását, erkölcsi züllöttségét.
létösszegző, értékszembesítő, időszembesítő.
Az időszembesítő vers a múltat és jelent vagy
Az 1. strófa megszólításában (1. sor) már megjele
a múltat, je
lent és jövőt egymáshoz viszo
nik a vers szerkesztõelvét alkotó éles szembeállí
nyítottan jeleníti meg.
tás, mely egyúttal erkölcsi ítélet is („romlásnak indult”
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Benczúr Gyula: Budavár
visszavétele 1686-ban
(1896)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

– „hajdan erõs”). Az indítás számonkérõ, indulatos kérdései a felháboro
dó megdöbbenés hangján ostorozzák a jelen elfajulását. A vers címzettje:
a „magyar”, a magyarság, a nemzet, melyhez egyes szám 2. személyben szól.
Ezzel dramatizált monológgá válik a mû (kivéve az utolsó két szakaszt).
A 2. versszak a múlt kemény helytállását idézi. Ez a múlt nem idilli
aranykor volt: „vérzivatarok” és testvérviszályok dúlták az országot. Buda
vára – itt és a kor más verseiben – a nemzeti lét, a függetlenség jelképe
ként szerepel. Ezt a várat „szórja” most el (jelen), rombolja le a veszni tért
erkölcs s az „undok vípera-fajzatok” (3. vsz.).
Három szakaszon át (4–6. vsz.) ismét a múlt bizonyító tényei sora
koznak. Buda vára szembeszegült a külsõ hatalmak túlerejével, a nemze
tet nem „fojthatta meg” a belsõ „visszavonás”, a testvérháborúk sora sem.Ê
A nagyság és erõ, a veszélyekkel büszkén szembeszálló rendíthetetlenség
szilárd alapja a „régi erkölcs” volt.
A következõkben már négy versszakra tágul a fájdalmas önostorozás.
A jelen bûneinek itt olvashatjuk a legbõvebb felsorolását (7–10. vsz.). A „las
su halál” okozója a belsõ szétzüllés, „a tiszta erkölcs” eltûnése, mely úgy pusztí
totta el valaha Rómát, mint ahogy a benne termõ férgek õrlik meg az „éjsza
ki szélvészt” kiálló „kevély tölgy” gyökereit.Ë A költeményben ez az egyetlen
részletesen kibontott hasonlat: a lassú halált, az észrevétlen pusztulást kí
vánja érzékeltetni. A romlásba döntõ vétkek: a gyönyörhajhászó elkorcsoso
dás, a hagyományok megvetése, az anyanyelv elhagyása, az idegenmajmolás.
A 11–12. versszakok felkiáltó mondataiban újra a dicsõ múlt nagysága
zeng, Attila, Árpád, Hunyadi János harcait felmutatva. Egyszerre van itt
jelen a büszke öntudat és a csüggedt kiábrándulás, a múlt ér
Ê	A megszólított a 4. strófában még
tékeinek visszasóvárgása és a kétségbeesett tehetetlenség.
Buda vára: „Nem ronthatott el
Az utolsó két strófában (13–14. vsz.) hangváltás kö
tégedet…”; az 5.-ben a vers elején
aposztrofált „magyar”, tehát a nem
vetkezik. A múlt nagy példáinak patetikus felsorolását és
zet.
a bûnöket szenvedélyesen ostorozó keménységet, az ódai
Ë	A
képet minden bizonnyal Baró
hangot az elégikus váltja fel. A lírai én lemondó sóhajjal ös
ti Szabó Dávid Egy ledőlt dióf ához
szegzi fájdalmas tapasztalatait: játékszerek vagyunk csupán
című művéből kölcsönözte.
az örökké változó sors, a „tündér szerencse” kezében; a haj
A FELVILÁGOSODÁS

199

hiperbola: nagyítás, túlzás;
olyan alakzat, mely a valós mére
teket, arányokat nagyobbakkal,
intenzívebbekkel cseréli föl

ifj. Vay Miklós: Berzsenyi Dániel
mellszobra a budapesti Múzeumkertben (1860)

dani nagy birodalmak példája pedig történelmi szükségszerûség
gé emeli a pusztulást. Ez a lezárás kiteljesíti a pesszimizmust, elso
dorja a korábbi feddésben megbúvó reményt is: hátha a beismerés,
a feleszmélés és a vezeklés révén megjavulnak az erkölcsök.
Változást tapasztalunk a beszélõ és a megszólított viszonyá
ban a 9. strófától kezdve. Eddig a prédikátori korholás egyes szám
2. személyben szólalt meg. A „Mi a magyar most?” feljajdulása után
a dialógust a 3. személy megszakítja, majd a többes szám 1. személy
válik uralkodóvá. A 12. szakaszban még csak a birtokos személyjelek
mutatják ezt, a 13.-ban már igealakok is („nyögünk”). Mindez azt bi
zonyítja, hogy a költõ végül mégis vállalja sorsközösségét az elsiratott
nemzettel.
Ami a verset oly feledhetetlenné teszi, az elsõsorban dübörgõ nyel
vének romantikája, zengõ akusztikája. Lépten-nyomon hatalmas erõt
sugárzó – Berzsenyi kifejezésével élve – „energiás” szavakra, szókap
csolatokra (fõleg igeneves szerkezetekre) bukkanunk. Ezeknek poéti
kai alapja a romantikus túlzás (hiperbola), a meglepõ szembeállítás,
mely újra meg újra váratlan, meghökkentõ metaforákat teremt.

A magyarokhoz (Forr a világ…) n Az előző köl
temény lemondó pesszimizmusával szemben eb
ben az ódában a kezdeti riadalom a jövőbe vetett
szilárd, optimista hitbe vált át.
1807-ben keletkezett. Történelmi háttere a
napóleoni háborúk Európát megingató hatása,
1805. október 21-én az ulmi csatában elszenve
dett súlyos osztrák vereség. Közvetlen kiváltó al
kalma pedig I. Ferenc császár és király népeihez
intézett kiáltványa.Ê
Szerkezete kiegyensúlyozottabb, harmoni
kusabb (mondhatnánk: „klasszicistább”), mint a
másiké. Terjedelme rövidebb: hat versszak, mely
világosan két, 3-3 egységből álló szakaszra tago
lódik.
Az első egység (1–3. strófa) uralkodó érzel
me a rémület. A háborúk által mozgásba lendült
történelem viharzását a tenger forrongásának
Horatiuson át Alkaiosztól öröklött képe fejezi ki
(az állam hajója a tenger vad, elnyeléssel fenye
gető hullámai között úszik, lebeg).· A rémületet
felerősíti a rá következő mitológiai metafora ér
zékletes és riasztó hatása (Erynnis „vérbe mártott
tőre”).
Az első strófában felidézett háborús rémület
a következő kettőben az egész világot fenyege
tő véres zűrzavar látomásába csap át. A sorokat
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id. Peter Krafft:
I. Ferenc
magyar király
(1792–1835),
1804-től Ausztria
császára magyar
lovassági
tábornoki
egyenruhában
(1816)

Ê A
 vers azonban az alkalmi események, ihletforrások
fölé nőve minden korra érvényes erkölcsi ítéletet
fogalmaz meg.
Ë A hajó a latin költészetben vált az állam hagyomá
nyos költői képévé, toposzává.
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megterhelő (a mai olvasó számára már nehezen
azonosítható) földrajzi tulajdonnevek észak és
dél, kelet és nyugat szélső pontjait jelölve – ro
mantikus eltúlzással – az egész földkerekség
képzetét keltik fel. Mindebben a legdöntőbb él
mény az, hogy az eddig örökkévalónak hitt világ
és rendje összeomlott. Államhatárok, törvények,
erkölcsök, szokások napról napra megváltozhat
nak, semmiben sincs állandóság:
n „A népek érckorláti dőlnek,
S a zabolák s kötelek szakadnak.”
Ebből a megrendítő élményből most nem a
kétségbeesés és a pesszimizmus fakad. Éppen
ellenkezőleg – cáfolva minden logikát – az az áb
ránd és merész hit, hogy bölcsen kormányzott
„lebegő hajónk” „állni-tudó” lesz a habok közt. Va
gyis nemzetünk nem fog elpusztulni, történelmi
kivételként kívül marad az örökös változás törté
nelmi szükségszerűségén (4–6. strófa). A bátor
hit alapja egyrészt a Titusnak nevezett I. Ferenc
és a nemzet szilárd egysége, mely őrzi a régi ren
det, másrészt a „lélek s szabad nép” erkölcsi-fizikai
fölénye, mely képes „csuda dolgokra” is.
Ez a költemény is – az előzőhöz hasonlóan –
világtörténelmi példákkal zárul, de az egész vers
felfelé ívelő menetét követően optimista tanul
sággal: az ősi tiszta erkölcsök (az alvó nemzeti
lélek felébresztése utal erre) tették naggyá és
híressé Rómát, Marathont, Buda várát. Mindez ek
a példák a hősi lélek magasabbrendűségét hir
detik a nyers erővel s tömeggel szemben.

Erinnüsz(ök): a bosszú istennői a görög mitológiában,
a rossz lelkiismeret megtestesítői
Titus: itt a jó császár fogalmát jelenti

A versforma itt is az alkaioszi strófaszerkezet.
A fennkölt pátosz ebben a költeményben is az
„energiás” kifejezések, metaforák bőségéből fa
kad. Más azonban a beszélő és a megszólított vi
szonyának módosulása. Az egyes szám 2. személy
használatát (az 5. strófa elejéig) a befejezésben az
egyes szám 1. személy váltja fel: „nem félek”, „bát
ran vigyázom”. A költő önmagában is lecsende
sítve a belső zaklatottságot immár nyugodtan,
bizakodva összegezheti kikezdhetetlen erkölcsi
ítéletét.¶

¶ Reményt, biztatást,
a lelkek ébresztését
jelentette ez a költe
mény nemcsak a maga
korában, de a későbbi
évtizedekben is.
Kodály Zoltán 1936ban ezért is készíthe
tett belőle hatásos
kórusművet a vég
veszélybe jutott ma
gyarságért aggódva.

FELADATOK
1.	Hozzatok érveket a műfaj, a versforma, a szerkezet, a téma, a hangnemváltás vizsgálatával annak bizo
nyítására, hogy A magyarokhoz (Romlásnak indult…) című költemény egyszerre klasszicista és romanti
kus alkotás!
2.	Gyűjtsétek ki és értelmezzétek a romantikus képalkotásra jellemző túlzó, meghökkentő metaforákat!
3.	Az időszembesítés értékítéletet is magában foglal. Keressétek ki a versből a felidézett történelmi esemé
nyeket!
4. Emeljétek ki a jelenre vonatkozó versszakokat! Nevezzétek meg konkrétan a „romlás”-t okozó vétkeket!
5.	Mely eseményekből vonja le a megszólaló a végső következtetést? Történelmi ismereteitekre támasz
kodva foglaljátok össze az általánosítás lényegét!
6. Tanulmányozzátok az alkaioszi strófát az alábbiak szerint:
• többször olvassátok el skandálva a versszakot,
• soronként jelöljétek a verslábakat és a sormetszeteket (az első két sor 5. szótagja után)!
	Próbálkozzatok ti is alkaioszi strófát alkotni, például az osztálynévsorból, apróhirdetések, időjárás-jelen
tés szövegeiből!

BERZSENYI DÁNIEL
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A megelégedettség illúziója
Berzsenyi nemcsak azért kapta a „magyar Horatius” nevet, mert témában,
versformában sok ösztönzést kapott és vett át az antik mintaképtõl, hanem
azért is, mert megpróbálta magára erõszakolni annak sajátos, kétezer év
vel korábbi, a polgárháborúk szörnyûségei közt kialakított életfilozófiáját is.
Hogy mennyire reménytelen kísérlet volt ez, már korábban láthattuk. Ebbõl
az életbölcsességbõl mindenekelõtt a megelégedésre, a megelégedettség il
lúziójára volt legnagyobb szüksége Berzsenyinek. Vágyain
 ak, ábrándjainak
bölcs önkorlátozására, körülményeinek filozofik
 us tudomásulvételére. Mert
akár Sömjént, akár Niklát nézzük, mindkettõ a szellem világától távol esõ
falucska, „vadon tájék” volt. A kiszolgáltatottság, a tehetetlenség tragikus
érzését szerette volna kárpótolni a „megelégedéssel”: elfogadni az elfogadha
tatlant, belenyugodni a neki rendelt sorsba, „osztályrészébe”.

Ê

Osztályrészem n Osztályrészem címû (1799 körül) elégikus ódájában
a „megelégedéssel” viaskodik. Az antik költõ filozófiájával próbál fölébe
emelkedni kisszerû életformájából fakadó tragikus életérzésének. Vers
formája, a szapphói strófaszerkezet azonos a mintaként szeme elõtt
lebegõ horatiusi ódáéval.
A Berzsenyi-vers csak utal – már múlt idõben – a „szelek mérgére”, az Odüs
szeiából ismert tengerörvényre, a „sok ezer veszélyre”. Témája a megérkezés,
a partra szállás a békés kikötõben. Mindkét strófa (1–2. vsz.) elsõ
sora két-két rövid, véglegességet sugalló, egymással mellérendelõ
Az első két vers

szak ha
jóké
pe (toposza) szintén Horatiustól
viszonyban álló tömör kijelentõ mondat. (Mind a négy ugyanazt
való. Licinius Murenához írt para
a gondolatot variálva a megmásíthatatlanság érzetét kelti.) Az élet
inézise (II. 10.) az emberi életutat
viharain szerencsésen túljutott „heves ifjú” élete fordulópontjához
a veszélyes tengeri hajózással
azonosítja. Az okosan kormány
érkezett: felnõtté vált. Önálló gazda ekkor; a maga ura lett, lezá
zott hajó a középutat választja
rult egy szakasz életében. Az „elzárt hely” ugyan védettséget jelent,
(az „arany középszert”): kerüli
de a biztonság jólesõ érzése mögött ott rejlik az ifjúságtól való bú
a túlzott óvatosságot, a szik
csú rezignált fájdalma, a tündérképekkel, álmokkal való leszámo
lás-zátonyos part közelségét,
de nem is tör vakmerőn a mély
lás keserûsége is: a ráeszmélés az idõ visszafordíthatatlanságára.
tengerre. Ez az óda is szapphói
A második strófa jövõt jelentõ igealakjai („fel nem oldja”, „fogadd”)
strófában íródott.
az új életformára való felkészülést jelzi.Ê
A költõnek nagyon is szüksége van az önvigasztalásra, s a
„boldog megelégedés” illúziójába ringatja magát. Felsorakoztatja hát a jó
módú földbirtokosi élet nyomós érveit, a kiegyensúlyozott családi élet bol
dogságát (3–4. vsz.). Mindez azonban egyfajta szembesítéssel történik;
olyan összehasonlításban, amelyben saját birtokának gazdagsága, osztály
részéül jutott sorsa mégis szegényesnek hathat akár az ókori irodalomból
ismert görög tájak, városok pompázatával, akár Horatius ligetes, szökõ
kutas tiburi birtokával szemben. Ezt az értékkülönbséget emeli ki a nyel
vi megformálás is: a 3–4. strófa megengedõ alárendelõ összetett mondat.
A versszakot lezáró kérdõ mondat (valójában erõs állítást tartalmazó fel
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kiáltás) grammatikai-gondolati tartalmával ellentétben éppen az Camoenák: a görög múzsáknak meg
elfojtani vágyott elégedetlenség megnyilvánulása: a földesúri jó felelő itáliai istenségek
lét mellett vagy ellenében valami másra, teljesebbre, értékesebbre értékszembesítő vers: olyan verstípus,
való sóvárgást takar.
mely értéktelített és értékszegény
Az 5. szakaszban nyilvánul meg leginkább az áhított és akart állapotokat ütköztet
sztoikus nyugalom. A „nehéz szükséget” kizárva bármilyen élethelyzetben, jó és balsorsban egyaránt „mindenütt boldog megelégedéssel”
néz az égre. Az elõzményeket tekintve éppen nem a dicsekvõ, hanem a sorsába beletörõdõ lélek lemondó gesztus
sal kísért kijelentése ez. Olyan emberé, akit nem
rendíthet meg nyugalmában semmiféle sorsfor
dulat.
A megszorító „csak” módosítószó egyetlen
feltételhez köti csupán az imitált „boldog megelé
gedést”, a mindenrõl lemondani tudás képességét.
Ez pedig a Camoena jelenléte, a költészet viga
sza (6. vsz.). S mintha elszólná magát a költõ. Az
„itt”, a korábban még kies szõlõ- és arany kalászt
termõ vidék már „vadon tájék”-nak mutatja ma
gát, mely csak a Múzsa varázshatalma révén lehet
szép, „kiderült virány”. A vers horatiusi lezárása (7.
vsz.) meghatott emelkedettséggel zengi a költé id. Markó Károly: Pihenő nimfák (1832) Szépművészeti
Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
szetnek a legválságosabb helyzetekben is minden
bajtól mentesítõ csodáját. A költõ a Múzsához
menekül mint egyetlen oltalomhoz. Ha minden ¶ „Vajon a boldog megelégedés verse ez? Nem hiszem.
Inkább az elfödött, öntudatlan, arany-szavakkal elta
érték kihull is az emberi életbõl, ha „vadon tájék”kart elégedetlenségé, valamely rejtett tragikumé.”
ra sodor is a sors, a mûvészet még mindig tartal
• Nemes Nagy Ágnes
massá teheti a létet – errõl is szól a költemény.¶
FELADATOK
1.	Az Osztályrészem című költemény utolsó versszakának metaforái ellentétes élethelyzeteket villantanak
össze. Bontsátok ki ezeket a képeket!
2. V
 essétek össze Berzsenyi versét a mintaként szolgáló Horatius-óda zárlatával! Milyen érzelmi-hangulati
különbségeket vehetünk észre? Sikerült-e a magyar költőnek a horatiusi nyugalom megvalósítása?
„Fagyba száműzz bár, ama zord mezőkre,
fát hol egyet sem lel a nyári szellő,
hol a jeges köddel Jupiter haragja
gyötri a földet,

vess a rettentő tüzü nap-szekérhez
oly közel, hol már nem is él meg az ember,
locska, vidám kis Lalagémat itt is,
ott is imádom.”
(I. 22., Justus Pál fordítása)

3. O
 lvassátok el a szöveggyűjteményben a Horác (1799) című ódát!
· Horatius melyik verse ihlethette meg szerinted Berzsenyit? Válaszodat indokold!
· Milyen életelv követését szorgalmazza a vers?
· Hogyan viszonyul ehhez az életelvhez a lírai én?
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Elégiák

Ê Berzsenyi nem
nevezte ezeket
elégiáknak, mert
nem disztichonban
íródtak.

Berzsenyi 1809. május 5-i levelében számolt be elsõ ízben betegeskedésé
rõl Kazinczynak: „Ez a tavasz nék em szomorúan köszöntött bé: egyik nyava
lyából a másikba estem. Még eddig a mulandóságnak semmi magvát sem érez
tem ereimben; de most érzem egész semmiségemet és csüggedek.” Még csak
33 éves, fiatal ember. Valójában nem is a testi nyavalyák sújtják igazán.
Évek óta kedélybetegség gyötri, csüggedt és kiábrándult. Hõsi ódáiv al
nem tudta s már nem merte vállalni a politikai költõ szerepét: kérdéses
sé vált számára – valószínûleg – az õsi, tiszta erkölcs feltámasztásá
nak lehetõsége. Nyomasztólag hatott rá elszigeteltsége, poétai álomvi
lágának és a falusi gazda életformájának egyre kínzóbb ellentmondása.
A reménytelenség eluralkodása kedélyén összefügghet a Niklára való
átköltözéssel is. Elégiáit 1804 után írhatta.Ê 8–10 verset sorolhatunk eh
hez a mûfajhoz. Valamennyinek alaptémája a mulandóság, az idõ gyors
múlása, minden élõ elkerülhetetlen végzete. Nem a halálfélelem rettegése
szólal meg költeményeiben, sokkal inkább a lélek kiégettsége, az ifjúság
elmúltával az öröm és szép
ség nélküli élet kifosztottsága
és az egyre elviselhetetlenebbé
váló elmagányosodás. Életé
bõl eltûnnek a magasra röpítõ
szenvedélyek, érzelmek, köz
tük a szerelem is.

A Berzsenyi-emlékház Niklán

FELADATOK
1. Jellemezd a költői én állapotát az alábbi részlet alapján!
„Oh, gyakran a szívnek édes ösztöneit
S tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit
Egy tündér kép elvágja!
A szilaj vágyások gigászi harcait,
E bujdosó csillag ezer orkánjait
Bévont szemünk nem látja.”
(Búcsúzás Kemenes-aljától, 1804 körül)

2.  Olvasd el az egész verset a szöveggyűjteményben! Te elégiának, búcsúversnek, tájleírásnak vagy szám
vetésnek tartod a Búcsúzás Kemenes-aljától című művét Berzsenyinek? Válaszodat indokold!
3.  Vizsgáld meg a költemény verselését, rímképletét! Miért szokatlan ez az eddig megismert versekhez ké
pest?
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A közelítő tél n Elég iá i közül az utókor és a rostáló idõ az egyik leg
sikerültebbnek A közel ítõ tél címû vers ét ítélte (1804–1808 köz ött).¶
A vers felépítése logikus gondolatmenetet mutat. Az elsõ három stró
fában tagadásra fordított idill jelenik meg: változatosan szövi össze azt,
ami elmúlt, és ami itt maradt. Ebbõl bontakozik ki az õszi táj lehangoló
képe, mely egyszerre jellemzi az évszakot, az ifjúság örömeinek elvesztését
s a kiábrándító niklai környezetet. A leírásban a vizuális élmény mellett
a múló idõt auditív eszközökkel is érzékelteti: a strófák „meg-megrezdülõ
r hangjai” a „hervadt levelek zörgésére, zizegésére” emlékeztetnek (Horváth
János). Legszebb példája ennek a második sor:

¶ E redeti címét,
Az őszt Kazinczy
változtatta meg.
Ezzel az állókép
helyére a lopakodó
fenyegetés mozgal
massága került,
s így a cím is riadal
mat sugall.

n „Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.”
A költõi negatív festés (hat ta
gadószó, illetve tagadó ige fordul elõ),
az õsznek a tavaszi és nyári szépségek
hiányával való jellemzése kettõs ha
tást ér el. Nemcsak a jelen sivárságára
döbbent rá, hanem nagy erõvel tuda
tosítja a múlt értékeinek visszahozha
tatlan elvesztését is. Annál is inkább,
mert a múltat idillé próbálja varázsolni
a visszafelé nézõ emlékezet, a megszé
pítõ idõbeli távolság. A pozitív értékû
szavak halmozása s az antik hangula Keleti Gusztáv: A száműzött parkja (1870)
tú utalások a niklai ház körüli kertet Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
díszes „ligetté”, „rózsás labyrinth”-tá esz
ményítik, melyben „Zephyr” lengedezett és „symphonia” szólt. A felsorolt
ellentétekben ott remeg a múlt és a jelen, az élet és a gyász komor, vigaszta
lan hangulata. Kiürült, eldurvult a külsõ természet. Ezt összegzi a záró sor:
„S most minden szomorú s kiholt.”
Az elsõ három szakaszban a természet festésével érzékelteti – láthatóhallható formában – az idõ kérlelhetetlen múlását. A negyedik strófában
a látványból filozófiai általánosítást von el: az idõ észrevétlenül tovasik
lik, minden az ég alatt csak „jelenés”, pillanatig tartó tünemény. Ezt a sok
szor és sokak által megénekelt közhelyet a nyelvi-képi megformáltság emeli
a feledhetetlenség fokára. A mindennapos metaforából („az idõ elrepül”)
egy sajátos gondolatváltással lesz „szárnyas idõ”, s e „tûnõ szárny” körül „lebeg
minden”. Majd az általános pusztulás széles távlatú képi élményét kapcsolja
össze a parányival, a földivel, „a kis nefelejcs” enyészetével.
Az 5–6. versszakokban a lírai én saját életére vonatkoztatja az elõb
bi tételt. Szomorú lemondással veszi tudomásul, hogy észrevétlenül örökre
elmúlt ifjúsága. S a közeledõ téllel megszakad a természet és az emberi lét
sokszor idézett párhuzama. A gyönyörû kort nem hozhatja vissza már semmi
BERZSENYI DÁNIEL
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kis aszklépiádészi sorok

Donát János:
Berzsenyi Dániel (1817)
KOGART Galéria, Budapest

féle kikelet, az embernek nem lehet új tavasza. A lélek kiégettsége miatti panasz
sír az elégia lezárásában: az eltûnt ifjúság szépségeinek már soha többé nem
lehet részese. A „béhunyt szem” nem a halál által lezárt szemhéjat jelenti, hanem
az örömök, a szerelmek észrevételének képtelenségét. Lolli (az elsõ változatban:
Barcsi) nem valóságos földi lány, itt pusztán a szerelem jelképeként fordul elõ.
Az utolsó két versszaknak az elmúlt ifjúságra vonatkozó természeti ké
pei (koszorú bimbaja, szép tavasz, nektár, zsenge virágok, kik elet) újra meg újra
visszautalnak a verset indító három strófa egyes részleteire, tragikusnak
érzett veszteségeire. Most, a költemény elolvasása után – a záró szakaszok
visszasugárzó fényében – döbbenhetünk rá, hogy ott sem csupán valóságos,
hanem egyúttal lelki tájról is szól a leírás.
Az egyetemes mulandóság megrendültsége, az emberi sors tragikumá
nak fájdalma a vers dallamában, ritmikájában is jól észrevehetõ.
Formája az ún. elsõ aszklepiadészi versszak, mely három kis aszklépiádészi
és egy glükoni sorból áll. A kis aszklepiad észi sor 12 szótagos ereszkedõ lej
tésû sorfaj, daktilusok (— ∪ ∪) és trocheusok (— ∪) vegyülete, középen
(a 6. szótag után) erõs sormetszettel. A glükoni sor trocheusokból, daktilusokból és csonka lábból álló sorfaj; önmagában nem fordul elõ.
— —— ∪ ∪— — ∪ ∪— ∪—
Hervad már ligetünk, s dís zei hullanak.
— —— ∪ ∪— — ∪ ∪— ∪—
Tarlott bokr ai közt sárg a lev él zör ög.
— —— ∪ ∪— — ∪ ∪— ∪—
Nincs róz sás labyr inth, s balzsamos il l a t ok
— —— ∪ ∪— ∪—
glükoni sor
Közt nem lengedez a Zephyr.
Az első aszklépiádészi versszak ritmusképlete:

— —— ∪ ∪—— ∪ ∪— ∪—
— —— ∪ ∪—— ∪ ∪— ∪—
— —— ∪ ∪—— ∪ ∪— ∪—
∪
— —— ∪ ∪— ∪—
FELADATOK
1.	Ritmizáljátok a költemény strófáit! Hangos olvasással érzékeltessétek, hogy a ritmus is az idő gyors múlá
sát festi alá!
2. Keressétek meg a versszövegben az antik utalásokat! Magyarázzátok meg ezek funkcióját!
3.	A 1–3. versszakokban megjelenített természeti leírás kulcsszavai a nem és nincs. Miért mondhatjuk, hogy
kettős érzelmi hatása van a negatív festésnek? Gondoljatok a nem–nincs ellentétére, az igen–van szópárra!
4. Gyűjtsétek össze az idő „repülésének” fájdalmas veszteségeit erősítő hang-, szín-, illatérzeteket!
5.	A „szárnyas idő” képe a Horác című versben is feltűnik. Vessétek össze a két költeményt ebből a szempontból!
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Levéltöredék barátnémhoz n A közelítõ tél párja szépségben és
helyzetmegkötõ varázsos hangulatában a Levéltöredék barátnémhoz
(1804–1808 között). Ennek ütemhangsúlyos sorfaja van: a szabad
ütemezésû, négyütemû 12-es. Strófája négysoros, rímelhelyezése:
keresztrím (a b a b).
A címbeli „töredék” utalhat arra, hogy a vers valójában episzto
laként indul – megszólítással, az érdeklõdõ kérdésre adott válasz
látszólagos megtagadásával –, de hamarosan a lírai én figyelme ön
magára irányul. Vonatkozhat melankolikus, letört hangulatára is,
mely képtelenné teszi egy episztola szabályos befejezésére. Az elégia
a címe ellenére – természetesen – nem töredék, hanem tökéletesen
zárt. A lírai én falusi elvonultságát, lelki társtalanságát, egész éle
tének szomorúságát festi le, ezért létösszegzõ versnek is szokás
nevezni.
Az elsõ versszak még a távol levõ barátnõ (régies en: „barátné”)
kérdését fáradt mélabúval utasítja el, hiszen úgyis ismeri – õt nélkü
lözve – társtalan magányát. A további versszakok mégis a megtaga Dukai Takács Judit (1795–1836)
kora népszerű költőnője, a „magyar
dott választ fejtik ki, valójában az elhárított kérdésre felelnek.
A szüret-esti magány a költõ életének reálisan bemutatott hely Szapphó”. A Berzsenyi és a Dukai
család sokszoros rokonságban állt
zetképe (2.). „Cselédi” (családjának tagjai) már nyugovóra tértek, egymással. Judit Berzsenyi feleségéõ pedig egyedül – mint mindig –, a többiekkel lelki közösséget nem nek az unokatestvére volt.
találva agg diófája alatt tüzet gerjeszt.
A „kanóc” (parázs) pislogó lángjába nézve megindul az ábrándozás fo
lyamata (3–4.). Elszakad a környezõ világ kiábrándító szürkeségétõl, „s egy
szebb lelki világ szent óráit” éli át. Ebben a magányos esti álmodozásban életre
kelnek „az emlék ezetnek repdezõ szárnyain” a múlt, az ifjúság „eltûnt örömei”.
Kínzó ellentét tárul fel itt is a számûzöttség, a kiábrándító jelen s a hajdani
„tündérképekben” gazdag (legalábbis ilyennek látott) múlt között – tudatosít
va a pótolhatatlan veszteségeket.
A befejezésben, az ötsorosra bõvült strófában (5.) a korábbi reális képsor
életsorsát összegezõ jelképpé emelkedik: párhuzamot teremtve a 2., a 3.
és a 4. versszak képrészletei és a beléjük sûrített szimbolikus tartalom kö
zött. Így lesz a magányos szüreti este az élet estéjévé, az öregedés jelképévé.
A kanóc pislogó lángja a hamvadó, kihûlõ
szerelmet, az õszibogár búsongó zümmö FELADATOK
gése pedig melankolikus lírájának „szomor
1.	Miért nincsenek a Levéltöredék barátnémhoz című
gó nótáját” asszociálja.
költeményben antik utalások? Próbáljátok indokolni!
2.	Keressétek ki azokat a sorokat, amelyek a beszélő
Ebben a versben már nincsenek antik
teljes elmagányosodását támasztják alá! Képzeljétek
utalások, szókészletében sincs semmi kere
el a vershelyzetet!
settség. A jelképes összegzés súlyos monda
3.	
Bontsátok ki és értelmezzétek az utolsó strófa
nivalója, az önábrázolás szándéka szétfeszí
metaforikáját!
ti a korábbi strófák négysoros rendszerét,
4.	Hasonlítsátok össze a költeményt A közelítő tél című
az utolsó sor ráütõ ríme hatásos kondulás
verssel a létösszegzés szempontjából!
sal érzékelteti az élet és a vers lezártságát.
BERZSENYI DÁNIEL
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EPISZTOLÁK, EPIGRAMMÁK
Berzsenyi kedvelt műfaja a verses levél volt. Gyak
ran írt episztolákat barátaihoz, rokonaihoz, költő
társaihoz, politikusokhoz. Kettős funkciójuk van e
műveinek: egyrészt valódi levelek, információt, hír
adást nyújtanak írójukról, másrészt lehetővé teszik
Berzsenyi számára, hogy irodalmi, tudományos és
politikai nézeteit kifejthesse. Nem utolsósorban az
episztolákkal is ókori mesterét, Horatiust követi.
Vitkovics Mihályhoz n Címzettje a költőtárs és
barát, azon kevesek egyike, akiket Berzsenyi fel
tétlen bizalommal szeretett. A vers hangvétele
bensőséges, közvetlen, baráti. Az episztola felüté
se utal a levél megszületésének körülményeire,
okára: olvasta Vitkovics Horvát István barátomhoz
című költői levelét, s az abban megjelenő falusi
és vidéki életmód szembeállítását gondolja to
vább Berzsenyi. Ez a témája az ő episztolájának is:
igyekszik újraértelmezni a köztudatban élő vidéki
létformát, amit nem csak Horatius, de Rousseau
nyomán is mindenki – így a nagyvárosi nyüzsgés
ből kiszakadó Vitkovics is a versében – boldognak
és idillinek vél.
Az életét vidéki magányban, elszigeteltségben
töltő Berzsenyi, aki Pestre is ritkán jut el látoga
tóba, azt hangsúlyozza episztolájában, hogy szá
mára a nyüzsgő forgatag, a nagyvárosban meg
lévő kulturális és irodalmi élet a vonzó, s szívesen
emlékszik pesti látogatásaira. Leírással, felvillanó
élet- és jellemképekkel mutatja be az izgalmas
városi létet és az unalmas, elkeserítő falusi magá
nyát. Ezen a ponton elkomorul az eddigi kedélyes
hangvétel. Hiábavalónak és értelmetlennek tűnik
a 6. versszakban megfogalmazott „Bölcs” békes
sége, nyugalma az eseménytelen vidéki világban:
	
n „Mi kell tehát több? Élni és örülni
S használni célunk, nem pedig heverni,
A bölcs nyugalma háborítatlan 
A pesti bálban s csörtetés között,
Mint a magányos rejtek árnyain.”
A levélben felsorolt közös emlékek, a jelen
szomorú magányának ellentéte és a vers utolsó
előtti szakaszában megfogalmazott gondolat
érvényteleníti a Berzsenyi által követni vágyott
bölcs belenyugvást a sorsba:
	
n „Szívemnek ember és rokon kebel kell…
Elmémnek elme, melly megértheti,”
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Vagyis a „niklai remete” nem eleve magányra
született ember volt:
	
n „Rendeltetésünk nem magányos élet
S örök komolyság és elmélkedés,
Hanem barátság és társalkodás.”
Berzsenyi magánya a művelt ember magánya
a műveletlenek között, a vidéken megszokott tár
sasági formák nem enyhíthetik az ő intellektuális
egyedüllétét.
A vers befejező részében a költő visszatér a ho
ratiusi elvekhez:
	
n ,,Van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, 
Kevés lesz a föld minden kincse is.”
A sztoikus életelvet vallva és a közeli találkozás
reményében köszön el költőtársától: a kellő böl
csességgel irányított élet meghozhatja a belső
boldogságot.
Napóleonhoz n Berzsenyi Dániel Napóleonhoz
című költeményének műfaja epigramma, bár a
címadás episztolát idéző, a költő közvetlenül for
dul a címzetthez. A vers 1814 májusa után keletke
zett, amikor Napóleont Elba szigetére száműzték.
Verselése disztichon, szerkezete a műfaj klas�
szikus elvárásai szerint épül fel – az előkészítő
részt követi a kifejlet vagy csattanó (váltást a
Berzsenyi-versben az 5. sor „Ámde” kötőszava jelzi).
A vers Napóleonnak, a 19. század legmegha
tározóbb történelmi személyiségének a világtör
ténelemben betöltött szerepét értékeli. Berzsenyi
paradox módon tagadással utal Napóleon nagy
ságára: ,,Nem te magad győztél”. Szerinte Napó
leon jelentősége az, hogy utat nyitott a „kor lelké
nek”, a népek szabadságvágyának – ez a felisme
rés juttatta olyan hatalomhoz, hogy az emberiség
sorsának irányítója lehetett („a szent emberiség
sorsa kezedbe került”).
Az epigramma csattanója a történelmi sze
mélyiség bukásának szükségszerűségét foglalja
össze: Napóleon a történelem szolgálata helyett
a népektől kapott felhatalmazást saját érdekében
használta fel. Ebben az ítéletben benne van Ber
zsenyi érték- és történelemszemlélete, erkölcsi
álláspontja: az emberi nagyságot a történelem
szolgálata és nem a nagy idők adta lehetőségek
kihasználása adja.
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Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly
Kisfaludy Sándor (1772–1844)
látásra beleszeret a fiatal és gyö
és testvére, Kisfaludy Károly
nyörű leányba, Róza (a dalciklus
(1788–1830) a nemzeti ro
ban Líza) egy badacsonyi szüret
mantika előkészítésében igen
után kikosarazza. Ám a férfi nem
jelentős szerepet vállaltak. Ősi
tudja elfeledni a lányt, az „édes,
dunántúli nemesi család sarjai,
kínos emlékezete” elkíséri a vissza
Sándor a legidősebb gyermek,
utasításhoz nem szokott Himfyt
legkisebb öccse, Károly 16 év
Bécsbe, majd hadba vonulása
vel fiatalabb. A befutott élet
után távoli országokba is. Odavan
pályájuk hasonlóan alakult, az
régi nyugalma, akármerre is jár
iskolák elvégzése után mind
katonaként a világban, mindig a
ketten katonáskodtak, s vi
badacsonyi szüretre emlékezik,
szonylag korán elköteleződtek
gondolatát a Balaton vidékére
az irodalom mellett. Azonban Simó Ferenc – Leo Torsch: Kisfaludy
küldözgeti, újra átéli gondolatban
nagy különbség volt közöttük Sándor arcképe (1835)
kedvese táncát, sétájukat. Har
az, hogy Kisfaludy Sándor jó Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
madik éve már, hogy szerelem
módú nemesként kedvtelésből
be esett, mikor végre sok kaland
írogatott, Károly pedig művei
után hazatér és találkozhat a le
honoráriumából és irodalom
ánnyal, de az most sem könyörül
szervező munkájából igyeke
rajta; csalódnia kell még abban
zett megélni, miután a katonai
a hitében is, hogy kedvesének a
pályát elhagyva apja támoga
szíve szabad. Himfy úgy érzi, most
tását elvesztette.
már meghalhat, a szerelem nem
hozott számára mást, csak lelki
Kisfaludy Sándor 1801-ben
gyötrelmet, keserűséget.
jelentette meg név nélkül A ke
A műnek a formája is sajátos,
sergő szerelem című munkáját,
amely a főszereplő után Himfy
úgynevezett Himfy-strófában író
szerelmei néven vált ismertté
dott, a 12 soros versszakokat a
és igen népszerűvé. Műfaját te
következő rímképlet fűzi össze:
kintve dalciklus, amely önélet
abab cdcd eeff, a szótagszám pe
rajzi vonatkozású események
dig: 878787878877.
re épül. Kisfaludy Szegedi Róza,
Kisfaludy Sándor komoly me
a „gőgös szép” iránti, kezdetben Michael Hoffmann: Kisfaludy Károly
cénása is volt öccse, Károly Auro
viszonzatlan szerelmét örökíti arcképe (1830 körül)
ra című évkönyvének, amelynek
meg. A boldog szerelem (1807) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
első kötete 1822-ben jelent meg,
darabjai pedig a házasság utá
és igyekezett a női olvasókat is
ni kapcsolatuk harmóniájáról szólnak. Kisfaludy a
megszólítva eredeti magyar műveket közölni.
dalciklus ötletét valószínűleg Petrarca Dalosköny
Ebben az almanachban mutatkozott be a magyar
véből vette, mint ahogy a megformált női alak
romantika első nagy nemzedéke: Vörösmarty Mi
megközelíthetetlenségét is.
hály, Bajza József, Toldy Ferenc, Szemere Pál, Köl
A kesergő szerelem húsz énekből és kétszáz dal
csey Ferenc, Vitkovics Mihály és Berzsenyi Dániel.
ból áll, az énekek epikus jelleggel számolnak be a
Kisfaludy Sándor testvére halála után megalapí
totta a Kisfaludy Társaságot, amelynek fő célja a
történésekről. Mindegyik éneket tíz-tíz dal köve
fiatalabb írókat támogatással ösztönözni az iro
ti, amelyek élményszerűen, sok-sok érzelemmel
dalmi pályán. A Társaság – amely pályázatokkal
reflektálnak a történésekre. Az elmesélt történet
igyekezett lehetőséget teremteni az új tehetsé
egyszerű: a nők között sikert sikerre halmozó da
liás és megnyerő modorú katonatisztet, aki első
gek felfedezésére – 1952-ig működött.
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Kisfaludy Károly irodalomszervező tevékeny
sége mellett festőként, drámaíróként és költőként is jeleskedett. Esztétikájában, célkitűzései
ben szembekerült Kazinczyval, mert az eredeti
ség és a nemzeti jellegű művészet igényét hirdet
te. A 1820-as években ő vált Pesten az irodalmi
élet legfőbb tekintélyévé.
Színművei közül a vígjátékai a legértékeseb
bek (pl. A kérők), a magyar vígjáték atyjaként is
szokás emlegetni.

Lírai műveiben fontos téma a hazaszeretet és
a haza sorsának alakulásáért érzett aggodalom.
A Szülőföldem szép határa kezdetű műve népdal
lá válva fejezi ki a messzire vetődött magyar em
ber érzelmeit, fájdalmát és vágyakozását a maga
mögött hagyott hon után. Mohács című versének
romantikus képei, ódai szárnyalású befejezése a
hazáját szerető magyar ember aggodalmát és re
ményét fejezik ki: „S égve honért bizton nézzen elő
re szemünk.”

Mohács n Kisfaludy Károly legismertebb verse a mohácsi csatavesztés
300. évfordulója kapcsán íródott és az Aurora című irodalmi zsebkönyvben
– a zseb a könyv méretére utal – jelent meg. A disztichonban írt elégiában
a csatatér látványától megilletődött lírai én szólal meg. A múltidézésben
azonban nem maga a csata a fontos, arról csak az első négy sor tudósít
a megszólítás után, és a „zordon enyészet” műveként érzékelteti a mohácsi
csatamezőn bekövetkezett pusztulást.
A „büszke vezér”, Tomori Pál kalocsai érsek, akit az utókor okolt a csatavesztésért, már a sírban fekszik, a vesztett csatából menekülő alig húszéves
király patakba fulladását is felvillantja a költemény. Kettőjük halálának bemutatása között a névtelen áldozatok sorsa jelenik meg, s azt is megtudjuk,
hogy az ő alakjukat, hősiességüket „a feledékenység éje borítja”. Az efelett érzett fájdalmat enyhíti a hajdani csatatéren nyáját legeltető pásztor alakjának
fölvillantásával. A pásztor nem tudja ugyan, kinek a sírja fölött fakad dalra,
de éneke ösztönösen borús lesz.
„Hajh!” felsóhajtással hangváltás kezdődik a költeményben: az eddigi rezignált szomorúságot keményebb hang váltja itt fel. A lírai én a magyarság
nevében a mohácsi tragédia igazi okait nevezi meg: „visszavonás” (viszálykodás), „durva irígység” az, amit a nemzetnek el kellett volna kerülni: „Nem! nem
az ellenség, ön-fia vágta sebét”.
Kisfaludy szándéka azonban nem az elkeserítés, hiszen az utolsó hat
sorban biztatja kortársait, nemzetét a mára szállóigévé vált sorral:
„Él magyar, áll Buda még!” Némileg megváltoztatva ismétlődik meg a
befejezésben a kezdő kép, de a változtatás a lírai én egészen más viszo
nyulását fejezi ki a mohácsi csatavesztés történelmi tényéhez. A „gyásztér”
„a béke malasztos ölében” virulással biztat, a „nagy temető” már csak „hajdani
sír”.
A költemény elégikus alaphangját különféle stíluselemek színesítik.
A megszólításokhoz retorikus stíluselemek, felkiáltó mondatok csatlakoznak. Az elbeszélő részeket megszakítják az erős líraiságú, megrendülést
érzékeltető felkiáltások és kérdések. Hozzájárul a költemény emelkedett
hangulatához a klasszikus versforma is.
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Kölcsey Ferenc
n „Oly sokratesi bölcsesség s oly roppant tudomány oly igénytelenséggel, oly catói
karakter annyi szerénységgel, oly meleg emberszeretet, oly minden emberi salak
tól tiszta szellemiség és személyesített erény, oly gyermeki szelídséggel – mik or
volt, hol van s mik or lesz?”
• Kossuth Lajos, 1838. szeptember 8.

Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született az
Erdély északnyugati részén fekvő Sződemeteren
(ma Románia). Édesapja, Kölcsey Péter a Bihar me
gyei Álmosd községben gazdálkodó nemes volt.
A gyermek Kölcsey Sződemeteren élt hatéves ko
ráig, édesanyja, Bölöni Ágnes családjának birto
kán. Gyönge testa lkatú, zárkózott természetű fiú
volt. Ennek egyik oka lehetett testi fogyatéka is:
kiskorában himlő következtében elvesztette bal
szemét.
Örömtelen ifjúság jutott osztályrészéül. Igen
hamar magára maradt, árva lett. Hatéves, mikor
apját elveszítette, tizenkettő, mikor édesanyja
meghalt. Ez a magány állandósult egész életében.
1796-ban – tehát már hatéves korában – elszakadt
az otthontól: a Debreceni Református Kollégium
ban tanult ettől az évtől kezdve egészen 1809-ig.
Nem volt bentlakó diák. Egy nádfedeles kis ház
ban élte diákéveit (később öccseivel együtt) egyik
öreg cselédjük gondozása mellett.
A magányos, társai között nehezen oldódó
gyermek a könyvek világába menekült.Ê Ka
zinczyt – aki később oly nagy hatással volt rá –
Csokonai temetésén látta először (1805), s főis
kolai deáksága idején (1805–1809) már levele
zett vele.
Miután 1809 őszén befejezte jogi tanul
mányait Debrecenben, 1810 januárjának vé
gén Pestre utazott joggyakorlatra, s itt maradt
augusztus végéig. Ügyvédi vizsgát ugyan nem
tett, de ez alatt a bő fél év alatt bekapcsolódott
a Pesten szerveződő irodalmi életbe.Ë
1812 tavaszán költözött Álmosdra, s 1814 má
jusáig maradt itt, majd Csekén telepedett meg,
s kisebb-nagyobb megszakításokkal itt kellett
élnie haláláig. 1827-ben Ádám öccse meghalt,
s Kölcsey magára vállalta az özvegy és unokaöc�
cse (Kölcsey Kálmán) támogatását.
Életének új fordulatát jelentette, hogy „a köz
gondokba avatkozás által” kívánta „kideríteni” lel

A reformkorban
kialakult, önösségtől
mentes emberideál és tiszta,
eszményi hazafiság
legtökéletesebb
megvalósítója,
Kölcsey Ferenc
(1790–1838)

két. Az 1825 óta felpezsdült politikai közélet őt is
magával ragadta. 1829 júliusában Szatmár megye
adminisztrátora megyei aljegyzővé nevezte ki,
1832-ben pedig főjegyzővé választották. A me
gyei közgyűlésen Nagykárolyban kitűnt beszédei
vel (például A szatmári adózó nép állapotáról, 1830;
A sorsvonás tárgyában, 1830), elméleti felkészült
ségével, elvi következetességével.
Ê Olvasmányai közül a római történetíró, Cornelius
Nepos (Kr. e. 1. század) tankönyvként használt élet
rajzai (Híres férfiakról) voltak rá nagy hatással. Innen
eredt az antik világ iránti vonzalma, az ókori hősök
tisztelete. A kollégiumban görögül is tanult. A kora
beli magyar írók közül nagyra becsülte Csokonait, és
érdeklődéssel forgatta Kisfaludy Sándor (1772–1844)
névtelenül megjelent Himfy szerelmei című (1801)
„poét ai román”-ját. Franciául magánszorgalomból
tanult meg. Jól ismerte a francia klasszicista dráma
írókat és a felvilágosodás alkotóit. Húszéves korában
„egészen francia volt”, azaz a francia felvilágosodás
eszméin
 ek hatása alatt állt. Németül csak később,
1809-ben kezdett „sok ösztönzés után” tanulni.
Ë M
 egismerkedett Kazinczy „triászával” (Horvát István,
Szemere Pál, Vitkovics Mihály), találkozott – többek
között – Virág Benedekkel, Kis Jánossal, Berzsenyivel.
Egy életre szóló barátságot kötött Szemere Pállal.
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Ebben hangzott el a már szállóigévé vált figyel
meztetés:
n	
„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik
a haladás helyett maradást akarnak, gondolják
meg: miképpen a maradás szónak több jelenté
se van. Kor szerinti haladás épen maradást hoz
magával; veszteg maradás következése pedig
senyvedés.”
A Kölcsey-emlékház Álmosdon

Kölcseyt lesújtotta a politikai fordulat s még
inkább az országgyűlés terrorisztikus feloszlatása
1836-ban. Úgy vélte, a nemzet megmentésére el
veszett a történelem által nyújtott legutolsó alka
lom.
Csekén a gazdálkodás mellett nagy gondot
fordított a kis Kálmán nevelésére, s megtartotta
a szatmári főjegyzőséget is. Foglalkozott az or
szággyűlést követő politikai perekkel. Feliratokat
készített többek között Lovassy László és társai,
valamint a bebörtönzött Kossuth Lajos ügyében.
Élete utolsó hónapjaiban a szintén perbe fogott
Wesselényi Miklós védelmén dolgozott.
Halála váratlanul következett be. Egy hivata
los útja alkalmával meg
hűlt, s egyheti betegeskedés
után, 1838. augusztus 24-én
meghalt. Mikor halálhírét
pár nap múlva megtudta
Wesselényi, így sóhajtott fel:
„Nem közénk való volt.” Az
Akadémián Eötvös József
tartott felette gyászbeszé
det.

Széchenyi István Hitel című műve (1830) is
rendkívüli hatással volt rá. Még inkább megerősí
tette azt a szándékát, hogy politikai tettekkel is se
gítse a reformok ügyét. Ezért is fogadta el ország
gyűlési követté választását 1832 novemberében.
1832. december 11-én érkezett meg szekéren
Pozsonyba. Még aznap elkezdte írni műfaji szem
pontból is egyedülálló művét, az Országgyűlési
naplót. A haza szolgálatának szent célja irányítot
ta mindvégig pozsonyi tevékenységét, s az alsó
táblán a liberális ellenzék egyik nagy hatású ve
zetője lett. Pozsonyban is folytatódott
Kölcsey Nagykárolyban megkezdett
orátori (szónoki) pályája. Terjedelem
ben egyik leghosszabb s kitűnően
felépített szónoklata Az örökös meg
váltás ügyében hangzott el 1834 no
vemberében. Kemény szavakkal, a
parasztfelkelés riadalmát felkeltve sür
gette a jobbágyfelszabadítást – leg
alább örökváltság útján.
Még ugyanebben a hónapban
Szatmár megye közgyűlése olyan
utasításokat adott követeinek, hogy
tagadják meg elveik et, forduljanak
A költő klasszicista stílusú sír
emlékét 1938-ban állították fel
szembe a jobbágyfelszabadítással.
a szatmárcsekei temetőben
Kölcsey jellemszilárdsága egy pilla
natig sem ingott meg. Nem volt haj
landó korábbi elveiv el, meggyőződé
¶ Pozsonyból való távozásakor az országgyűlés felfüggesztette
tanácskozásait, Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat gyászke
sével szembefordulni. Úgy döntött,
retben jelentette meg. A búcsúbanketten Széchenyi is köszön
lemond képviselői megbízásáról.¶
tötte Kölcseyt, az ifjúság pedig bérkocsikon kísérte a városból
1835. február 9-én mondta el Búcsú
kivezető úton.
az Országos Rendektől című beszédét.
FELADAT
Hogyan őrizzük a költő emlékét itthon és határainkon túl? Az internetet használva készítsetek erről összeállí
tást!
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ÚJ UTAKON
Kölcsey Ferenc költői indulása Kazinczy klasszi
cista esztétikájának jegyében történt. Kritikáit
(Csokonai, Berzsenyi és Kis János költészetéről)
is ennek az esztétikai ízlésnek megfelelően írta
meg. A nyelvújításban Kazinczy harcostársa egy
ideig (Felelet a Mondolatra), de 1817 környékén
már úgy látja, hogy a „neológia” nyelveszménye,
a Kazinczy által szorgalmazott „fentebb stíl” elve
szi a magyar nyelv sokszínűségét. A kibontakozó
romantika hatására az eredeti nemzeti irodalom
igényét vallva ő is többre tartotta az eredetiséget
a fordításnál. De az 1810-es évek második felében
bekövetkező ízlésbeli fordulatot jelzi az is, hogy
a dal egyszerűsége felé fordult érdeklődése, ta
nulmányozta a magyar népdalokat, balladákat,
románcokat. Kölcsey az egyik első költőnk, aki a
népköltészetet elméleti szinten is be akarta épí
teni a költészetbe. Ahogy barátjának, Szemere
Pálnak ír később Csekére költözésének idejéről:
„…igen-igen keveset dolgoztam, de dalaim alakja
ekkor fejlett ki. Reggeltől más hajnalig szobámban
járkáltam (volt egész év, hogy az udvarról nem
mentem ki), s ha sötét képeim engedték, a paraszt Kölcsey levele Szemere Pálhoz
dal tonját találgatám. Nehezebb stúdiumom egész
életemben nem vala.”
Tette mindezt azért, hogy a népdalok szelle
Népies versei közül a legsikerültebb a Csolna
mére, szerkezetére, belső formáira épülhessen a
kon című. A téma, az elvágyódás, a sóvárgás is
műköltészet. Elutasította a Csokonai költészeté
mert és megélt volt Kölcsey számára, hiszen életét
ben fölbukkanó „ösztönös” népiességet, „pórias
nagy magányban élte, és ezt sem szerelem, sem
stílust”, híres Csokonai-recenziójában (1815) éle
szellemi társ nem enyhítette. A vers címe és egyik
sen bírálta a költőelődöt vaskos, durva népi tréfái
alapmetaforája – nyelvújításkori szó – a kiteljese
miatt. Kölcsey szerint a költő feladata a népköl
dő emberi életútra utal, a vándorló daru – a nép
tészet művészi színvonalra emelése, megneme
dalok jellegzetes madara – a szabadság jelképe, az
sítése. Nem volt ez egyszerű vállalkozás a számá
idilli kis tanyaképe pedig a vágyott világ, ahol az
ra, hiszen alkatához, emelkedett szelleméhez,
ember boldogan és megelégedetten élhet. A vers
műveltségéhez nehezen illett a népi megszóla
utolsó versszaka azonban a lírai én jelen idejű fáj
lás keresetlen egyszerűsége, mindennapisága.
dalmas vallomása:
Nehezen tudjuk őt elképzelni, amint jókedvű
n	
„…Röpűlj égi vándor
férfitársaságban borozgat, mégis írt bordalokat
Föld s víz felett,
is. A Bordal című versében nem a nemes nedű
Sorsom, ah, nem adta
dicséretén, a jó kedven van a hangsúly, inkább az
Szállnom veled.”
antik bölcsesség köszön vissza:
Az egynemű érzés hitelessége, az egysze
n	
„Napod ma mit nyújt
rű forma adott tehát, a szókincs egy része is a
Köszönve tedd el,
népdalokra jellemző, de vannak azért kivételek
S hagyd a jövendőt.”
(ömledezik, hű kegyes). A tökéletesen megszer
kesztett, szimmetrikus felépítés és a bimetrikus
verselés azonban műköltészeti vonás.
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„Szélsőségek között hányódó kedély”
n	„Klasszikus nyugalom és egynemûség helyett romantikus békétlenség és szélsõségek
között hányódó szeszélyes kedély: ez Kölcsey lírai jelleme.”
• Horváth János

Kölcsey – a szó mindennapi értelmét tekintve – sohasem volt „boldog”
ember. Korai verseinek hangja panaszos, érzelmes. Tárgya a korán el
halt édesanya miatti fájdalom és valami homályos, eszménnyé és szent
emlékké tisztult „égi” szerelem, mely késõbb is akadályává lett más
valóságos szerelmek kibontakozásának.
Lírai költészetét – különösen fiatalabb éveiben – egyrészt a meg
foghatatlan, elvont ideálokért való rajongó sóvárgás, az elérhetetlen
utáni vágy, valami elmúlhatatlan életérték utáni epedés, másrészt en
nek következményeképpen az elégedetlenség, a belsõ meghasonlás,
a céljainak elérhetetlenségébõl fakadó fásult közöny jellemzi.

Ê A Vanitatum vanitas la
tin cím jelentése: „hiúsá
gok hiúsága”, „hiábava
lóságok hiábavalósága”
(mint figura etymologi
ca a fogalom felfokozott
teljességét fejezi ki).
Az „írás”, melyet forgat
ni kell, a Szentírás, az
ószövetségi Biblia, azon
belül a Prédikátor köny
ve, melynek szerzőjét
Salamon királlyal azono
sítják. Az Ótestamentum
e bölcseleti könyvecs
kéjének központi kér
dése a gondviseléshit
és a valóságos emberi
tapasztalatok közötti
feszültség. Visszatérő
tanulsága: a földön min
den hiábavaló. Hiúságok
hiús ága, csalóka látszat
minden: a tudomány,
a gazdagság, a szerelem,
sőt maga az élet is. A ha
lál egyformán elviszi
a bölcset és bolondot,
a gazdagot és szegényt,
az állatot és az embert.
Kis Himfy-strófa: hangsúlyos, két
ütemű versforma; Kisfaludy Sándor
Himfy szerelmei című művében
alakította ki; nyolcsoros versszak,
egy négysoros keresztrímes és egy
négysoros páros rímes egységből
áll; képlete:
4 || 4
4 || 3
4 || 4
4 || 3
4 || 4
4 || 4
4 || 3
4 || 3

a
b
a
b
c
c
d
d
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Vanitatum vanitas n Ilyen hangulat szülötte a Vanitatum vanitas
(1823).Ê Hosszú ideig, hónapokig dolgozott ezen a 10 strófás költemé
nyén, s jelzi ezt a gondolatmenet következetes logikája, az egyes részek
kiszámítottsága. A tanító, bölcseleti jellegnek felel meg a versforma
is, az ún. kis Himfy-strófa a maga epigrammai csattanót, szenten
ciaszerû fogalmazást sugalmazó szerkezetével. A hangsúlyos ritmusú
nyolcsoros versszak 8 és 7 szótagos sorokból épül fel: az elsõ négy sor
ban váltakozva és keresztrímekkel, majd erre csattan a két-két 8 és 7
szótagos sor páros rímelhelyezéssel (8–7–8–7–8–8–7–7 – a b a b c c d d).
A költõ tulajdonképpen nem a maga nevében szólal meg (kivétel a
verset indító négy sor kesernyésen ironikus felszólítása). A bibliai Sala
mon király bölcsességét veszi pajzsul-álarcul maga elé, s így méri fel a
lét, a természet, a történelem és a kultúra területét.
Az elsõ strófa – mint a Prédikátor könyvének kezdete is – össze
foglaló érvénnyel elõrevetíti a tanulságot: „Minden épül hitványságon”
– „Mind csak hiábavaló!” Ezt a tanulságot nyomatékosítva ismétli meg
a költeményt záró két önmegszólító versszak, s egyúttal levonja
az elõzményekbõl a bölcs emberi magatartás parancsát is: egykedvû
nyugalommal, közönyös megvetéssel kell szembenézni a kiábrándító
végkövetkeztetéssel.
A közbezárt hét szakasz közül három a léttel (2., 7–8. vsz.), négy
(3–6. vsz.) a történelmi erõkkel és a kiemelkedõ személyiségekkel fog
lalkozik.
A költemény legfõbb szerkesztõelve itt (2–8. vsz.) a metafori
kus ellentétpárok (paradoxonok) halmozása, egymásba torlódása. Ez a
maga sok-sok részletével a teljesség, a minden dologra való kiterjedés
illúzióját kelti fel az olvasóban. A metaforák azonosított és azonosító
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elemei alany és állítmány viszonyában állnak egymással. Feltûnõ az igék hiá
nya. A tömör, a megfellebbezhetetlen igazságot sugalló kijelentõ mondatok
döntõ többségében névszói állítmány van. Ez a nominális jelleg idõnkívüli
séget, minden korra érvényes tapasztalatot érzékeltet.
Az általánosan elfogadott történelmi, erkölcsi, emberi és létérdekeket iro
nikusan leértékelõ, már-már humorosan lekicsinylõ metaforikus ellentétek
(olykor oximoronok) a belsõ vívódás keserûségét árasztják: a lírai én szenved
ideáljainak szétrombolásakor.
A földi létezéssel, az emberi élettel kapcsolatos három versszak
(2., 7–8. vsz.) metaforáinak képi síkja – kevés kivétellel – csupa „anyag
talan”, semmivé foszló fogalomhoz tapad: tünemény, pára, buborék, szi
várvány, holdvilág, füst, fuvallat, illat stb. A föld, a természeti jelenségek
s maga a történelmi idõ is mind pillanatig tartó, szétpattanó buborékhoz
hasonló jelenség; az élet semmi több, mint értelmetlen és cél nél
küli körforgás („Kezdet és vég egymást éri”). Egész emberi világunk
(boldogság, balsors) gyertyalángnyi lobbanás, a halál, sõt a ha
lál utáni hírnév és „halhatatlanság” is percnyi káprázat, öncsalás.
A 3.-tól a 6. strófáig tartó egység a história, az erkölcs, a filozófia
és a mûvészet kiemelkedõ nagy személyiségeit és tetteit szállítja le
önmarcangoló fájdalommal a nevetségesség szintjére. Rendszerint
a szakaszok utolsó soraiban (egy, illetve két sor) hangzik el a leg
erõteljesebb megsemmisítõ ítélet. Az az ember tagadja meg most
korábbi vezérlõ elveit, „ki ez erkölcsiségnek szinte a szentségig menõ ra
jongója volt” (Horváth János). Ez a kontraszt annál is inkább meg
döbbentõ, mert a költõ szent példaképeirõl, nagy ideáljairól van szó,
s gyakran szinte akaratlanul is egy-egy felértékelõ jelzõs szerkezetre
hull a gunyoros csapás. Sándor „csillogó pályájáról”, Mátyás „dicsõ csa
tázásiról”, Zrínyi Miklós „szent poráról” stb. beszél.
Ferenczy István: Kölcsey Ferenc (1846)
Az utolsó versszakok (9–10. vsz.) a sztoikus bölcs lelki nyugal Szépművészeti Múzeum
mát mint egyetlen észszerû emberi magatartást állítják szembe a – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
világ hitványságával. Ezt a „tompa, nyúgodt, érezetlen” lelkiállapotot,
a lélek szélcsendjét a mindenek fölé emelkedõ megvetés teremti meg. „Bölcs
az, mindent ki megvet” – mondja ki feltûnõ inverzióval a szentenciát. A leg
utolsó sor visszakapcsol a vers indításához, magába sûrítve immár a korábbi
versszakok keserû tapasztalatainak kínzó élményét.
FELADATOK
1. Gyűjtsétek ki a szövegből a leértékelő, a valóságot kisebbítő kifejezéseket!
2. Soroljátok fel azokat a fájdalmas kitételeket, metaforákat, amelyekkel a lírai én összetöri eszményképeit!
3. Kiket emel ki név szerint is ideáljai közül? Milyen eszményeket képviseltek a megidézettek?
4. Egyetértetek-e az alábbi gondolatmenettel? Fejtsétek ki véleményeteket!
	A költemény – Németh G. Béla szavaival – valóban „a nagy romantikus szembenézések és leszámolások
egyik legnagyobbika”. De a vers olvasása közben érezhetjük: „a költőnek, aki szinte tréfálkozva hirdeti,
hogy minden nagy törekvés hiábavaló, a szíve szakad e tanulság kimondásakor” (Orosz László).
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Himnusz n A Vanitatum vanitas keserûsége, pesszimizmusa hatja át a
valamivel korábban írt (Cseke, 1823. január 22.) Himnuszt is.Ê Ebbe az
imádságba azonban némi reményt szõ az Isten kért és feltételezett áldá
sa, illetve szánalma.
Kölcsey saját kezû kéziratán a cím így fordul elõ: Hymnus a Magyar nép
zivataros századaiból. Tehát az ún. „alcím” a vers eredeti címének a szerves
tartozéka. Igaz, hogy mikor elõször jelent meg (1829-ben az Aurorában),
címként csak a Hymnus állott, de az 1832-es kiad ásban már az eredeti meg
fogalmazásban olvasható a mû megjelölése.
Mindez a költemény megértése szempontjából nélkülözhetetlen. Kölcsey
ugyanis visszahelyezi költeményét a múltba, a „zivataros századokba”, a török
hódoltság korába (16–17. század), s beleéli magát egy akkori
protestáns prédikátor-költõ helyzetébe. Ez a lélekbeli vis
szahelyezkedés érteti meg a költemény mélyen vallásos jelle
gét, bûntudatát, imaformáját, nyelvének biblikus ódonságát,
de leginkább sajátos történelemszemléletét. A vers legele
jén és az utolsó strófában megszólított Isten ugyanis a tör
ténelem irányítója, az események mozgatója. Tõle kaptuk
mintegy ajándékba a „szép hazát”, de bûneink miatt jogosan
sújt a balsors százados szenvedéseivel.Ë A 16–17. századi siral
mas énekek, az ún. jeremiádok történelemlátása ez. Ezek
a régi énekek még részletezõ bûnlajstrommal is alátámaszt
ják a büntetés jogosultságát, majd elsiratják – Jeremiás próféta
modorában – a magyarság széthullását, pusztulását.
A Himnusz Istene nemcsak szuverén ura a világnak, ha
nem kérlelhetõ, befolyásolható is az emberi erõtõl. Ezt bizo
nyítja az imaforma: a könyörgés az áldásért, jókedvért, bõ
Ê	
A Himnusz megírására emlékezve
1989 óta január 22-én ünnepeljük a
ségért, védelemért stb. Igazságos Isten: bûneink miatt gyúlt
magyar kultúra napját.
harag keblében, ugyanakkor szigorúságát túlzottnak is tartja
Ë	
Ugyanezt olvashatjuk Zrínyi Szigeti
a beszélő, hiszen ez a nép már levezekelte a még el sem köve
veszedelmének I. énekében: a Min
denható is felsorolja a magyarok
tett bûnöket is.
feslett erkölcseit, bűneit. Egy néppel
Kölcsey verse követi a jeremiád
 ok szerkezetét. A 2. és
sem tett annyi jót: e „tejjel-mézzel fo
a
3.
vers
s
zak
b
an
Is
t
en
aján
d
é
k
a
i
t
so
rolja fel: a honfoglalással
lyó szép Pannóniában” letelepítette
őket, mégis hálátlanok voltak; ezért a
nyert hazát, a föld termékenységét, a gyõztes háborúkat s Má
török megszállással bünteti őket, míg
tyás király Bécset is megalázó hódítását. A 2. és a 3. versszak
vissza nem térnek az ő tiszteletére.
ban Isten a cselekvõ alany.¸ A múlt sikereinek áttekintését –
¸	
A 16–17. században többen is párhu
egészen Mátyás koráig – átszínezi a nemzeti büszkeség tudata.
zamot vontak a bibliai választott nép,
a zsidóság és a magyarok történelmi
Akusztikailag is hatásosan zárja ezt az egységet az önérzetet
sorsa között. E szerint a felfogás sze
is mozgósító alliteráció: „S nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek
rint a magyarság is Isten kiválasz
büszk e vára.”
tott népe, amelyet megkülönböz
tetett szeretettel és féltő gonddal
A következõ három szakasz (4–6. vsz.) a balsors évszáza
vesz körül. Neki köszönhetjük a dicső
dainak nagy erejû romantikus képeit halmozza egymásra.
múltat, a nemzeti nagyságot és füg
A jeremiádok részletezõ, indulatos bûnlajstroma helyén csak
getlenséget.
egy fájdalmas sóhaj szakad fel az áldásért könyörgõ énekesbõl:
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bûneink miatt jogos az Isten haragja. Megérdemelt a büntetés, bár
a sorscsapások mértéke meghaladja az elkövetett bûnök nagysá
gát. Erre utal nemcsak a kezdõ és a záró strófa utolsó két-két
sora, hanem a hiperbolikus költõi képek láttató ereje. A tatár
járás pusztításainak felidézése után a török hódoltságot kifejezõ
„rabiga” és a Tacitustól kölcsönzött félelmetes kép („vert hadunk
csonthalmain gyõzedelmi ének”)¶ teszi teljessé a katasztrófa érzetét.
A bûnök végzetes következményei között említi a belsõ viszályt,
a testvérháborúkat s az üldözöttek, a hazátlan bujdosók sorsát.
A vers érzelmi-hangulati tetõpontja az 5–6. versszak. Fe
szültséggel teli, izgatott lelkiállapotot sejtet az 5. strófa elsõ négy
sorának erõteljes inverziója, a két azonos névmással („Hány
szor”) kezdõdõ felkiáltó mondat, a 6. szakasz paradoxona („nem
lelé honját a hazában”) s a szerkezeti egységet záró két erõs túlzás
(„vérözön”, „lángtenger”).
Györgyi-Giergl Alajos: Erkel Ferenc portréja.
A 7. versszak szinte észrevétlenül vált át a múltból a jelenbe, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
a jelen sivárságába, reménytelenségébe. A kilátástalan pesszi A verset Erkel Ferenc zenésítette meg
mizmus lesz úrrá a versben. Három párhuzamos ellentétpár állít 1844-ben a Nemzeti Színház pályázatára,
s így lett a magyar nemzet himnuszává.
ja tragikusan szembe a múlt nagyságával, dicsõségével a megalázó Ezután rohamosan terjedt az országban,
jelen törpeségét: vár – kõhalom; kedv s öröm – halálhörgés, siralom; s hangjegyes kiadása is megjelent.
szabadság – kínzó rabság.
Az országos pusztulás láttán az utolsó szakaszban már csak inverzió: a szokásostól eltérő szórend
Isten szánalmáért rimánkodik a prédikátor-költõ. Úgy látja,
a nép sorsán egyedül az isteni kegyelem és szánakozás változ
¶	
Cornelius Tacitus római törté
netíró – Kr. u. 55?–118? – Anna
tathat. A strófa, mely az imaformulával keretbe zárja a költe
les című művének I. 61. fejeze
ményt, nem egyszerû megismétlése az elsõnek. Képei a múlt
tében írt a teutoburgi csata
sorscsapásainak s a jelen sivárságának láttán sötétebb színezetûek:
mezőn a Kr. u. 9-ben elpusztult
római légiók fehérlő csonthal
a „jó kedv”, „bõség” helyén „kit vészek hányának” áll; a „ha küzd ellen
mairól.
séggel” sort a „tengerén kínjának” (inverzió!) váltja fel.
Versformája: nyolc 7, illetve 6 szótagos trocheusi sorokból
álló, keresztrímes strófaszerkezet; az idõmértékes sorokba belehallatszik a
43, illetve a 33 osztású ütemhangsúlyos versdallam is. Rímelése megle
hetõsen igénytelen, dísztelen, s ebben is követni kívánja a 16–17. századi köl
temények kezdetlegesebb rímtechnikáját. Gyakoriak a ragrímek, s többször
elõfordulnak tompított csengésû asszonáncok is (pl. miatt – villámidat). Az
elsõ strófabeli nép – tép rím a Rákóczi-nótából csendülhetett át ide.
FELADATOK
1.	Történelmi ismereteitekre támaszkodva idézzétek fel a sorscsapások (tatárjárás, török hódoltság, belső
viszályok) történelmi hátterét!
2.	Miféle üldözöttekről, számkivetettekről panaszkodik a prédikátor-költő? Említsetek történelmi esemé
nyeket!
3. Fejtsétek ki részletesen a 7. strófa ellentétes képeinek tartalmát!
4. Gyűjtsetek a versből hiperbolikus kitételeket, szókapcsolatokat, képeket!
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Zrínyi dala n A Himnusz után költé
szetének legjobb darabjai a hazafias líra
köréhez kapcsolódnak. Az elsõ reformor
szággyûlés megtorpanása, a konzervatív
erõk ellenállása a reformokkal szemben,
a csekei elszigeteltség, az életformaváltás
kudarca – ezek együttesen elmélyítették
Kölcsey tragikus borúlátását, s a költõ a
nemzethalál víziójának rémületével vias
kodott. A Zrínyi dala (1830. július) a haza
fiúi keserûség és indulatos vád egyik leg
hatásosabb költeménye. Lírai dialógus ez,
de a valóságos párbeszéd helyére a belsõ
dialógus, „a költõ elk omorodó, vívódó én
jének önmagával vívott párharca” lép (Szau
der József). A Vándor kérdései és Zrínyi
vel egybeolvadó énjének válaszai egyaránt
az õ lelkébõl szakadnak ki. A költemény
tárgya a múlt és a jelen szembeállítása,
mintegy a Himnusz 7. szakaszának rész
letesebb kifejtése.
A páratlan strófákban a kérdések, a
párosokban az elutasító, tagadó vála
szok hangzanak el. A Vándor egy messze
Zrínyi Miklós költő és hadvezér lovasportréja (1663)
földrõl ide vetõdött idegen, aki a magyar
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
ságot csak régi nagyságának, dicsõ hõstet
teinek hírébõl ismeri, s most szeretné azonosítani a lelkében elképzelteket a
valósággal. A felcsigázott érdeklõdés izgatottságát fejezik ki nyelvileg a kér
dezõ szakaszok feltûnõ inverziói, különösen az elsõ három-három sorban;
a legkifejezõbb ez a legelsõ strófában. A Vándor keresi a régiek legendás
honszerelmét, a szép hazát, az önfeláldozó hõsök harcainak színterét s az
õsök példamutató serénységét. A válaszok kiábrándítóak, elutasítóak. Kü
lönösen az utolsó versszak összegezése megborzongató: a dicsõ nép halott,
„névben él csak, többé nincs jelen”. E strófa mondatainak grammatikai tartal
mán túl a nemzethalál víziójának döbbenetét sugallja a görög sírfeliratokból
ismert megszólítás is: „Vándor, állj meg!”

FELADATOK
1. Helyezzétek vissza a szokásos szórendbe az 1. és a 3. strófa első három sorát! Mi indokolja az inverziót?
2. Vizsgáljátok meg a mű ellentétpárjait (pozitív értékek – negatív értékek)!
3. A költemény címe eredetileg Szobránci dal volt. Mi indokolhatja a címváltoztatást?
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Az utolsó évek kétségbeesése
Az 1832–1836-os országgyûlés kudarca sötét, komor, remény nélküli peszszimizmusba sodorta Kölcseyt. Úgy érezte, hogy a történelem adta utolsó
lehetõségét játszotta el a nemzet a nagy sorskérdések megoldására. A Búcsú
az Országos Rendektõl címmel mondott beszédében megtalálhatjuk kétség
beesésének okát. Céljait a következõképpen fogalmazta meg:
n	„Ide jöttünkk or, T. RR.Ê, többek között két erõs kívánat uralk odott lelk einkben:
emelk edést adni az adózó népnek, s a földbirtok ot állandóbb és biztosb alapra
helyhezni. Azt hivõk, hogy e kettõt megtenni itt az utolsó idõ, itt a legszebb
alkalom, midõn törvényhozás útján, a fejedelem és nemzet közti békés tanács
kozásban eszközölni lehet azt, amiért máshol vérpatak ok folytak s ínség borított
el egész országokat.”

Ê	
T. RR.: tekintetes
rendek

E tragikus megérzések sokkal nyomósabbak voltak a nemzethalál el
képzelésében, mint Herder (1744–1803) nagy történetfilozófiai mûvének
(Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról) sokszor idézett „jóslata” a ma
gyarok pusztulásáról: „…a mások közé ékelt, kisszámú magyaroknak századok
múltán talán már nyelvét sem lehet majd felfedezni.” Az 1830–1831FELADAT
es lengyel felkelés elfojtását is egy nemzet pusztulásaként élték
Zrínyi Miklós (1620–1664) képmása
át a lengyelekkel rokonszenvezõ kortársak.
Zrínyi második éneke n Utolsó nagy költeménye, a Zrínyi
második ének e 1838-ból, halála évébõl való. (Ez után már csak
egy nyolcsoros vers született, a Szép Erdély…) A legpesszimis
tább mûve ez a költõnek. A cím utal a korábbi Zrínyi-versre,
a Zrínyi dalára, s ugyanúgy, mint amaz, ez is lírai dial ógus:
Zrínyi és a Sors vitája. Itt is szükséges leszögezni, hogy a költõ
meghasonlott tépettségét, ellentmondások között hányódó ér
zelmeit vetíti ki a párbeszéd két „szereplõjére”: egyaránt belehe
lyezkedik Zrínyi és a Sors szerepébe.
A Himnusz kérõ, esdeklõ hangján fordul ugyan Kölcsey–Zrí
nyi a Sorshoz, itt mégsem az irgalmas, vezekléssel kiengesztel
hetõ Isten a megszólított, hanem a görög–római mitológiából
ismert Végzet. Ennek döntései megfellebbezhetetlenek, hatal
ma az antik istenek fölé nõtt. A könyörgésben mégis ott bujkál
a (reménytelen) remény, hiszen az elsõ strófa fohásszal indul
és fohásszal végzõdik. Ebbe a keretbe helyezi a költõ a szenve
dõ, „vérkönnyel ázva nyögõ” haza megszemélyesített képét, mely
a továbbiakban az anya képévé nemesül. A végveszélyt, mellyel
szemben a haza védtelen, a halmozott metaforák („kánya, kí
gyó, féreg”) – egyelõre – nem konkretizálják, csak a szenvedés
mértéktelen kínját érzékeltetik. Mégis az a benyomásunk, hogy
valami külsõ veszély fenyeget. A második szakasz – a Sors

alatt olvasható latin szöveg:
„Sors bona nihil aliud”;
pontos fordítása:
Jó sors, semmi más.

A jelmondatnak több szabad fordítá
sa ismeretes:
Csak jó szerencse (legyen), semmi
más nem kell!
Csak jó szerencse, semmi más!
Csak jó szerencsét, semmi mást!
Értelmezzétek a jelmondatot!

Elias Wideman: Zrínyi Miklós
arcképe (17. század)
Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest
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válasza – megerõsíti a külsõ veszély, az idegen támadás képzetét: a haza
azért jut sírba, mert gyermekei („önnépe”) – gyávaságból – „nem vontak körüle
védfalat”.
Ennek a strófának érzelmi megrendültsége, belsõ izgatottsága alig tér el
az elsõétõl. Mintha a végsõ ítéletet már itt kimondó Sors is együtt aggódna
az aggódó könyörgõvel. Ezt jelzi a 2. sornak a figyelmet önmagára terelõ in
verziója és régies igealakja („táplál vala”), az egymásra következõ két szónoki
kérdés, majd a szemrehányást magában foglaló két felkiáltásszerû kijelentés.
A harmadik versszak a szánalomkérés indoklásában („Te rendelél áldást
neki”) visszautal a második strófa kezdõ sorára, de a további mentegetõzés
helyett a vád erõsödik fel. S most az eddig külsõnek érzékeltetett veszély vá
ratlanul az ellenkezõjére fordul. A „kánya, kígyó, féreg” metaforák mindeddig
homályban maradt jelentése megvilágosodik:
n	„S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kik et nevelt, öngyermeki.”
Ê A következő sorok (1–4.)
képei régi néphiten alapul
nak: minden embernek van
egy őrzőcsil
la
ga az égen,
s ha ez le
hull, az em
ber
meghal.
Ë A metonímia itt térbeli
érintkezésen alapuló kép, az
egész országot jelenti.

FELADATOK
1.	Készítsétek el a két Zrí
nyi-vers tartalmi és szer
kezet szerinti összeha
sonlító elemzését!
2. 	
Hozzatok példákat a
műből tartalmi erősíté
seket szolgáló retorikai
elemekre (pl. felkiáltás,
halmozás, fokozás, túl
zás, inverzió)!
3. 	
Értelmezzétek a költe
mény metaforáit!
4. 	„Lírai rekviem”-e a Zrínyi
második éneke? Teme
ti-e a költő nemzetét,
vagy csak a pesszimiz
mus láttatja ilyen tragi
kusnak a haza sorsát?
Fejtsétek ki egy érvelő
esszében!
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Az „öngyermeki” szónak a mondat végére helyezése fokozza a vád
súlyosságát. Kiderül, hogy a haza fiai azért képtelenek a haza védelmé
re, mert épp õk a haza, az édesanya ádáz ellenségei. Az emiatti mélysé
ges felháborodás érteti meg a bibliai átkozódást s a bûnös és gyáva
nemzedék elpusztításának követelését. A strófát záró két sorban ott
remeg a jövõre vonatkozó halvány remény: „a hûv anya” talán életben
maradhat, ha „jobb fiak” születhetnének.
A negyedik versszak kemény ítéletet kimondó tõmondata elsöpör
mindenféle reménykedést. A törvény beteljesedik, a bûnökért bûn
hõdni kell, a büntetés megérdemelt.Ê
A Sors végsõ döntése könyörtelen: a hazának meg kell halnia. Még
is a záró szakasz annyi meghatottságot, gyöngéd szeretetet és szépsé
get sugároz, hogy a vers befejezése valóságos lírai rekviemmé válik.
„A lélek szinte kiszínezi rettegése tárgyát”: a költõ mintha most tekintene
szét elõször halálra ítélt hazájában – felidézve múltját („az õsz apák
sírhalmai”), a négy folyam (Duna, Tisza, Dráva, Száva) metonímiájá
valË földrajzi fekvését és szépséges tájait („e föld kies határa”). A sajátos
érzelmi tartalmú „bájkör” már a jövõre, a magyar nép pusztulása utáni
korra utal. Kegyetlen és égetõ az a fájdalom, mely a befejezésben lük
tet. Ezen a földön az öröm és a boldogság lehetõsége csak a magyarság
eltûnésével teremtõdik meg.
Az egyes versszakokat záró két-két sor minden esetben szen
tenciaszerû tömör kérést vagy ítéletet tartalmaz. Az utolsó sorokra
helyezett hangsúlyos mondanivalót emeli ki a strófaszerkezet is.
A hatodfeles (11 szótag) és a négyes (8 szótag) jambusi sorok váltják
egymást keresztrímekkel, de az utolsó (nyolcadik) sorban a várható
ság ellenére 10 szótagból álló ötös jambusi sorfajta áll. A „szabályos
tól” való eltérésnek poétikai szerepe van.
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Nemzeti hagyományok
Kölcsey 1826-tól Szemere Pállal együtt szerkesztette az első magyar esztétikai folyóiratot, az Élet és Literaturát. Itt jelentette meg híres tanulmányát,
a Nemzeti hagyományokat (1826). Abból a romantikus felfogásból indul ki,
hogy az egyes nemzeteknek ugyanúgy, mint „az egyes embereknek, megvan
nak az ő különböző koraik”. Gyermekkorból virul fel ifjúságuk, ifjúból érnek
férfivá, s a férfikor erejét az öregség lankadása váltja fel.
A nemzeti hőskor (ifjúkor) teremti meg a nemzet jellemét, hozza létre a
hagyományokat. „Nemzeti hagyomány és nemzeti poesis szoros összefüggésben
állnak egymással. […] A poesisnak legkedvezőbb pillanatok tehát akkor nyílnak,
midőn a nemzet a zajló ifjúság korából a tisztább és józanabb míveltség csendesebb
világába lép.”
Az irodalmi-kulturális fejlődésnek két válfaja lehetséges szerinte: a görög és a római típusú. A görögök az ősi hagyományokból kiinduló szerves
fejlődés útját járták be, s így jutottak a költészet csúcsaira. „Soha nemzeti
hőskor ragyogóbb poesist maga után nem vont, mint őnáluk.” Ezzel szemben a
„római poesis görög magvakból, görög színekk el virágzott ki”, azaz
idegen mintákat követett.
Ezt az utat járta be a magyarság is. Ősi nemzeti hagyomány
híján a mi „magasabb poesisünk” belső szikrából szép lángra nem
gerjedhetett, ezért „idegen tűznél” kellett annak fellobbannia.
Kölcsey arra a következtetésre jut, „hogy a való nemzeti poesis ere
deti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni, szükség tehát, hogy
pórdalainkra ily céllal vessünk tekintetet”.
A nemzeti irodalom megújításának lehetőségét tehát Kölcsey
a népköltészet hagyományainak követésében látta.

Parain
 esis
Kölcsey utolsó éveinek legkiválóbb alkotása a Parainesis. 1834ben íratta meg vele az ifjúság iránti szeretete és felelõsségtu
data, s az 1837-ben megindult Athenaeum közölte folytatások
ban. Unokaöccséhez, Kálmánhoz intézi intelmeit, de sok-sok
későbbi nemzedék nevelõdött élettapasztalataiból leszûrt bölcs
tanácsain.
Az alig 40 lapos könyvecske legfõbb tanítása, hogy az ember
a közösségé, nem önmagáé. Csak akkor lehet boldog, ha önzet
lenül másoknak (emberiség, haza, család) szenteli életét, a lélek
harmóniáját ugyanis a cselekvésben lehet megtalálni. „Az élet fõ
célja a tett”, s a boldogság a „teljesített kötelesség s nemes törekvések
önérzése”. Történelemszemlélete nemzet és emberiség végtelen
haladásának elképzelésére épül, s ennek rendeli alá az egyének
életét.

A Parainesis címlapja

Az intelemirodalom erkölcsi kér
déseket fejtegető irodalmi művek
gyűjtőfogalma. Sajátos műfaja
a parainézis: meghatározott sze
mélyhez intézett szónoki beszéd,
levél vagy végrendelet formájában
megírt, buzdítást, intelmet, oktatást
tartalmazó, rövidebb terjedelmű
alkotás.
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Saját életére visszatekintõ vallomása után arra fi
gyelmezteti ifjú olvasóját, hogy felnõtt korában sok
csalódásban lesz része, de illúziói szertefoszlása ellenére
se veszítse el szilárd meggyõzõdését az erényben (Köl
csey „rény”-nek mondja). Az életbe lépve „kedvetlenül”
kell majd tapasztalnia: „miképen a legszentebb nevek vagy
megtapodtatnak, vagy álorca gyanánt használtatnak gonosz
célokat eltakarni.” De ezek miatt mégsem szabad „az er
kölcsiség azon ideálát, mit a bölcsek rénynek neveznek vala,
hiú képzeménynek tartani”.
A Parainesis ezt az er
köl
csi ide
ált, a „rény” tar
talmát fejti ki a továbbiakban.Ê Ezután érkezik el a
mû központi kérdéséhez, az em
be
riség és a haza
szeretetéhez, mert ehhez kapcsolódik a késõbbiek
ben is mindaz, ami az erkölcsös embertõl megköve
telhetõ, megkövetelendõ, „Szeretni az emberiséget: ez
minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele”. De az
Johann Baptist Reiter: Olvasó fiú (1860 körül)
egyes ember „csak bizonyos meghatározott körben mun
Belvedere, Bécs
kálhat”, s így – elvetve a „világpolgárság” gondolatát –
nem szentelheti életét „a föld minden országainak”.
Az emberiséget csak a hazán keresztül szolgálhatjuk: „Szeresd a ha
Ê 
Ennek legelső parancsa:
zát! […] Hazaszeretet egyik e a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek;
„Imádd az istenséget!”
[Mert] „akármerre veted e
de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.” „Minden erény
temérdek mindenségben
önáldozattal jár”, de „minden áldozat kicsiny azokhoz képest, mik et a ha
tekinteteidet, mindenfelől
zának kívánni joga van”.
egy végtelenül bölcs, nagy
Kölcsey unokaöccsét (s a magyar ifjúságot) a közösség szolgálatára
és jó, de egyszersmind meg
foghatatlan lény jelenségei
kívánja felkészíteni, hiszen „a társaságban született ember nem önmagáé”.
sugárzanak feléd.”
Ezért sorolja fel azokat a követelményeket, melyeknek eleget kell ten
nie a „köztársaság férjfiának”. Legfõbb tanácsai a következõk:
• „Törek edjél ismeretekre! de ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.”
– „Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férj
fiának törek edni kell.”
• A közéleti szereplés nélkülözhetetlen feltétele a szónoklat, a retorika sza
bályainak ismerete: „A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép
életéhez tartozik.”
• A szónok leglényegesebb eszköze az anyanyelv tökéletes ismerete. „Teljes
birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az elsõ s elengedhetetlen fel
tétel.” Tisztelni és tanulni kell „más mívelt népek nyelvét is”, fõleg a görögöt
és a latint, „de soha ne feledd, miképen idegen nyelvek et tudni szép, a hazait
pedig lehetségig mívelni kötelesség!”
•A
 mûveltség legfõbb forrásai a könyvek. Ezért kötelezõ és szükséges az
olvasás, de kerülni kell a „tartalmatlan könyvek et”. Csak olyan alkotást érde
mes kézbe venni, mely a „genie (zseni) lángjegyét hordja homlokán”. „A nagy író
mûvét pedig mély figyelemmel tanuld keresztül” – figyelmeztet Kölcsey.
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Az egyéni fejlõdés csúcsa, a legmagasabb fokú tevékenység
a könyvek írása, de az írótól sokkal „több kívántatik, mint a be
szélõtõl” (a szónoktól): erõ, tapasztalás, tudomány kell hozzá.
A továbbiakban azt vizsgálja, hogy a korábban külön-kü
lön kifejtett erények hogyan valósulnak meg a történelem
ben, hogyan lehetnek történelemformáló erõkké. Hitét az
emberiség folyamatos fejlõdésében nem rendítették meg sem
a politikai pályán szerzett tapasztalatai, sem a történelembõl
levonható tanulságok.
„Küzdés az élet!” – hirdeti Kölcsey is a reformkor egyik
jelszavát. S bár nem a mû végén található, mégis a következõ
idézettel zárjuk a Parainesis áttekintését:
n	„Fáradj a hazáért, s nem tenmagadért; így nem leszen okod
panaszk odni. Ki magáért fárad, gyakran csalatk ozik; ki lelk e
erejét hazájának szenteli, annak tettei elõbb-utóbb sik errel ko
ronáztatnak meg; s a sik er felõl az emberiség elismert haladása
biztosít.”¶

Anton Einsle – Franz Eybl:
Kölcsey Ferenc portréja
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

¶ K
 ölcsey gondolatait nagy kortársai
viszik és építik tovább. Különösen
Eötvös József, kinek legelső regénye,
A karthausi (1839–1841) a következő
tanulsággal zárul: „Csak az önösnek
nincs vigasztalása e földön.”

Kölcsey szatmárcsekei dolgozószobája.
1853-ban közölt újságrajz

FELADATOK
1.	Ki az a nagy európai gondolkodó, akinek a történetfilozófiai felfogása hatással volt Kölcsey nemzetfelfogá
sára? Melyek ennek a teóriának a legfontosabb elemei?
2.	Igazoljátok, hogy a Parainesis pedagógiai koncepciójának alapja Kölcseynek az a meggyőződése, hogy
„az ember tökéletesűlhető teremtmény”!
3.	Olvassátok el a szöveggyűjteményben a mohácsi csata 300. évfordulójára írt emlékbeszédét! Fogalmaz
zátok meg, milyen vonásai vannak Kölcsey nemzetfelfogásának! Milyen fontos gondolattal bővíti ez az
értekezés a Nemzeti hagyományokban megismert nemzetfogalmat?
4.	Miért válhatott Kölcsey már a kortársak szemében példaképpé? Pályájának ismeretében válaszoljátok
meg egy rövid esszében!
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SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA
Katona József
Katona József 1791-ben született Kecske
A székesfehérvári színészek sikerei s
méten. Életéről meglehetősen keveset
Kisfaludy Károly népszerűsége láttán
tudunk. A kecskeméti katolikus elemi
gondolt arra, hogy Bánk bánját elő
iskola befejezése után középiskolai
adatja a fehérváriakkal. Igényessé
tanulmányait a pesti piarista gim
ge már korábban is arra késztette,
náziumban kezdte 1802-ben.
hogy átdolgozza a Kolozsvárra el
1810-ben iratkozott be a pesti
küldött darabot.Ê A Bánk bán vég
egyetem jogi karára. Joghallgató
leges változata 1819. július 2-án
korában került szoros kapcsolatba
már biztosan készen volt. Ez a nap
a második magyar színtársulattal.
ugyanis a nyomtatásban megjelent
Annyira lelkesedett a „játékszínért”,
mű Jegyzésének (előszavának) dá
hogy saját fordítású darabokkal se
tuma. A cenzúra a színházi előadást
gített a színház műsorgondjain. Hama
megtiltotta, „mivel Bánk bán nagysá
rosan azonban szabadabb átdolgozású
ga meghomályosítja a királyi házét”, nem
német műveket is színpadra állított.
emelt viszont kifogást a könyvként való
Katona József
(1791–1830)
De írt eredeti darabokat is. Ilyen a Ziska
megjelenés ellen. Így látott napvilágot
(1813) című dilógia (két részből álló mű)
nyomtatásban a Bánk bán 1820 novem
és a Jeruzsálem pusztulása című „szomorújáték”.
berében (1821-es évszámmal).
Nemcsak mint „szerző” állt a színház rendel
Katona József visszatért Kecskemétre városi
kezésére, gyakran fellépett szereplőként is a szín
tisztviselőnek. 1820 novemberében alügyésszé
padon. A statisztáláson túl 1812-től főszerepeket
választották, 1826-ban pedig a város főügyésze
is vállalt, sőt hozzáértő rendezőnek is számított.
lett. Drámaír ói pályájának keserű tanulságait egy
Mindezek mellett volt még egy gyöngéd lánc,
tanulmányban foglalta össze ezzel a címmel: Mi
mely a színházhoz kapcsolta. Reménytelenül sze
az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költő
relmes volt az akkor még hajadon Széppataki Ró
mesterség lábra nem tud kapni? Hat akadályt so
zába. A félszeg fiatalember azonban szóban nem
rol fel: a színház hiánya, a „nemzeti dicsekvés”,
mert szerelmet vallani az ünnepelt szí
a „nyomtatásbeli szükség”, a cenzúra, a bí
nésznőnek, csak levélben tárta fel ér
rálat hián
 ya és a jutalmazás elmaradása.
zelmeit. A levelet nem is írta alá, csak
Tíz évet élt még Kecs
ke
mé
ten.
kézjegyével (K. J.) látta el. Déryné
Belefogott egy nagy mű elkészíté
– amint emlékirataiban följegyez
sébe: Kecskemét város történetét
te – azt sem tudta, kitől kaphatta
szerette volna megírni, de ebből
ezt a szerelmes levelet.
csak részletek készültek el. 1830.
Remekművének, a Bánk bán
április 16-án hivatalába igyekezve
nak létrejöttében a pesti színház
a városháza kapujában érte a hir
nak már semmiféle ösztönző ereje
telen halál.
nem volt. Ezt 1815-ben írta egy drá
mapályázatra. A pályázatot, az Erdé
Szathmáry-Pap Károly: Déryné Széppataki Róza
lyi Múzeum hirdette meg azzal a céllal,
(1834) Nemzeti Múzeum, Budapest
hogy majd a pályanyertes eredeti darab
bal nyithassák meg az épülőfélben lévő kolozs
vári „kőszínházat”. A pályázat eredményét csak
Ê Segített ebben a munkában barátja, joghallgató és
1818-ban hirdették ki, a Bánk bánt meg sem em
drámaíró társa, Bárány Boldizsár (1791–1860), aki
lítették. Katona ekkor már ügyvédként dolgozott
a Bánk bánról Rosta címmel hozzáértő kritikát írt
(1816-ban vagy 1817-ben készülhetett).
Pesten, keveset foglalkozott az írással.
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Bánk bán
A BÁNK BÁN TÉMÁJA
Katona művének alapja valós történelmi esemény,
II. Endre feleségének 1213-as meggyilkolása. Sok történelmi
forrást – többek között Thuróczy János és Bonfini krónikáját –
áttanulmányozott, a történelmi tényeket és hagyományokat
saját írói fantáziájával ötvözte. Drámájában Tiborc, Biberach
és Izidora kivételével valós történelmi személyek szerepelnek.
A történelmi téma ellenére a cenzúra nem engedte meg
a székesfehérvári színpadra állítást, csupán a nyomtatott kiadáshoz adott engedélyt, jól tudva azt, hogy így jóval kevesebben figyelnek fel a műre, mintha előadnák. Arra, mindez
miért történhetett így, Gyulai Pál 1860-as tanulmányában találhatjuk meg a választ:
n	„Tragédiája (a Bánk bán) hű rajza a XIII. század Magyaror
szágának, de a XIX. század magyarjainak van írva. Személyei
semmit nem mondanak, a mi korral ellenkeznék, de mind olyat
mondanak, a mi most is visszhangra talál minden szívben.
Bánk századja más, mint Katonáé, de némi analóg viszonyok
által érintkezésbe jő a kettő, nemcsak az általános emberi, de a
nemzeti és egyéni viszonyokra nézve is.” 

Laborfalvy Róza (Gertrudis) és
Lendvay Márton (Bánk) a Bánk bánban

• Katona József és Bánk bánja

FELADATOK
1.	Keressetek hasonlóságokat a 13. század és a 19. század első évtizedei között!
2.	Véleményetek szerint magyarázható-e ezekkel az analógiákkal, hogy Katona darabja az 1830-as évek
ben indult el a siker útján?

A BÁNK BÁN KOMPOZÍCIÓJA
A tragédia egy előversengésből és öt szakaszból (felvonás) áll, tehát klas�
szikus felépítésű dráma. Ugyanakkor a mű dramaturgiai sajátosságai
nem mindenben felelnek meg a klasszikus sémának, két helyszínen is játszódnak az események (királyi palota, Petúr háza), illetve a cselekmény
két szálon indul, s mindvégig meghatározó a királyné elleni összeesküvés mellett Bánk felesége iránti szerelme. Romantikus jegynek tekinthető
maga a témaválasztás: egy régmúlt történelmi kor felidézése, és a szerelmi
szál is. A kiélezett élethelyzetek, a váratlan fordulatok, a szenvedélyek és
a nyílt színen történő gyilkosság, valamint a véletlen szerepe ugyancsak
a romantika eszköztárának kellékei, éppúgy, mint a dráma kifejező
jellegű nyelvezete is.
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Ê A
 középpontos drá
ma lényege, hogy
szerkezetileg, tar
talmilag van drámai
középpont – amely
lehet szereplő vagy
eszme –, amelyhez minden szerep
lőnek viszonyulnia
kell, mert az adott
drámai szituációban
a középponthoz való
viszony határozza
meg és minősíti az
emberi viselkedést.

FELADATOK

A Bánk bán konfliktusos dráma, a közéleti konfliktus két területen
jelenik meg: egyrészt az idegen érdekek és a magyar urak ellentétében,
illetve a jobbágyság és a hatalmi elit szembenállásában. A magánéleti konfliktus Bánk és Melinda szerelmének megbecstelenítése. A kettős természetű
konfliktust a darab címadása is kifejezi, hiszen egy személynevet és egy méltóságot kapcsol össze.
A mű konfliktusainak középpontjában a főszereplő áll, minden szál hozzá vezet. A szerző kiváló leleménye, hogy az összeesküvők Melinda nevét
választják jelszavuknak, ezzel a magánéleti és a közéleti konfliktus összekapcsolódik. Bánk már megjelenése előtt kulcsfigurává válik, hiszen neki
kell családi boldogságát és a nemzet érdekeit megvédelmezni. Mivel minden sérelem mögött a Gertrudis képviselte idegenek állnak, ezért a közte
és Bánk között lévő konfliktus a IV. felvonásban a királynő megölésével
lezárul. Ám arra a kérdésre, hogy kettőjük közül ki a bűnös, csak a király
adhatja meg a választ. Fontos jellemzője a drámának, hogy az utolsó felvonásban műfajváltás történik: a konfliktusos drámából az új szereplő, a király
színrelépésével középpontos dráma lesz.Ê
Jellemző még a drámai kompozícióra, hogy az események alakulásában
nagy szerepe van az információhiánynak, elhallgatásnak, félrehallásnak.
A szereplők csak részinformációkkal rendelkeznek az indítékokról, cselekedetekről, szemben az olvasókkal, akik mindent tudnak. Bánk például nem
tudja, miért lett Melinda neve a békétlenek jelszava. De ugyanígy a hazaérkező király előtt is csak újabb és újabb információmorzsa tárja fel, mi is történt valójában. Ilyen helyzetben a döntés sokkal nehezebb, mint amikor minden tényező egyszerre ismert, s ebből ered Bánk és a király belső vívódása.

1.	Milyen fontos, a cselekmény alakulása szempontjából lényeges dolgot mond ki Biberach az Előversen
gésben?
2.	Milyennek mutatja be az udvar és az ország állapotát és közhangulatát az első felvonás?
3.	Értelmezzétek az alábbi mondatot: „Bán, ébredezz, mert meglopattatik Bánk!”
4.	Olvassátok el az első szakasz 11. jelenetében Bánk monológját! Hogyan érzékelteti lelki vívódását a fő
hős? Milyen tündéri láncokat kell szétszakítania és miért?

A DRÁMA SZERKEZETE ÉS CSELEKMÉNYE
Expozíció és a bonyodalom megjelenése
Az előversengésben és az első szakaszban minden szereplő megjelenik a
színpadon, s körvonalazódik a szereplők egymáshoz való viszonya, a későbbi konfliktusok felsejlenek. Megtudjuk, hogy a távollévő király helyett a
merániai származású királyné, Gertrudis uralkodik. Öccse, Ottó Bánk fiatal
és szép feleségének elcsábítására készül. A magyar urak Petur vezetésével az
őket háttérbe szorító idegen uralom ellen szervezkednek, s ügyüknek meg
akarják nyerni az éppen országjáró körúton lévő nádort, Bánkot, akit ti226

KLASSZICIZMUS ÉS KORA ROMANTIKA A MAGYAR IRODALOMBAN

tokban haza is hívnak. A cselekmény megindulásakor Bánk már visszatért
az udvarba, s egy rejtekajtó mögül maga is szemtanúja, hogyan ostromolja
Ottó Melindát, aki azonban visszautasítja őt. Ez megnyugtatja Bánk háborgó szívét, s Petur házába indul a békétlenek leszerelésére.
Nincs tudomása róla, hogy a királyné arról beszél Ottónak, mekkora szégyen lesz, ha kiderül, az öccse ,,kontár vala Melinda elszédítésében”, és arról
sem, hogy a haszonleső Biberach porokat ad Ottónak terve véghezviteléhez.
A bonyodalom kibontakozása
A második szakasz Petur házában játszódik, ebben a felvonásban a közéleti szál dominál. Ide, a békétlenek közé érkezik
meg Bánk. Kiderül, hogy az elégedetlenkedők a királyné ellen
szervezkednek, s Petur még a merénylettől sem riadna vissza.
Bánk elismeri a jogos sérelmeket – az idegeneknek való birtokés rangadományokat –, de higgadt érvelésével és a király iránti
hűségükre történő utalásával lecsillapítja az elégedetlenkedőket.
Ám nem sokáig örülhet a sikernek, mert Biberach érkezik a
hírrel, hogy Ottó épp elcsábítani készül Melindát.
Bánk a palotába rohan, a harmadik szakasz eseményeiben
újra a magánéleti szál dominál. Haragjában és féltékenységében Bánk nem hisz a szinte tébolyultan viselkedő feleségének,
sőt azt feltételezi, hogy „Ottó, s Melinda egyaránt örültek!”. Fájdalmában fiát is megátkozza. Csak később figyel fel a zavarodottan
beszélő Melinda szavaira: „Pokolbeli tűz ége csontjaimban s a ki
rályné Aludni ment – álmos volt.” Bánkban megerősödik a gyanú,
hogy „szépen kidolgozott csalárdkodás” folyik az udvarban. Ezzel
együtt megjelenik a királynő számonkérésének szándéka is:

Horváth Sándor (Tiborc) és Bessenyei
Ferenc (Bánk bán) a Gyulai Várszínház
1967-es előadásában

n	„Épülj fel! izmosodj meg gondolat! –
Veled épül ismét csak fel, örök lenyugtom
felett, megéledő becsületem!”
Ebben a lelkiállapotban találkozik újra Tiborccal, de szinte most sem
tud rá figyelni, mint az előző találkozáskor, amikor is a jobbágy lopni jött
a palotába, hogy családjának enni adhasson. Mindazt, amit Tiborc elmond
a nép nyomoráról, kiszolgáltatott állapotáról valójában Bánk is megtapasztalta országjáró körútján. Tiborc panasza, a nép kilátástalan sorsa mögött is
az idegenek féktelen rablása áll, amit Gertrudis is támogat. Bánk és Tiborc
párhuzamos monológjukban saját gondjaikat sorolják. Majd a nagyúr egy
sebhelyről felismeri, hogy régi, hű embere, életének megmentője áll előtte,
és egy ígérettel lelket önt Tiborcba. Feleségét is rábízza, hogy vigye haza
ősi hajlékukba, ő maga pedig Somáért indul, hogy minden eshetőségre felkészülve biztonságba helyezze. A szakasz végére újra összekapcsolódik a
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magánéleti és közéleti szál. A felvonás utolsó jelenetének szerepe, hogy
a merániak romlottságát érzékeltesse. Ottó gátlástalanul meggyilkolja
Biberachot, mert az el akarja hagyni a veszélyben.
FELADATOK
1.	Milyen sérelmeket sorakoztat fel Petur a királyné ellen? Mérlegeljétek, hogy miben van és miben nincs
igaza!
2.	Figyeljétek meg, mivel állítja maga mellé Bánk a békétleneket és hogyan szereli le Peturt!
3.	Figyeljétek meg, Tiborc panaszának mi a legjellemzőbb stíluseszköze és hogyan szolgálja ez a helyzet
bemutatását!

A tetőpont
A negyedik szakasz a darab tetőpontja: itt történik meg Bánk és Gertru
dis találkozása és összecsapása. Helyszíne a királyné szobája, ahová sorra
érkeznek a látogatók: Izidóra, Mikhál, Melinda és a kis Soma szerepeltetésével készíti elő a nagyjelenetet Katona. Ugyanis az említett szereplőkkel való
bánásmód sok mindent elárul Gertrudis jelleméről azon felül is, amit már
eddig tudtunk róla. Izidórától megtudja azt, hogy mi történt Melindával,
s hogy a nagyúr visszatért. Kíméletlen, cinikus a hozzá érkezőkkel: nem
tiszteli a szégyenében megtébolyult nőt, a becsületes aggot és a gyermeket
sem. Melinda őrülete megengedi, hogy erősebb kifejezésekkel bírálja a királynét. Ezért mondatja ki épp vele Katona, amit oly gondosan készített elő:
„Koronák bemocskolója” vagy, aki „Király-házban bordélyt nyitottál”.
Megható jelenete a szakasznak Bánk és Melinda találkozása. Először
a királyné előtt megtagadja feleségét: „Való, hogy én házas vagyok, de hitvesem
nincsen.” De amikor meglátja a kétségbeesett, meggyötört asszonyt, rá kell
döbbennie, hogy kettőjük szerelmének tündéri láncát még sem tépheti szét.
Melindát Tiborcra bízza és a következő szavakkal búcsúzik tőle:
n	„Köszöntsd helyettem ősi
váram – vezessen békével szerelmem.”
Mire a Bánkkal való beszélgetésre kerül a sor, már világosan látszik, milyen ellenszenves, zsarnoki, a hatalomért mindenre kész a királyné. Meg
akarja törni Bánkot, ennek ellenére a bán szinte az utolsó pillanatig tisztelettel beszél vele, de számon kéri a hazával és Melindával történteket.
A gyilkosság hirtelen következik be, a nagyúr a rá támadó királyné kezéből
kicsavarva a tőrt dühében a báni és a bánki sérelem együttes hatására agyonszurkálja Gertrudist: az utolsó vád, amit a királyné szemére vet a „kerítő”.
A gyilkosság után azonban nem elégtételt érez, hanem reszketni kezd,
mert világosan látja, hogy bár lemosta a becsületén esett foltot, de mindazt, amit el akart kerülni a békétlenek leszerelésével, most maga zúdítja az
országra.
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FELADATOK
1.	A negyedik szakasz 3. jelenete alapján fogalmazzátok meg, milyen uralkodói alapelvei vannak Gertrudis
nak! Vessétek össze ezeket az Endre által megfogalmazott célokkal (ötödik szakasz, 6. jelenet).
2.	Véleményetek szerint milyen mértékben felelős Gertrudis az országban tapasztalható általános válságért?
3.	Olvassátok újra és értelmezzétek Gertrudis utolsó szavait! Mit tart a legnagyobb csapásnak?

A megoldás
Az ötödik szakasz a tragédia megoldása, lezárása. A hadjáratból hazaérkező király új szereplőként lép be a drámavilágba. Megrendülten áll a felesége ravatalánál, de gyásza
mellett az ő feladata a gyilkos megtalálása és a tra
gikus konfliktus megítélése. Ugyanakkor a történések részletekben derülnek ki a király számára is, ezért ítélhetjük kissé határozatlannak a magatartását a szakaszban.
Először mindenki Peturt hiszi gyilkosnak, akit a merániak
Blaskó Péter (Bánk bán) a dráma 1985-ös
fel is koncolnak, s halála előtt átkot mond az alattomos tévéfilmváltozatában
gyilkosra. Majd Bánk érkezik a királyné ravatala mellé és
szinte büszkén vállalja a gyilkosságot: ,,el kellett neki akármiképp is esni, hogy
hazánk ne essen el polgári háborúban”. A felelősséget vállalva nádori jelvényét a
ravatalra dobja, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy királyhűsége rendületlen,
uralkodójára soha kezet nem emelne.
Közben a haldokló Biberach esküjének hírét hozzák, a ritter eskü alatt
vallotta, hogy a királyné ártatlan volt Melinda elcsábításában. A vádak is megingatják Bánkot, de lelki megsemmisülésének kezdete az a pillanat, amikor
meghallja a pásztorsíp hangját, majd megpillantja a halott Melindát. Élete
legfőbb értékét veszíti el, s érzi, hogy Melindát ő szolgáltatta ki a bosszúnak,
hiszen Ottó emberei ölték meg.
A történések és a negyedik felvonásban csak a szerzői utasításban szereplő levél tartalmának megismerése sajátos helyzetet teremtenek. Az érvek
és bizonyítékok súlya alatt a király végül kimondja: „Magyarok! Előbb mint
sem magyar hazánk – előbb esett el méltán a királyné!”
Mi állhat a király megbocsátó gesztusa mögött? Lehetséges, hogy
a félelem, mert Endre átlátja, hogy a megindult erőszakos tettek országos
lázadást okozhatnak. Valószínűleg valamennyire el tudja fogadni Bánk érvelését: kisebb tragédia a királyné halála, mint ha távollétében polgárháború
robbant volna ki. Az is feltételezhető, hogy mivel mindketten ugyanabban
a lelki helyzetben vannak – feleségüket gyászolják –, a király is átérzi, amit
Myska bán mond ki Bánkkal kapcsolatban: „A büntetés már ennek irgalom.”
FELADAT
Bánk és II. Endre is magánemberként és országos méltóságként (nádor, király) áll előttünk az ötödik szakasz
ban. Vizsgáljátok meg, mi a szerepe Bánk összeomlásában e kettősségnek, illetve hogyan befolyásolja az
uralkodót a döntésében ez a kettős szerep!
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A SZEREPLŐK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE
Arany János a mű szereplőit három csoportba osztotta: Bánk és köre,
Endre és köre, valamint Gertrudis és köre. Katona a szereplők jellemzésében általában egy-egy hős uralkodó tulajdonságát emeli ki, cselekedeteiknek egyetlen mozgatója van, kivétel Gertrudis és Bánk, akik részletesen
bemutatott figurák és motivációjuk összetett. Azt is tisztán kell látnunk,
hogy az egyes szereplőcsoportokon belül is vannak összeütközések.
A király és köre
Endre körébe tartozik Myska bán (a királyfiak nevelője), Solom mester
(Myska fia). Őket feltétlen királyhűségük jellemzi.
II. Endre uralkodó jellemvonása a lelki nemesség, a bölcsesség és igazságosság, hiszen felül tud emelkedni sérelmén. Alakjával Katona József azt
példázza, hogy az uralkodó nem lehet gonosz, csak a környezete, a tanácsadói. A nemzeti szellemű, nemes lelkű jó király ideálját rajzolja meg benne
a szerző, ezt erősíti a tragédia tablószerű záróképe is.
Bánk és köre
Bánk körébe tartozik Melinda, Petur, Mikhál, Simon és
Tiborc.
Az idegen uralom áldozatai a nemesek és a jobbágyok is, akiket Tiborc képvisel a darabban. Idős ember, önérzetes és becsületes jobbágy, akit bensőséges viszony fűz
Bánkhoz, kölcsönösen bíznak egymásban. Ezért is válhatott Tiborc a színpadi előadások legnépszerűbb szereplőjévé. Dramaturgiailag is jelentős az alakja: az ő szerepeltetése
ad súlyt a Bánkra nehezedő közéleti elvárásoknak, Tiborc
Koncz Gábor (Tiborc), Szirtes Ági (Melinda),
Blaskó Péter (Bánk bán) a dráma 1985-ös
szavai izmosítják meg a gondolatát, mikor a királynéhoz
tévéfilmváltozatában
megy. Ugyanakkor egy parasztember a nem megszokott
környezetben és az urával nem szokásos viszonyban egyedi
helyzetű nem csak a 13. században, de Katona korában is. Éppen ezzel hívja
fel a szerző a figyelmet arra, hogy a nemzet jövőjének kulcsa a nemesek és
jobbágyok közötti érdekegyesítés.
Petur Bánk ellenpólusa, ő az események egyik mozgatója. Nem jellemző
rá sem az emberi nagyság, sem az átgondoltság. Ugyanakkor képes befolyásolni, irányítani a környezetét, Bánkot is manipulálja, hiszen nem árulja
el a békétlenek valódi célját, csak a jelszót üzeni meg. Torz értékrendjét jelzi,
hogy bár hű a királyhoz, gyermekei ellen merényletre is képes lenne.
Melinda bátyjai, Mikhál és Simon bán óvatos magatartást tanúsítanak,
s szerepük sokszor a konfliktus enyhítése, a békítés. Egyrészt ők is idegenek, de már régóta Magyarországon élnek.
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Bánk felesége, Melinda déli szépség, aki férjével szokatlan módon szerelmi házasságban él. Büszkén és határozottan szegül szembe Ottóval. Erkölcsi tartása, férje iránti tisztelete, szerelme lehetetlenné teszik, hogy Ottó
elcsábítsa. Aztán az italába csempészett ajzószer hatása alatt mégis Ottóé
lesz. Így válik tragikus sorsú áldozattá. Meggyalázása és férje ridegsége
miatt megőrül. Halála tetőzi be Bánk világának összeomlását. Furcsa beszéde, félig őrült, félig a valóságra reflektáló szavai a Hamlet világát idézik. Az
őrületbe hajszolt Ophelia magyar utódának is tekinthetjük.
Bánk magányos, vívódó hős, érzékeny lelkű, értékrendjének csúcsán a
becsület áll, rokonítható Hamlettel. Katona az írói utasításokban is jellemzi:
„nemes méltóság, mindenben gyanakvó tekintet, fojtott tűz, mely minden pillanat
ban kitörni látszik” vagy „oszlopként áll” – olvashatjuk róla később, a királlyal
való találkozásakor. Magasrangú nemes, az ország nádora, a király után az
első ember. Méltóság, tartás jellemzi, felelősségtudat él benne hazája, királya, népe és családja iránt is. Tiszta jellem, gyanútlan és jóhiszemű, meg
sem fordul a fejében, hogy feleségét ne hozza a királyné hívására az udvarba.
Ugyanakkor tudja magáról, hogy indulatos és ezt önfegyelemmel igyekszik
leplezni. Mindent mérlegelve akar döntéseket hozni, zavara, határozatlansága
pontosan abból fakad, hogy ismeretei hiányosak, vagy szándékoltan félrevezetik. De pontosan a legkiélezettebb szituációkban nem sikerül visszafognia
indulatait, így átkozza meg gyermekét és taszítja el magától feleségét. A királynő leszúrásához is a féktelen indulatok vezetik el.
Gertrudis és köre
Ottó, Biberach és Izidóra tartozik a királyné közvetlen
környezetébe. Mindenben a királynét, illetve a merániakat
támogatják. Biberach ugyanakkor kettős játékot játszik,
hiszen Bánknak is beszámol a történtekről. Ott van a haza
– vallja –, ahol a haszon.
A közveszélyes és gátlástalan Ottó, s a nálánál jobb
„vonzó ideált” nem találó Izidóra a darab két ostoba szeAlmási Éva (Gertrudis) a dráma 1985-ös
replője. Utóbbiról Biberach el is mondja a véleményét: tévéfilmváltozatában
„az ész hibázik, a fejecske kong”.
Gertrudisra erély, aktivitás, elszántság jellemző, ezektől a tulajdonságoktól akár jó uralkodó is lehetne. De hataloméhes és dölyfös, mindenkire
alattvalójaként tekint. Ő is szereti a hazáját, ez elvitathatatlan, de a magyarok
rovására teszi mindezt. A szálak mozgatása tőle indul, hiszen Peturékat az FELADAT
ő politikája teszi lázadókká, Ottó az ő biztatására tart ki a már-már feladott
Gondoljátok végig,
csábítási terv mellett. A királyné hívja magához Bánkot és kéri rajta számon
milyen jellemző
tulajdonsága van
viselkedését, pedig épp neki kellene számot adnia tetteiről. Ő teszi a házassáa szereplőknek,
gában megalázott férfit gyilkossá, mégpedig azzal, hogy elzár előle minden
s mi motiválja leg
visszalépési lehetőséget: a követet tömlöcbe vetteti, az öccsét futni hagyja,
inkább a tetteiket!
Bánkot még a halála előtti percekben is sértegeti. Halálát maga idézi elő.
KATONA JÓZSEF
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ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEK
A dráma terjedelmét jóval meghaladják az értelmezések. Már annak eldöntése sem egyszerű, hogy politikai vagy szerelmi tragédiának tekintjük-e.
Katona művének többféle üzenete is lehet, attól függően, hogy Bánk tettét
jogosnak vagy jogtalannak ítéljük, azaz ártatlannak vagy bűnösnek tartjuk.
Arany János elemzése szerint Bánk tragikuma azon alapul, hogy a nagyúr bűnösnek véli a királynét, mert maga teremtett lehetőséget Ottónak
arra, hogy Melindát elcsábítsa. Arany szerint a királyné felelős
Melinda gyalázatában, de Bánk az, aki a tragikus végkifejletet
elindítja és bűnhődése jogos.
Gyulai Pál szerint Bánk visszavonhatatlanul bűnös, mert olyan
elveket sért meg, aminek maga is szószólója volt, fellázad az erkölcsi rend ellen, holott neki az a feladata, hogy a rendet helyreállítsa.
Barta János szerint a Melinda ellen elkövetett vétségek vezetnek a főhős tragédiájához. Szerinte nem Gertrudis meggyilkolása
Bánk legnagyobb vétke, hanem az, hogy eltaszítja magától megbecstelenített feleségét, nem hisz neki és fiukat is megátkozza.
Már akkor rosszul dönt, amikor visszatérte után nem a feleségéhez, hanem a békétlenekhez megy, mert ezzel kiszolgáltatja Melindát Ottónak. Később Tiborcra bízza, nem védelmezi, s mindezzel sorsszerűen idézi elő Melinda halálát.
Sőtér István tanulmánya szerint Bánk tragikuma abban áll,
1861. március 9-én mutatták be
hogy magányos harcot folytat a királynéval szemben. Szerinte
Erkel Ferenc Bánk bán operáját, melyben
Bánk érzékeny hős, a jobbágyság és a nemesek érzései is mind
Hollósy Kornélia Melindát énekelte
hatnak rá. A becsület számára a legfontosabb, s ezért folyamodik
Kovács Mihály: Hollósy Kornélia portréja
gyilkossághoz, de őt is hatalmas érzelmi veszteség éri Melinda ha(1860) Magyar Nemzeti Múzeum,
lálával.
Budapest

A DRÁMA NYELVEZETE ÉS VERSELÉSE

FELADAT
Keressetek a nyelvi
egyénítésre
példákat!
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Katona ugyan a nyelvújítás korában élt, mégis, a mintegy hatszáz évvel
korábbi történelmi kor nyelvén szólaltatja meg szereplőit. A tragédia zord
világához jól illik ez az ódon, de erőteljes nyelv. A mű szókincse meglehetősen szűk, kb. 3000 szóra terjed. Mégsem érezzük szürkének a tragédia
szövegét. Ennek egyik oka, hogy Katona a szereplőket egyéniségüknek és
lelkiállapotuknak megfelelően beszélteti. Bánk hol emelkedetten, hol szaggatottan, hol nyugodtan, tiszteletet parancsolóan, hol pedig tele indulattal
beszél, többször rövid indulatszavakat használva, a nagyúr belső vívódása is
figyelemmel kísérhető szavaiban.
A másik ok pedig, hogy a szűkös szókincs ellenére is nagy hatású képeket rajzol Katona a nyelvi elemek kombinálásával, gondoljunk csak arra, Petur azt vizionálja, hogy csontjaival merániai gyerekek fognak tekézni. Bánk
vívódását pedig a következőképpen jeleníti meg:
KLASSZICIZMUS ÉS KORA ROMANTIKA A MAGYAR IRODALOMBAN

n ,,Mint vándor a hófúvásokban, úgy
Lelkem, ingadoz határtalan
Kétség között, s eszem egy nagy óceánban
Lebeg, veszejtve minden csillagot.”
A mű rímtelen, ötös és hatodfeles, tíz-tizenegy szótagos
jambusi sorokban íródott, ez a drámák megszokott formája.
Katona sűrűn alkalmazza a sorok közötti átlépést, a mondatok vége nem esik egybe a verssorok végével. Mindez szaggatottá, izgatottá teszi a beszédmódot.

A BÁNK BÁN UTÓÉLETE
Nemzeti drámánk, a Bánk bán jelentősége vitathatatlan, Horváth János irodalomtudós szerint Katona világirodalmi szintű
művet alkotott. A dráma sok tekintetben korát megelőzve a
19. századi és a magyar drámairodalom gyöngyszemévé vált.
A dráma ősbemutatója – Katona már nem élte meg – 1833 Barabás Miklós: Lendvay Márton
a Bánk bán címszerepében
februárjában Kassán volt, vegyes a fogadtatása. A színdarab Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
első, átütő sikerét 1845-ben hozta meg, ekkor Bánkot a kor
jelentős színészegyénisége, Lendvay Márton játszotta el. 1848. március 15-én
este már ezzel a művel ünnepelt Pest.
1861-ben Erkel Ferenc Egressy Béni szövegkönyvére operát komponált
Katona művéből, s bár az opera eltér az alkotástól a történet bizonyos elemeiben, s többször át is dolgozták a szövegkönyvet és a hangszerelést is,
de egészében mégis méltó az eredeti színdarabhoz. Erkel Ferenc tudatosan
aknázta ki az idegen és a magyar zenei stílusokban rejlő dramaturgiai lehetőségeket. Az első felvonásban a francia és az olaszos hangvétel uralkodik,
ezek a dallamok Gertrúdot és udvarát jellemzik. A rendkívüli drámai sűrűségű második felvonásban aztán a magyaros elem lesz a meghatározó,
elsősorban a verbunkos. Itt hangzik el Bánk nagyáriája – „Hazám, hazám,
te mindenem” –, mely nemzeti operairodalmunk legismertebb, legnépszerűbb áriája. Egyszerre hősies, szenvedélyes és mélyen lírai. Melinda őrülési
jelenetének – mikor gyermekével együtt a Tiszába veti magát – kísérő zenéje is a váltakozó ritmusú verbunkos. A kórusrészletek kivétel nélkül az
olasz opera hangján szólnak, akárcsak Bánk és Tiborc kettőse. A romantikus nemzeti opera is segítette Katona művének népszerűvé válását. Nemzeti
tragédiánk a színházak és operatársulatok repertoárjának állandó darabja.
· A műelemzés forrása Orosz László: A Bánk bán értelmezéseinek története (1999) című kötete

FELADAT
Hallgassátok meg a Hazám, hazám… kezdetű áriát! Figyeljétek meg, hogy milyen zenei eszközökkel érzé
kelteti Erkel Bánk gyötrődését!

KATONA JÓZSEF
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hangján szólnak, akárcsak Bánk és Tiborc kettőse. A romantikus nemIRODALOM ÉS TÉVÉJÁTÉK
zeti opera is segítette Katona művének népszeKisfaludy Károly már az első vígjátékában, A ké „az idegen nyelvet kultiválja és negligálja a ma
rűvé válását. Nemzeti tragédiánk a színházak és
rőkben (1819) kiforrott íróként mutatkozik be és gáét”. Vele ellentétben báró Szélházy franciául
állandó
darabja.
való köszönéserepertoárjának
puszta kérkedés,
s a hazafiassá
hatalmas sikert arat háromfelvonásos szerelmi operatársulatok
komédiájával. Az író témáját a korabeli, vagyis a
19. század eleji vidéki nemesi életből merítette.
Ahogy a cím is utal rá, Baltafy Málinak két
kérőt mutat be az apja: Szélházyt, a haszonleső
bárót és Perföldyt, a komoly ügyészt. Szélházy,
a városi gavallér személyesen jelentkezett,
Perföldy, a vidéki ügyész levélben tette meg
ajánlatát. Mindketten jobban vágyakoznak a ho
zományra, hisz Baltafy kapitány nemcsak híres
katona, hanem gazdag is. Máli apja fogadott fiát,
Károlyt szereti, aki azonban épp el akar költözni
nevelőapja házából. A szigorú kapitány sürgeti
Málit, mihamarabb választania kellene a két kérő
közül. Az elkeseredett szerelmeseken végül Ká
roly testvére, Lidi segít. Elhiteti magáról, hogy ő
Baltafy igazi lánya, erre a kérők neki udvarolnak,
az ő kezét kérik meg a kapitánytól, s így nemcsak
haszonlesésük derül ki, hanem Károly és Máli
szerelme is. A kapitány megbékül, a szerelmesek
egybekelnek, Perföldy pedig komolyan belesze
ret Lidibe, és feleségül is veszi. Vagyis a vígjátéki
konvenciók érvényesülnek a darabban: van ben
ne mozgalmasság, vetélkedés, félreértés, intrika,
helyzet- és jellemkomikum, szerencsés végki
fejlet.
Mulatságos, de a való életben sokszor látott
karaktereket visz a színpadra Kisfaludy: Perföldy
latinos beszédű prókátor, de becsületes; Szél
házy külföldi szokásokat majmoló mágnás;
Baltafy hirtelen haragú, de jószívű katona; Lidi
tűzről pattant, szókimondó leány; Margit kíván
csi nagynéni; az inasok pedig gazdájuk jellemét
tükrözik. A két főszereplő is sok akadályt állít a
boldogságuk elé: Máli aggodalmaskodó, Károly
kapkodó és türelmetlen, igazán rájuk fér, hogy a
szegény örökbefogadott Lidi segítsen rajtuk.
Valójában nincs a darabban egyetlen gonosz
karakter sem. Hiszen az apa is csak jót akar a
lányának a férjkereséssel, még a hozományva
dászok is szerethetők. Bár mindkettő idegen
nyelven szólal meg legelső színrelépésekor, sze
mélyiségük és legfőképp a hazafiasságról való
gondolkozásuk merőben különbözik. Perföldy,
bár minden harmadik szava latin („Agnoszkálom
gráciáját spektábilis úrnak és mindjárt is azután
cselekszem”), hazafias érzéssel megrója, ha valaki
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got is elavult szónak tartja.
Kisfaludy egy kerek meséjű, pergő párbeszé
dekben megírt mulattató vígjátékot írt, mely
napjainkban is népszerű színpadra állítva, de
tv-játék formájában is. Ezt a feldolgozást Bohák
György rendezte 1986-ban, nagyszerű színé
szekkel. A televíziózás elterjedésével Magyaror
szágon is megjelent az a szándék, hogy a leg
különbözőbb iskolázottságú, műveltségi szintű,
beállítottságú nézőt is meg tudják szólítani. Párt
határozat írta elő, hogy a tévé segítse elő a társa
dalom kulturális integrálódását; minden eszköz
zel igyekezzen előmozdítani a lakosság általános
műveltségi szintjének emelését. A klasszikus
művekből megírt tv-játékok kitűnőek voltak erre
a feladatra, és a rendezők is szívesen nyúltak a
magyar és világirodalom jelentős műveihez.
Bohák György azon túl, hogy filmre adaptálta
Kisfaludy darabját, még egy nagyon fontos isme
retterjesztő elemmel egészítette azt ki: kerettör
ténetet állít a vígjáték köré. Máramarosszigetre
1827-ben vándorszínészek érkeznek, Kisfaludy
„bohóságát” kívánják színre vinni. A lakosságot
nagyon megosztja a teátristák megjelenése, van,
aki csepűrágónak tartja őket és pusztulásukat
kívánja, de a fiatal Boronkay Gáspár a magyar
nyelv és kultúra terjesztőinek látja a társulatot,
s ő maga közéjük áll. Döntését segíti, hogy a tár
sulat korábbi vendégjátéka alatt beleszeretett a
szép és népszerű színésznőbe, Tündérvölgyibe.
Boronkay természetesen mindezt apja tudta
nélkül teszi, s szerencséjére azonnal szerepet is
kap, ő játszhatja Ferencet, a Baltafy-ház inasát.
A szereplők tehát kettős szereposztásban lép
nek színre: egyrészt a Kolozsvári Játszó Társa
ság színészei, akik a nehéz és sokszor méltatlan
körülmények között is gyakorolják hivatásukat.
A darab végén az ekhós szekéren továbbutazó
társaság egyik tagja ezt a „se pénz, se posztó” szó
lásban meg is fogalmazza. Másrészt pedig Kisfa
ludy darabjának szereplői, akik a szórakoztatásra,
a kultúra terjesztésére szegődnek. Hiszi ezt a si
keresen debütáló Boronkay Gáspár is, aki a társu
lattal marad, vállalva a vándorszínészet minden
kínját és gyönyörét, remélve, hogy „nemzetünk a
teátristát babérral koszorúzza” majd.
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5.

Az európai romantika 
irodalmából

A ROMANTIKA
Jellemzői
Ê A romatika neve
a „regény” jelentésű
román szóból ered.
A középkorban így
hívták a latin nyelvű
irodalommal szemben
az anyanyelven írt
kalandos elbeszélő
műveket.
Ë A romantika idő
szaka a 18. század leg
utolsó éveit ől nagyjá
ból a 19. század első
kétharmadát foglalja
magában, de egyes
országokban még
a 19. és a 20. század
fordulóján is létezik
(pl. Magyaro
 rszágon
Jókai Mór művésze
tében).

A romantikaÊ az irodalomtörténet egyik leghatásosabb mozgalma, stí
lusirányzata. A romantikával kezdődött mindaz, amit ma modern iro
dalomnak nevezünk: a 19. század második felének és a 20. századnak az
irodalmi gyökerei ide nyúlnak vissza. Sokarcú, ellentmondásokkal teli
irányzat, pontos és kielégítő meghatározása szinte reménytelen. Mást je
lentett országonként, mást az egyes művészeti ágakban, s mást az egy
másra következő évtizedekben is. Nem egységes irányzat, ezért nemze
ti romantikáról beszélünk.Ë A romantika a klasszicizmust váltotta fel,
de kezdeti szakaszában még együtt élt azzal. Az 1830-as évektől kezdve
pedig egyre gyakrabban kapcsolódott össze a realizmussal. A modernség
elméletírói örök romantikáról és örök realizmusról is beszélnek. Azt ér
tik ezen, hogy a művészetek történetében az antikvitás óta megfigyelhetők
„romantikus” és „realista” tendenciák: ha a műalkotás hangneme érzelmes,
a téma szerelemről, elsöprő érzelmekről szól, a mindennapi nyelvhasz
nálatban „romantikus”, ha a műben megjelenített világ mindennapi ta
pasztalatainkkal megegyező, tényszerű, „realista” alkotásokról beszélünk.
A romantika gyökerei a felvilágosodás korába nyúlnak: a Sturm und
Drang és a szentimentalizmus volt a közvetlen előzménye. A szentimen
talizmus és a romantika szoros kapcsolata magától értetődő. Mindkettő az
irodalomban fejlődött ki, de csak a romantika vált más művészeti ágakban
is meghatározóvá.

FELADATOK
A művészettörténet Théodore Géricault (1791–1824) A Medúza tutaja (1818–1819) című óriási (5 × 7 méteres)
olajfestményét tekinti a romantika első nagy alkotásának.
Figyeljétek meg a drámai helyzet ábrázolását!
1.	Figyeljétek meg
• m
 i eredményezi 
az alkotás drámai hatását;
• a fény-árnyék hatások
mely művészeti stílusra
emlékeztetnek benneteket!
2.	Végezzetek kutatómunkát!
Mely történelmi eseményt
festette meg Géricault?
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AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

Közkeletű vélemény, hogy a romantika forrása az a társadalmi mére
tekben kibontakozó illúzióvesztés, kiábrándulás, mely a francia forradalom
után vált korérzéssé. A felvilágosodás eszméi ugyanis nem a tudás által jóvá
tett emberi társadalmat hozták el, hanem egy véres forradalmat, a „csőcse
lék uralmát”, európai háborút. Az európai polgárok csalódtak a „józan ész”
megváltó erejében.Ê
A romantika első hullámai Angliából és Németországból indultak ki.
Az új irányzat – kezdetben – nem volt programszerűen klasszicizmus
ellenes, de hosszabb-rövidebb idő múlva esztétikájában és írói magatartásá
ban szembefordult vele.
A klasszicizmus dogmákká merevült szabályai s az antik minták szigorú
követése ellen lázadt végül is a romantika – meghirdetve a művész teljes sza
badságát, az egyéniség kultuszát. Egyetlen követelményt ismert el: a mű
vész tehetségét, zsenijét, melyet nem korlátozhat sem törvény, sem szabály.
A korlátlan művészi szabadság értelmében az alkotói munka legfőbb
ihletforrása a képzelőerő, a béklyóit levető szárnyaló fantázia. A művész
zseni megdicsőül: a költő a semmiből teremt új világokat, s képes a lélek
mélységeib e és a jövő távlataiba is pillantani; vátesznek, prófétának, látnok
nak tartja önmagát.
A romantika tűzte ki első ízben követelményül az irodalomtör
ténetben az eredetiséget, és emelte ezt az esztétikai érték rangjára.
A korábbi minták követését elvetve új témák, tájak, életérzések, műfajok,
kompozíciós szerkezetek jelentek meg.
A romantikus művészek a múltat értékesebbnek tartották a jelennél,
ezért a művészek a múltba vagy a képzelet világába menekültek.

¶ Ám nem csupán
csalódásról van szó.
A romantika reakció
a felvilágosodásra,
a mechanikusan
természetelvű
materializmusra,
annak egy
oldalúságaira.
Már a reneszánsz
felismerte, hogy az
embernek a földön
kell megvalósítania
önmagát, s töreked
nie a boldogságra.
Az ember nem
csupán értelmes,
hanem érzelmes
lény is. Létezése
során számos olyan
jelenséggel szembesül, amelyet nem
tud rációval meg
magyarázni.
A romantika
felfogása szerint
ebben is segíthet a képzelet,
az álom, a látomás.

FELADAT

Eugène
Delacroix, a romantikus
festészet vezéralakja Francia
országban az 1830. júliusi párizsi
forradalomnak állít emléket
A Szabadság vezeti a népet című,
1831-ben készült festményével.
A jobb kezében a francia lobogót,
a balban szuronyos puskát tartó
nő a szabadság szimbolikus
alakja, aki a halottakon
átlépdelve harcba hívja és
diadalra vezeti népét.

Elemezzétek a művet mint
romantikus alkotást!
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Izsó Miklós:
Búsuló juhász (1862)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
A klasszicizmus mitológiai
vagy történelmi alakjai után
merész újításnak számított
a népi viseletben megjelenő, árvalányhajas kalapot
viselő magyar juhász
ábrázolása.
fantasztikum: szertelenül
merész képzelet által született, valószerűtlen dolog
orientalizmus: a kevésbé
ismert, titokzatos keleti
világ iránti vonzalom
románc: a líra és az epika
határán elhelyezkedő,
általában elégikus hangvételű költészeti műfaj
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A klasszicisták az antik művészet alkotásait tekintették örök és utánzandó
eszményképnek. A görög–római mitológiához, történelemhez nyúltak vissza
feldolgozandó témákért. A romantikusok ezzel szemben – mintegy ellenha
tásként – fölfedezték saját nemzeti múltjukat. Lelkesedtek a középkorért,
a fényesnek látott lovagvilágért, s ezt szembeállították saját jelenükkel.
Az eredetiség elve nemzeti eredetiséget is jelentett. Fölfedezték tehát
a népi kultúrát, a népi művészetet (a népköltészetet), mert múltcsodá
latukban eggyéolvadt a régi a népivel. Herder német filozófus az emberiség
anyanyelvének a népköltészetet tartotta. A német irodalmat, s hatásában
minden európai nemzet irodalmát a nemzeti múlt felé fordította. A nem
zeti költő a népi költészet kincseire kívánt támaszkodni, amikor nemzetien
eredetit akart alkotni. Nagy lendülettel kezdték gyűjteni a népköltészet al
kotásait (ekkor még dallam nélkül), kutatni kezdtek az egyes nemzeti ős
vallások, mítoszok után. Ha nem leltek ilyen adatokat, maguk alkottak
„nemzeti” mitológiát, mint például Vörösmarty Mihály (1800–1855) a Zalán
futásában.
A romantikusok lázongó menekülésénék egy sajátos útja volt az orien
talizmus. Képzeletüket megragadta a polgári hétköznapok sivár szürke
ségével szemben a Kelet színes és általuk még inkább kiszínezett világa.
A távoli összekapcsolódott a meséssel, a különössel, az idillien vonzó állapo
tokkal. Számos romantikus mű vezet a törökök, arabok földjére, költésze
tünkben a keleti őshazába.
A teremtő képzelet korlátlan jogainak kinyilvánítása nagymértékben kitá
gította az irodalom határait. A klasszicizmus józan racionalizmusával szem
ben a romantikus alkotások jó részében lényeges szerephez jut a fantaszti
kum (az irrealitás). A fantázia olykor szinte követhetetlenül messzire ragad
ja a művészt egy megszépített világba, a fantasztikus mesék birodalmába.
Az álomszerű tündérország gyakran a szerelmi boldogság színtere, ahol
megvalósulhatnak a hétköznapi lét kicsinyességében meghiúsult vágyak.
A klasszicizmus még kínos pontossággal különítette el a műnemeket, az
egyes műfajokat, az ezekhez tartozó hangnemeket, sőt néha még a versfor
mákat is. A romantikus művészek ezzel szemben, meghirdetve a művésze
tek egységét, igyekeztek elmosni a hagyományos műnemek és műfajok ha
tárait. Elvetették a klasszicista esztéták által megkövetelt tiszta műfajokat,
helyette kevert műfajokat hoztak létre (pl. verses regény, ballada, románc,
drámai költemény), s végeredményben az összes műfajt lirizálták.
A romantikusok kedvelték a műalkotások egyedi formáját, a töredéksze
rűséget, vonzotta őket a titokzatosnak, a borzongatónak, a lélek sajátos
érzelmi tartalmainak újszerű kifejezése.
A drámai és az epikus művek cselekménybonyolításában szinte hajszol
ták a különleges élethelyzeteket, az érdekfeszítő eseményeket, a ka
landokat, a váratlan, meghökkentő fordulatokat. A jellemalkotásban gya
kori az erőteljes jellemkontrasztok alkalmazása: vagy úgy, hogy egyetlen
személy jellemén belül ellentétes jellemvonások feszülnek egymásnak, vagy
AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

FELADATOK
1. F ejtsétek ki részletesen,
hogy a „népiesség”
megjelenése miért és
mennyiben jelentett
elfordulást
a klasszicizmustól!
2. A
 romantikusan felfogott
magyar táj jelenik meg
id. Markó Károly (1791–
1860) képein. Mutassátok be a Magyar alföldi
táj gémeskúttal (1853)
című festményének romantikus stíluselemeit!
3. F igyeljétek meg
a német festő tájképét!
Az álomszerűséget,
a magányosságot, 
az elvágyódás érzetét
hogyan fejezi ki a kép?

Caspar David Friedrich:
Két férfi a Holdat nézi
(1825–1830 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

úgy, hogy az író a szereplőket jó és rossz irányban felnagyítja, tulajdonságai
kat eltúlozza.
A fentiek értelmében a romantikus stílus is elszakad a hétköznapi
kifejezésmód megszokottságától. Általában felfokozott pátosz, ünne
pélyesség, költői ékesszólás, zeneiség és festőiség jellemzi. A látnoki
képzelőerő olyan víziószerű képeket teremt, amelyekben egyrészt az erős
túlzások, másrészt a távoli és ellentétes dolgokat, fogalmakat egyesítő me
rész képzettársítások kápráztatják el az olvasót.
A ROMANTIKA

239

FELADATOK
1. L udwig van Beethoven (1770–1827), a bécsi klasszika nagy alakja, a zenei romantika egyik szülőatyja.
Műveiből vett zenei részleteket is felhasználva kisbeszámolóban ismertessétek művészi pályáját!
2. Értelmezzétek Stendhal gondolatát!
„A romanticizmus annak művészete, hogy a népeknek olyan irodalmi műveket adjunk, amelyek szokásaik és
hiedelmeik ma állapotában a lehető legtöbb élvezetet tudják nyújtani nekik. A klasszicizmus ezzel szemben
olyan irodalmat ad nekik, mely a lehető legtöbb gyönyörűséget nyújtotta dédapáiknak.”
3. A
 magyar romantikus festészet tárgyválasztását a historizmus jellemezte. A festők a nemzeti múlt dicsőségét, illetve történelmünk tragikus eseményeit igyekeztek felmutatni képeiken. Hunyadi László tragédiáját
két mester is megörökítette. Mutassátok ki a két festményen a romantika stílusjegyeit!

Madarász Viktor: Hunyadi László siratása (1859)
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja (1866)
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest


mutassátok be a magyar történelmi festészet néhány jelentős alkotását: Székely Ber4. Projektmunkákban
talan, Than Mór, Madarász Viktor műveit!
5. A
 z alábbi részlet Madách Imre Az ember tragédiája X. színéből (Prága II.) való. Indokoljátok, hogy a tudós
Kepler a romantikus művészi magatartás követésére biztatja tanítványát!
„De a szabályt, a mintát hagyd pihenni.
Kiben erő van és isten lakik,
Az szónokolni fog, vés, vagy dalol,
Ha lelke fáj, szívrázóan zokog,
Mosolyg, ha a kéj mámorát alussza.
S bár új utat tör, bizton célra ér. –
Müvéből fog készítni új szabályt.
Nyűgűl talán, de szárnyakúl soha
Egy törpe fajnak az absztrakció. –”
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Walter Scott
érdeklődése, archeológiai táWalter Scott (1771–1832) az angol
jékozottsága, skót abbotsfordi
romantika első nemzedékének legbirtokán lévő középkori várnagyobb epikus alkotója, a történelkastélyában szenvedélyesen
mi regény megteremtője. Szerb Angyűjtött régiségei a történelmi
tal mondta róla: „Shakespeare után ő
kalandokat megörökítő regéaz az angol író, aki legnagyobb hatásnyek világába vitték.
sal volt az egyetemes irodalomra.”
Első regénye a Waverly (1814),
1771-ben született Edinburgh
mely a középkori skót történelben, skót nemesi családban. Kismi időkben játszódik. A törtégyerekkora óta érdekelte a skót
nelmi kalandregények meghozés angol irodalom, a történelem,
ták számára a népszerűséget, az
ám édesapja példáját követte, s
anyagi sikert is. Az európai sikert
az Edinburgh-i Egyetemen jogot
tanult. Irodalmi érdeklődése azon- Henry Raeburn: Walter Scott arcképe megalapozta a romantikusok
érdeklődése a nemzeti történeban erősebb volt, mint a jog iránti (1822) – National Galleries
lem iránt. Leghíresebb regényei:
elkötelezettsége, folyamatosan ta- of Scotland, Edinburgh
Rob Roy (1818), Lammermoori
nulmányozta a skót költészetet.
nász (1819), Ivanhoe (1820).
1799-ben jelent meg népballada-gyűjteménye,
1825-ben súlyos anyagi veszteségek érték, ab
mely népszerűvé tette. Később elbeszélő költebotsfordi otthonába visszahúzódva szakadatlanul
ményeket írt (Marmion, A tó asszonya). Az 1810-es
dolgozott, hogy adósságait vissza tudja fizetni.
években – Byron költeményeit olvasva – felha1832-ben halt meg.
gyott a költészettel, s regényeket írt. Történelmi

A történelmi regény
A történelmi regény az irodalomtörténet egyik legsikeresebb műfaja. Egy
aránt hatott a romantikus (például Victor Hugo, Jókai Mór) és a realista
írókra (például Honoré de Balzac, Kemény Zsigmond, Móricz Zsigmond).
A regény alműfaja, cselekménye a történelmi múltban játszódik. A törté
nelem azonban valójában díszlet. A főszereplők kitalált alakok, a mellék
szereplők általában valódi történelmi személyeknek feleltethetők meg.
A regény cselekményét, a főszereplők jellemét a szerzők a romantikus
képzelet alapján szabadon alkották meg.
A történelmi regény Szerb Antal-i három összetevője:
a) Hiteles „díszletek”, pontos „helyi színezetek”, helyi sajátosságok ered
ményezik a történethű korfestést, mely alapján az olvasó úgy érzi, ő is
annak a kornak és helynek a része, s mely nemzeti érzését is erősíti.
b) A regény középpontjában mégsem a történelmi események állnak,
hanem a regényes szerelem, a lovagi hősiesség és bátorság. Egy le
tűnt kornak, a középkornak tulajdonított megkérdőjelezhetetlen,
a későbbi századokban is vágyott értékei ezek. Jellegzetes korérzés:
elvágyódás a kiüresedettnek vélt jelenből a dicső múltba.  
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Auguste Edouart: Walter Scott
árnyképe (1830)
Metropolitan Museum of Art,
New York
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c) A romantikus „csoda” váratlan, természetfölötti eseménynek tűnő
fordulat, melyet a hiszékeny emberek csodának tartanak. Ezek a cso
dák a több szálon futó kalandos események és festői tájleírások közé
ékelődnek be.
A Walter Scott-i történelmi regényt sokan ma az ifjúsági irodalom vagy
a lektűr kategóriájába sorolják, mert a mű középpontjában a kalandok,
a lovagi erények állnak, a főszereplők jellemábrázolása viszont felszínes
marad. A történelmi regények eszméket állítanak középpontba, s a ro
mantikus regényekhez hasonlóan ideákat, nem árnyalt jellemrajzokat mu
tatnak be.

Ivanhoe
Walter Scott leghíresebb regénye az Ivanhoe (1820), több filmadaptá
ció is készült belőle (1952, 1982, 1997). A regény egyik mellékszereplője,
Robin Hood, a sherwoodi erdő zöld ruhás, törvényen kívüli hőse, aki az
angolszászokat kiűzni szándékozó normannok ellen harcol, segítve Ivan
hoe-t.
A cselekmény a 12. században játszódik. Oroszlánszívű Richárd a Szent
földre ment harcolni, miközben kegyetlen testvére a trónját bitorolja. Az
ország politikai csaták tere: János a normannokra támaszkodik, míg Ang
lia ősi lakosai, az angolszászok Richárdot
tekintik uralkodójuknak. Közéjük tarto
zik Oroszlánszívű Richárd hűséges lovagja,
Ivanhoe is.
Sir Wilfred of Ivanhoe apja, Cedric paran
csa ellenére ment háborúba, ezért apja kita
gadja, így, amikor titokban  visszatér, a „Kita
gadott” néven vív meg az angolszászok becsü
letéért. Megmentette a yorki Izsákot, a zsidó
kereskedőt, akinek lánya, Rebekka ápolja a
súlyosan megsebesült Ivanhoe-t, s szerelmes
lesz bele. Ám a lovag hű marad gyermekkori
szerelméhez, Lady Rowenához, Cedric gyám
leányához, akit Cedrik Athelstane lovaghoz
akar hozzáadni. A zsidó Rebekkáért – akit bo
szorkánynak neveznek egy keresztény lovag
megbabonázásáért – megvív, így yorki Izsák
és lánya, Rebekka szabadon élhetnek.
Oroszlánszívű Richárd álruhában visszatér
Angliába, Ivanhoe és a sherwoodi erdő sze
génylegényei visszaállítják a történelmi rendet.
Legyőzik János király embereit, s Oroszlán
Eugène Delacroix: Rebekka és a sebesült Ivanhoe (1823)
Metropolitan Museum of Art, New York
szívű Richárdot ültetik a trónra.
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FELADATOK
1. O
 lvassátok el a szöveggyűjteményben található regényrészletet! A Szerb Antal-i regénypoétikai sajátosságokra keressetek példákat!
2. A
 részlet alapján elemezzétek az elbeszélői szólamot!
3. F oglaljátok össze a romantikus szereplőképzés jellegzetességeit!

A KÖLTÉSZET
NAGY KORSZAKA
A romantika Angliából indult
el. Egyik irodalmi előzménye
Edward Young (1683–1765)
költészete. Young az antik minták követésénél az eredetiséget (originalitást) fontosabbnak tartotta, ez az elve Csokonai Vitéz Mihályra is nagy
hatással volt. A 19. században
az egész európai költészetet és
gondolkodástörténetet meghatározta az Osszián-kultusz.
James Macpherson (1736–
1796) költő a skót nemzeti múltat és kultúrát akarta
megteremteni, ezért írta meg
az Osszián-énekeket, az iro
dalomtörténet talán leghatá
sosabb hamisítványait. Verseiben Kaledónia hősi harcosairól
és küzdelmeikről olvashatunk.
Kalandos fantáziájával megteremtette Fingal királyt, akinek
bátor fia a kelták bárdja (saját
hőskölteményeiket előadó ősi
vándorénekesek) volt. Ossziánnak a skót múltat
feltáró, „ködös, homályos énekei” (Arany János: Ős�szel) nagy hatással voltak Herderre és a romantikus
költőkre. A nemzeti múlt és költészet felé fordította figyelmüket.
Az angol romantika előzményét jelentik a gótikus regények, melyek kísértethistóriák, rémtörténetek voltak. S bár komoly irodalmi értékkel nem rendelkeztek, a személyiség titokzatos,
rációval kiismerhetetlen részére – félelmeire,
paranoiás képzeteire – először irányították rá a
figyelmet. Több romantikus szerzőre, így Edgar
Allan Poe-ra (1809–1841) is hatottak. Szintén az
angol romantika előfutára a látnokköltő, William
Blake (1757–1827) és Robert Burns (1759–1796)
népköltészeti ihletettségű költészete.

Az angol romantika első nemzedékének
két kiemelkedő alakja: William Wordsworth
(1770–1850) és Samuel Taylor Coleridge
Az 1798-ban megjelent Lírai balladák című
kötetüket az európai romantika nyitányának
tartják az irodalomtörténészek.

Az angol romantika első nemzedéke
A Lírai balladák című versgyűjtemény
1798-ban jelent meg. Szerzői William
Wordsworth (1770–1850) és Samuel
Coleridge (1772–1834). A kö
tet cí
me már romantikus célkitűzést jelez:
a műnemkeveredést, epika és líra öt
vözésének szándékát. Wordsworth a
városból a természet meghitt idilljé
be, lelket nyugtató szépségeibe, az
egyszerű érzelmek világába menekül,
Coleridge viszont a képzelet teremtet
te borzongató és titokzatos világokba.
Az angol romantika második
nemzedéke
Az 1810-es években a második nem
zedék, az angol költők új csoportja
lépett fel. Ezt a nemzedéket a nagy ro
mantikus triász: Lord George Gordon Noel Byron,
Percy Bysshe Shelley¶ és John Keats képviselte.

¶ M
 ary Shelley, Percy Bysshe Shelley felesége írta a
Frankenstein avagy a modern Prométheusz című rémhistóriát, mely a XX. század
ban is nagy népszerűségnek örvendett, több filmrendező is feldolgozta.
Kaledónia: a mai Skócia területén található;
a Kaledóniában élt kelta népek leszármazottainak
tartják magukat a skótok
gótikus regények: a gótikus korban (innen az elnevezés), azaz a középkorban, többnyire elhagyott vár
kastélyokban játszódó rémtörténetek, kísértethistóriák
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Lord George Gordon Noel Byron
Lord George Gordon Noel Byron (1788–1824)
a romantika egyik legnagyobb hatású szerzője, a „korszak főszereplője”. Arisztokrata család
gyermekeként látta meg a napvilágot, ám
apja hamar elhagyta feleségét és gyermekét.
Byront édesanyja szegénységben nevelte,
vagyonhoz gyermektelen nagybátyja halálával jutott. A Cambridge-i Egyetemen tanult a
Trinity College tagjaként. Egyetemi évei alatt
jelentek meg első verseskötetei. 1809-ben
elhagyta Angliát, európai körutat tett. Spanyolországba, Portugáliába, Görögországba utazott. Childe Harold zarándoklása című
elbeszélő költeményét ez idő alatt írta meg
(1812). „Egy reggel arra ébredtem, hogy híres
vagyok”, írta. A Childe Harold zarándoklása
meghozta számára az elismerést és a hírnevet. Később folytatta Childe Harold történetét, annak utolsó része itáliai útját mutatja
be. Valóban ő volt a „korszak főszereplője”,
Európa polgárai azonban nemcsak a műveivel foglalkoztak, legalább annyira híressé-hírhedtté tették szerelmi kalandjai, mint művei.
Mindkét nemből voltak szeretői, ám a kortársakat, még rajongói jó részét is, féltestvérével folytatott szerelmi viszonya háborította
Bertel Thorvaldsen: A Byron-emlékmű terve (1831)
fel. A vérfertőző kapcsolat nyilvánosságra Thorvaldsens Museum, Koppenhága
ke
rülése után végképp elhagyta Angliát.
Shelley-vel és feleségével, Mary Shelley-vel
Svájcba utaztak, majd Itáliába. Byron itt telepedett le. 1818-tól itt írta leghíresebb művét,
elátkozott költő: költői önértelmezés, melynek alapja
a Don Juan című verses regényt, mely töredéka dekadenciaélmény, a spleen, azaz a búskomorság,
ben maradt. Részt vett az olasz egységért küza világfájdalom. A kor álszent, nyárspolgári viselkedédő karbonári mozgalomban, majd a görög szasét elutasító költői szerep
badságharcban a megszálló törökök ellenében
alteregó: a latin ‚alter ego’ szókapcsolatból származik,
a görögök oldalán harcolt. A meszolongi csata
jelentése: másik én. Egy szereplő személyiségének,
után kitört mocsárláz áldozata lett 1824-ben,
másik énjének kivetítése másik szereplőként, avagy
36 évesen.
a szereplő a szerző fikciós alakmása
Byron az első romantikus költő, aki tudatosan
verses regény: nem pusztán versbe szedett történet,
törekedett az önmitizálásra. Az elátkozott köleseménysorozat; az eposszal és az elbeszélő költető szerepét formálta magára. Ügyelt arra, hogy
ménnyel szemben lényeges szerepük van benne
a festményeken portréi a világba beilleszkedni
a lírai elemeknek, az író személyes érzelmeinek és
nem tudó költő szomorúságát láttassák. A polrefexióinak; tehát az összetevő két műnembeli jelleg,
gári világból szabadulni vágyó Childe kölyök
a lírai és az epikai egyenrangú és elválaszthatatlan;
saját költői önarcképe, alteregója. Életművére a
egymást fokozó kölcsönhatásuk nélkülözhetetlen
szubjektivitás jellemző.
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Don Juan
A Don Juan-történet irodalmi vándortéma. Tör
ténelmi alakként nem létezett (nem azonos Don
Juan de Austriával). A 17. században Tirso de Molina
írta meg A sevillai szédelgő és a kővendég című drá
máját. Főszereplője Don Juan de Tenorio, kötődni
nem tudó, állhatatlan férfi, akit a mű végén az Úr
pokolra küld. Molière vígjátékot, Mozart operát
írt Don Juan (Don Giovanni) történetéből. Byron
Don Juan-története eltér az előbbiektől. Főszerep
lője ebben a történetben is utazó, aki nem találja a
helyét a világban. Spanyolországba, Görögországba,
Törökországba, majd Oroszországba utazik, végül
visszatér Angliába. Ám a történteket nem ő irányít
ja, sodródik az eseményekkel. Sok és sokféle vilá
got és szerelmet megismer, alkotótevékenység híján
a szerelembe menekül. Cinikus és istentagadó, aki
nem hisz kora erkölcsi értékeiben, valójában sem Alexandre Evariste Fragonard:
Don Juan és a Parancsnok szobra (1825–1830)
miben. A mű töredékben maradt, 16 fejezet készült Detroit Institute of Arts, Detroit
el. Műfaja verses regény. A verses regényben két
szövegtípus épül egymásra: a Don Juan-történet az epikus szál, ám sokkal
fontosabb az elbeszélő reflektálása a történetre, a lírai betétek alkotta elbe
szélői szólam. Az elbeszélő számára a Don Juan-történet alkalom arra, hogy
kitérőkben szóljon az olvasókhoz, megjegyzéseivel elbizonytalanítsa az olva
sót. Például homéroszi eposzt ígér, s a szubjektivitást hangsúlyozva mond vé
leményt kora meghatározó alakjairól, elveiről, vall érzéseiről. A verses regény
több hangnemet ötvöz, de mivel az elbeszélő épp a korabeli értelmezői straté
giákat, olvasói szokásokat akarja elbizonytalanítani, az ironikus hangnem
meghatározója a műfajnak.
A Don Juant stanzában írta Byron. Ez a 8 soros strófa, ötös és hatod
feles jambikus sorokból áll. Rímképlete: abababcc.
Byron verses regénye meghatározó jelentőségű az európai romantiká
ban. Hatott többek között Puskinra, Arany Jánosra, Arany Lászlóra, Vajda
Jánosra.
FELADATOK
1. O
 lvassátok el a szöveggyűjteményben található Don Juan-részletet! A verses regény néhány jellemzőjére
keressetek példát a szövegrészletben!
2. V
 égezzetek kutatómunkát! Írjatok kisesszét: a Mozart-opera Don Giovannija és Byron Don Juanja milyen
lényeges pontokon tér el egymástól!
3. N
 ézzetek utána: a magyar irodalomban kik írtak Don Juan-i hősökről!
4. K
 ét nagy nőcsábászt emleget az irodalomtörténet: Casanovát és Don Juant. Kutatómunkát végezve készítsetek róluk portrét! Miben különbözik a két alak?

DON JUAN
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Percy Bysshe Shelley
Percy Bysshe Shelley (1792–1822)
előkelő földbirtokos családban
született. Első szembefordulása a
fennálló társadalmi renddel az volt,
hogy fiatalon megírt egy ateista
pamfletet (Az ateizmus szükséges
ségéről); ezért az oxfordi egyetem
ről eltávolították, apja pedig ki
tagadta. Ezután nyugtalan vándorévek következtek életében. Franc iao
 rszágba és Svájcba utazott,
majd 1818-ban végleg elhagyta Angliát, s Itáliá
ban telepedett le. 1822-ben egy csónakkirándulás
során veszett a viharos tengerbe. Holttestét ba

rátja, Byron a tengerparton máglyán
elégette. Szívét és hamvait a római
református temetőben helyezték el.
Óda a nyugati szélhez n Shelley
ezt a versét Itáliában, egy Firenze
közelében lévő erdőben írta egy vi
haros őszi napon, 1819-ben. Ugyanaz a felfokozott szabadságvágy és
a szabadság eljövetelébe vetett hit
járja át ezt a rapszodikus ódát, mint
A megszabadított Prométheusz című drámai költe
ményt. Babits Mihály szerint „a legszebb magyar
vers” Tóth Árpád Shelley-fordítása.

John Keats
Óda egy görög vázához n Keats költészetének
csúcspontját az 1819-ben írt ódái jelentik. Ezek
egyike Óda egy görög vázához (1819). A mulandó
emberi világot, a bús, halandó gyötrelmet állítja
szembe a szépség és a művészet örökkévalósá
gával.
Keats számára a görög művészetben megtalált
szépség világmagyarázó elvvé lényegül át. Ezért
hirdetteti az antik vázával a költemény végén:
n „A Szép: igaz, s az Igaz: szép! – sose
Áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!”
• Tóth Árpád fordítása
John Keats (1795–1821) a szépség rajongója volt.
Számára a szépség egyet jelentett az igazsággal.
Tóth Árpád szerint Keats „a Szépség angyali tisztaságú
énekese, a világirodalom legérzékenyebb és leggyengé
debb lírikusai közül való”.

Kispolgári családból származott, apja egy londoni
béristálló tulajdonosa volt. Nem részesült maga
sabb iskolai képzésben. Görögül sem tudott, még
is ő lett a görög szépségideál legnagyobb tisztelő
je és megéneklője. Orvosnak készült, de 1817-től
kezdve teljesen a költészetnek szentelte életét. Sú
lyos tüdőbetegsége miatt alig négy évet fordítha
tott írói munkásságára. 1820-ban Itáliába utazott
gyógyulást keresni. Rómában érte utol a halál.
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Edgar Allan Poe
Az egyetemes romantika nagy jelen
tőségű alkotója volt az angolul író
amerikai költő és novellista, Edgar
Allan Poe (1809–1849).
1809-ben Bostonban született. Szülei színészek voltak, nevét is (Edgar) Shakespeare Lear
király című drámájának egyik
szereplőjéről kapta. Édesanyja korai halála után az Allan
család nevelte Richmondban.
Mivel az Allan család előbb Skóciába, majd Angliába költözött,
iskoláit Poe itt kezdte el. A család
1820-ban visszatért Richmondba.
A Virginiai Egyetemen nyelveket
tanult, ám nem fejezte be egyetemi tanulmányait. Anyagi gondjai elől menekülve előbb újságírónak állt, majd bevonult a hadseregbe.
Leszerelése után nagynénjéhez, Maria Clemm
hez költözött. 1835-ben feleségül vette 13 éves
unokahúgát, Virginia Clemmet. Feleségét 1847ben vesztette el, a nő tuberkulózisban halt meg.
Felesége halála mélyen megrázta.
Poe szenvedélybeteg volt, alkoholizmusa,
drogproblémái vezethettek korai halálához, ám

Ismeretlen fényképész:
Edgar Allan Poe (1849)
J. Paul Getty Museum, Los Angeles

halálának valódi okát nem ismerjük. 1849-ben halt meg Baltimore-ban.
Munkáinak kezdettől fogva a
halál és a mulandóság a két alap
vető élménye. A halott szerelmes
motívuma ott kísért epikájában és
lírai műveib
 en is.
Elsősorban fantasztikus novellái
kapcsolják a romantikához. Ezek nagy
részében a borzalom, a lelki abnormitás, a té
boly kap központi szerepet. Valójában a modern
világban magára maradó ember rémülete szólal
meg bennük.
Poe teremtette meg a detektívnovella, a bűn
ügyi regény (mai elnevezéssel: krimi) műfaját,
„ahol a borzalmat a logikával kapcsolta össze, s egy
szerre élvezhette a titokfejtés gyönyörét és rettene
tét” (Babits Mihály). Legelső s egyik legjobb ilyen
alkotása A Morgue utcai kettős gyilkosság (1841).

A Poe Múzeum
Richmondban

EDGAR ALLAN POE
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A Morgue utcai kettős gyilkosság

Poe síremléke Baltimore-ban

Poe-t tekinti az irodalomtörténet a detektív- és horror
történetek atyjának. A detektívtörténetet az irodalmárok
a populáris irodalom részének, lektűrnek tekintik, melynek
népszerűsége napjainkig töretlen. A detektívtörténetek sza
bályos epikai mintázatot követnek, ezekről 9. osztályban már
tanultatok. Világképük hasonlít a vallások, illetve a mesék
világképéhez: a jó és a rossz küzd egymással. A rossz átlép
egy erkölcsi világrendet, a legsúlyosabb bűnt követi el: öl.  
Az epikus szerkezetük azonban különbözik a mesék világá
tól: mindig van a tettekre racionális magyarázat, ez alapján,
analitikus gondolkodással fejti meg a „rejtvényt” a zseniális
nyomozó.
Az epikus szerkezeti mintázathoz hozzátartozik a gyilko
son és a detektíven kívül egy barát, aki soha nem lehet sze
relmes, hiszen akkor a nyomozásról a hangsúly más szerke
zeti szálra terelődne. A baráttal való beszélgetés teszi lehető
vé, hogy megismerjük a detektív gondolkodását, megértsük,
hogyan leplezte le a gyilkost. A gyilkosság nem véletlenszerű,
nem öngyilkosság.
A Morgue utcai kettős gyilkosság nyitotta meg 1841-ben a
klasszikus krimik sorát.
A mű egy hosszabb bevezetővel kezdődik, melyben a narrátor az ana
litikus gondolkodás jelentőségéről értekezik, illetve az elbeszélő bemutatja
Dupint, a   barátját. Dupin a későbbi nagy detektívek, Sherlock Holmes,
Poirot, Miss Marple előképe. Híres család sarja, művelt, szenvedélye az olva
sás, a rejtvényfejtés, a whist, a logikára épülő kártyajáték. „Fordítva” él, mint
az átlagos emberek: éjszaka van fenn, hiszen ekkor semmi nem zavarja a
gondolkodást. „Fordítva” gondolkodik, mint a többi ember: a megfigyelésre
és az elemzésre építve következtet, elutasít minden természetfölöttit, min
den babonát.

FELADATOK
1. C
 soportmunkában gyűjtsétek össze, milyen árulkodó jegyek vezették Dupint a gyilkos leleplezéséhez!
2. Elemezzétek, miért számít különös kriminek A Morgue utcai kettős gyilkosság!
3. Hasonlítsátok össze Dupin alakját egy általatok ismert detektívvel! T-táblázatban foglaljátok össze a
tapasztalt hasonlóságokat és különbségeket!
4. Olvassátok el a szöveggyűjteményben Poe elbeszélésének részletét! Foglaljátok össze a mű tematikai és
poétikai-retorikai újdonságait!
5. Írjatok kisesszét, melyben elemezzétek, hogy az őrület, a paranoiás (beteges tévhit, irracionális félelem)
jelenségek miért lehetnek a 18. századi emberek létezésének metaforái!
6.	
Az alagút című könyvében Ernesto Sabato, 20. századi latin-amerikai író ezt írta a detektívtörténetekről: „a detektívtörténet ugyanaz a huszadik században, ami a lovagregény volt Cervantes korában”.
Készíts érvelést, melyben alátámasztod vagy cáfolod Sábato tételét!
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Az elbeszélő a Morgue utcai gyilkosságot mint korábbi eszmefut
tatásának hirtelen jött bizonyítékát mutatja be. A „morgue” halot
tasházat jelent, az utca neve sugallja a tragédiát: a Quartier St. Roch
egyik négyemeletes házának negyedik emeleti lakóit, egy anyát és
lányát meggyilkolták.
A rendőrség nem tudja megoldani az „ügyet”, nem talál logikus
magyarázatot a természetfölöttinek tűnő eseményekre, például arra,
hogy az ajtó belülről volt zárva, az ablakon ember nem menekülhet el.
Emberfeletti erő kell ahhoz, hogy a lány holttestét a kéménybe fejjel
lefelé belegyömöszöljék stb.
A cselekmény háttérbe szorul, a nyomozó gondolatmenete, annak
követése kerül előtérbe, melyet a kissé korlátolt barát jegyez le, mi
után a zseniális nyomozó elmagyarázta neki következtetéseit.
A gyilkos leleplezése a világrend helyreállítását jelenti. Az olvasó
érdeklődését fenntartja, hogy együtt nyomoz a detektívvel, a nyomok
számára is ismertek, a bűnös leleplezése mégis meglepetést jelent.
A holló n Az esztétika terén is figye
lem
re mél
tóak Edgar Allan Poe
újszerű gondolatai. Véleménye
szerint az oktató, nevelő jelle
gű költészet nem igazi költészet. A líra célja nem az igaz
ság és nem az erkölcsi tanul
ság, hanem „a szépség ritmikus megteremtése”. Eszményének
a végsőkig csiszolt, tökéletes és
virtuóz formát tekintette, s a művészi
hatáshoz vezető utat a rövidségben, a tö
mörségben s a szerkezeti egységben látta. Szem
befordult a romantikus poétika ihletkultuszával,
s a tudatos, logikus alkotás elsőbbségét hirdette.
Híres verse, A holló (1844) is józan meggondo
lások alapján született. Megfontoltan választotta
ki a leghatásosabb témát, a halott kedves siratá
sát, s e köré komponálta rímekből, a szavak rejtett
gondolattársításaib
 ól a költemény különös hang
zásvilágát. Itt minden hatás zenei elemekből tevő
dik össze. Poe fedezte fel, hogy a vers tiszta zene,
muzsika is lehet, ahol az értelem mellékes szere
pet játszik.

Ismeretlen művész: Poe árnyképe
(19. század közepe)
Metropolitan Museum of Art,
New York

Edouard Manet: Illusztrációk
A hollóhoz (1875)
Metropolitan Museum of Art, New York

FELADAT
A holló című vers rémisztő hatását elsősorban a „Soha már” („Never more”) ráütő rím adja. Keressetek a versben képi, retorikai elemeket, melyek szembeállítják egymással a misztikus-mágikus és a racionális világot,
s ezzel fokozzák a vers kísértetiességét!

EDGAR ALLAN POE
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Jane Austen
Aligha véletlen, hogy a modern
regényirodalom először Angliában bontakozott ki: elsőként itt
alakult ki polgári társadalom.
Ennek hatására kezdett átformálódni a nők társadalmi helyzete és szerepe, s ennek egyik
jeleként már nem volt elfogadhatatlan, hogy egy nő például
íróvá váljon.Ê
Az első igazán jelentős alkotó
Jane Austen (1775–1817). Első regényének eredeti változata Első benyomások címmel
1796-ban keletkezett, de a kiadó elutasította. Jóval később, átdolgozás után 1813-ban jelent meg
fő műve, a Büszkeség és balítélet.Ë
Munkásságával kapcsolatban többen kifogásolták, hogy nem foglalkozik a nagy történelmi
folyamatokkal, megelégszik a világnak azzal a
„szűk” területével, amelyben él, amelyet ismer.
Ez azonban nem hiba, hanem a pontos önismeret jele. Amikor egy herceg arra kérte, hogy
írjon romantikus történelmi regényt családjának
dicsőségéről, ezt ezzel utasította el: „stílusomon
nem változtathatok, a magam útját kell járnom, és

ha ez nem is sikerülne, szent meggyőződésem,
hogy biztos bukás várna egyéb területen”. Természetesen nemcsak a témáról, a stílusról
van szó, hanem arról a hol szatirikus, hol
ironikus szemléletről, amely regényeinek
sajátja. Virginia Woolf, huszadik századi,
ugyancsak világhírű írótársa így minősítette Austen munkásságát: „Akármiről ír,
minden be van fejezve, ki van kerekítve, be
van állítva – nem a paplak, hanem a világegyetem összefüggéseibe.”

Ê A
 korabeli angol irodalom legjelentősebb nőírói:
Mary Shelley (1797–1851), Elisabeth BarretBrowning (1806–1861), Charlotte Brontë (1816–
1855), Emily Brontë (1819–1848), George Eliot
(1819–1880). A francia irodalomból George Sand
(1804–1876) keltett nemzetközi feltűnést, viselkedésével is.
Ë 
Hat befejezett regénye maradt ránk: Értelem és
érzelem (1811), Büszkeség és balítélet (1813),
A mansfieldi kastély (1814), Emma (1815), A klastrom titka (posztumusz kiadás, 1817), Meggyőző
érvek (posztumusz kiadás, 1817).

FELADAT
Tegyetek virtuális sétát az írónő emlékmúzeumában: http://www.jane-austens-house-museum.org.uk/!
Figyeljetek a korhű környezetre, a tipikus angol kertre is!

Jane Austen Emlékház,
Chawton
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BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET
A regényvilág
Austen regényét nyugodtan nevezhetnénk vidéki történetnek, hiszen nagyrészt kis településeken, udvarházakban játszódik. Bár London nincs
messze, úgy beszélnek róla, mintha egy távoli
és idegen város lenne, amely elválasztja azokat,
akiknek össze kellene tartozniuk, s ahol nyomtalanul el lehet bújni. Ellentéte is a vidéknek, ahol
mindenki ismeri egymást, ahol bármikor lehet
találkozni, vendégségbe menni – persze csak a
társadalmi rangnak megfelelően. A munkavégzés
nélkül élők világa ez, ahol
elismert kivételt a pap és
a katonatiszt foglalkozása
jelent.

A konfliktust az indítja el, hogy a szomszédos
birtokot kibérli egy jóképű s gazdag fiatalember,
Bingley. Nála vendégeskedik még gazdagabb barátja, Darcy. S megérkezik egy ezred is. Az a szokás, hogy a katonatiszteket az úri házak vendégségbe hívják.
Tárgyilagos elbeszélő

Austen a romantika korának írója, ám ő a klasszicizmus szellemében, a realizmust megelőlegező
szellemiségben alkotott. Többnyire szenvtelen tár
gyilagossággal szólal meg az elbeszélő, de ezen
a hangon rendszeresen átüt
az irónia. Az elbeszélő szinte
mindig Elizabeth, olykor az
apa, olykor a felső réteg képviselőinek nézőpontjából ítéli meg azt a kicsinyes életet,
amelybe beleszülettek és beA család
leragadtak ennek a világnak
a figurái. Nem a társadalom
A regény középpontjában
szerkezetének korszerűtlena Bennet család áll. Az apa
ségét érinti a kritika, hanem
ideje nagy részét a könyv- Jelenet(ek) a regény 2005-ös filmváltozatából
a műveletlensé
get, a tartárszobában tölti, az anya (rendező: Joe Wright)
talmatlan éle
tet, a boldogegyetlen gondja pedig az,
ságról és a cselekvésről való
hogy jól férjhez adja öt
lemondást. Elizabeth nem
lányát. A családban nem
képes olyan megalkuvásokvolt fiú utód, a törvény
ra, mint barátnője, olyan buszerint az apa halála után
taságra, mind Lydia. Ő maga
a birtokot a legidősebb
akar dönteni sorsáról, s ezért
férfirokon örökli. Az agmég a főrangú Ladyvel is
godalom a jövőt nézve
szembeszáll. Az egyenrantehát indokolt. Ebben a
gúság harcosa a maga kis
helyzetben az apa sztoivilágában.
kus nyugalma, amelyet az
A Büszkeség és balítélet
anya ostobasága és rossz nevelési elvei ellenében
társadalomrajz, de ugyanakkor fejlődésregény is
öltött magára, ugyancsak hiba.
a végül egymásra találó két főszereplőjére gonAz öt lány sokban különbözik egymástól.
dolva. Elizabeth és Darcy sokáig félreismerik egyJane a legszebb, komoly, becsületes és jóhimást, féligazságokat vélnek hitelesnek. Személyiszemű. Legidősebb húga, Elizabeth, húszéves,
ségük változik meg a cselekmény esztendeje alatt,
szintén művelt, viselkedni tudó becsületes lány,
s ebben meghatározó szerepe van kapcsolatuk
ám ő nem olyan naiv, mint a nővére. Ők ketten
történéssorának. Társadalmi helyzetük különbsészinte összenőttek. Mary csúnyácska, könyvge lehetetlenné tenné házasságukat, ám Darcy
moly, mindenből erkölcsi tanulságot von le,
átlépi az előírt normát. Igazi romantikus séma len
örömmel, bár kevés tehetséggel zongorázik és
ne ez, de a regény minden sémát feledtet. A vadóc
énekel. A legkisebbek, Kitty és Lydia a fekete
és a társadalmi normától kissé elütő lány, valamint
bárányok: műveletlenek, meggondolatlanok. Csak
a gőgösnek tartott, különcnek gondolt férfi az
a bálok és a közelben állomásozó katonatisztek érelbeszélő minden akadályt elhárító szeretetének
deklik őket.
köszönhetően egymásra talál.

JANE AUSTIN
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FELADATOK
1. A
 regényből vagy a tévésorozatból vett példákkal támasszátok alá Virginia Woolf értékelését!
„A rajz olyan árnyalt, a szatíra olyan igazságos, hogy bármennyire szigorú is, néha majdnem észre sem ves�szük. A kicsinyesség vagy rosszindulat egyetlen vonása sem tud kizökkenteni szemlélődésünkből. Szórakozásunk furcsamód élvezettel keveredik. Szépség ragyogja körül ezeket a bolondokat.”
2.	
Eddigi tanulmányaitok alapján nevezzetek meg olyan irodalmi műveket, amelyekben érdekházasság
történik, és olyanokat, amelyekben a szerelmesek átlépik a családok rangkülönbségeit!
3.	
Jane Austen regénye a filmvásznon is világsikert aratott. A BBC 1995-ös tévésorozata az egyik legsikerültebb adaptáció. Mr. Darcy alakítása alapozta meg Colin Firth hírnevét. A sorozat inspirálta Helen Fieldinget, hogy megírja Bridget Jones-novelláit, melynek filmváltozatában Firth játssza Bridget szerelmét,
Mark Darcyt. Tarthatjuk-e a Bridget Jones-történeteket a regény újraértelmezésének? Miért igen, miért
nem? Fejtsd ki a véleményedet!
4.	
Dolgozzatok csoportban az alábbi regényfeldolgozási javaslatok alapján:
• a regény címének értelmezése
• a regényben megismert házasságok minősítése
• férfiportrék: Mr. Bennet / Mr. Collins / Mr. Wickham
• a regény természetszemléletének jellemzése
• a levelek szerepe a regényben

A NÉMET ROMANTIK A
n „Egyetlen irodalmat s művelődést sem járt át annyira a romantika, mint a németet.”
• Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése

A német polgárság s főleg a polgári értelmiség, mely eleinte lelkesedett a fel
világosodás eszméiért, a francia forradalom radikalizálódása idején elbizony
talanodott. A napóleoni háborúk nem a józan ész uralmát hozták el, hanem
az irracionalizmust: az értelmetlen pusztítást. Bizonytalanságukat fokozta a
hagyományos vallásos világszemlélet megingása.
Az ellenségessé és kiábrándítóvá lett világ elől menekülve ismeretlen és ti
tokzatos szépségek keresésére indultak. Útjuk a lélek belvilága felé vezetett.
Elvágyódásukat kifejezve az emberi lélek olyan mélységeit, az érzelemvilág
olyan titkait fedezték fel, az irodalomnak olyan új lehetőségeit tárták fel
műfaji, formai tekintetben, amelyeket a későbbi korok irodalma is haszno
síthatott.
A „korai” német romantikusok a jénai egyetemen szerveződtek csoporttá, s ők
adták ki 1798-tól a berlini Athenaeum című folyóiratot. A mozgalom program
adója a két Schlegel testvér (Friedrich, 1772–1829; August Wilhelm, 1767–
1845), legnagyobb költője pedig Novalis (1772–1801).
Novalis eredeti neve: Friedrich Leopold von Hardenberg. Legnagyobb hatású művei: a Heinrich von Ofterdingen című regénytöredéke és a Himnuszok
az éjszakához versciklus. A Heinrich von Ofterdingen központi metaforája, a kék
virág a romantikus elvágyódás szimbóluma.
A Novalis felvett írói név (a latin szó jelentése: ugar)
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E. T. A. Hoffmann
AZ ARANY VIRÁGCSERÉP
E. T. A. Hoffmann (1776–1822)
sajátos epikus struktúrát alkotott, melyben a metonimikus
és a metaforikus narratív elemek keverednek. Ilyen kisregénye Az arany virágcserép (1814).
A mű a Fantáziaképek Callot
modorában című kötetben jelent meg. A művészettörténetben elkülönült művészeti
ágak, irodalom, képzőművészet, ze
ne határainak összemosása a kisregény egyik elbeszélői technikája. Az arany
virágcserépben eltérő referenciájú szövegrészletek épülnek
egymásra: térképpel követhető
drezdai városrészletek, ranggal
jelölt szereplők (például segédtanító, levéltáros),
a mindennapi német valóság tipikus szereplői
alkotják a mű realisztikus síkját. Ez a szövegszint
a metonimikus történetalakítás ok-okozati rendje alapján épül fel. A mesék, az álmok a romantikus mítoszteremtés elemei a szöveg másik,
metaforikus szintjét alkotják (arany-zöld kígyó,
Serpentina, aki Anselmus szerelme; a nagy szalamandra, Serpentina apja stb).Ê
A valós, kötelességtudatra épülő polgári világ
– sokszor nyárspolgári eszméivel – szemben áll
a művész világával. Hoffmann először fogalmazta
meg a német irodalomban a polgár-művész ellentétet. Később Thomas Mann (1875–1955) munkásságában találkozunk ezzel a témával.
A regény főhőse, Anselmus diák félszeg, cset
lő-botló lény, akinek a valóságos világban semmi
sem sikerül, ám a mesék, mítoszok, a költészet világában otthonosan mozog.
Anselmus példázatos története azt sugallja,
hogy a költészet, a művészet segítségével a lélek
felülemelkedhet a hétköznapok sivár kicsinyessé
gén. Lehetséges tartalmasabb, értelmesebb em
beri életet élni.
A regény nyárspolgári szereplői is elérik „cél
jukat”. A külső, polgári világ szereplőinek ábrázolása sokszor ironikus: például rangról, pénzről
álmodozó fiatal lány, aki egy öreg hivatalnok

A német romantika legmar
kánsabb képviselője Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann.
Író, zeneszerző, grafikus, kar
mester, színházi rendező volt
egy személyben, ugyanakkor
pedáns állami hivatalnok is.
Átélte és meg is szenvedte
a kispolgári lét szürkeségének,
korlátozottságának, bürok
ratikus kicsinyességének és
a művészlét teljességvágyának
kínzó ellentétét. Mozart csodálója. Az Amadeus nevet Mozart
tiszteletére vette fel.

feleségeként hallgatja a nyárspolgárok elismerését. A kisregény szemléleti újdonsága a személyiségkettőzés: egy, a hétköznapi világba kényszerülő, ott esetlen polgár, illetve egy, a teremtő
képzelet által saját világot alkotó művész kettőse
Anselmus, Lindhorst esetében. A nagy szalamandra mindkét világban otthonosan mozog,
ám Lindhorst büntetésből van a földön. Boldogsághoz segíti Anselmust és Serpentinát, ő maga
azonban nem boldog, mert a polgári világban
kell élnie. A nyárspolgári világ szereplői (például
Heerbrand vagy Veronika) elégedettek lehetnek,
de álmok, művészet nélkül boldogok nem.

referencialitás: a szövegnek mint jelnek van jelöltje,
a jel és jelölt egymásra vonatkozása
Ê H
 offmann a kisregény tizenkét fejezetét „vi
giliáknak” nevezte. A latin vigilia szó „virrasz
tást”, „ébrenlétet”, „éjjeli ünnepet” jelent. A ke
resztények a nagyobb ünnepek előtti éjszakát
virrasztással töltötték, így készültek az ün
nepre, s ezt hívták vigiliának. Minden bizonynyal erre utalnak a fejezetcímek: szép tettekkel,
hittel, reménnyel, szeretettel kell várni az ünnepet.

E. T. A. HOFFMANN
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Heinrich Heine
Christian Johann Heinrich Heine
(1797–1856) a német romantika dalköltészetének legnagyobb
alakja, egyben a romantikus költészet lezárója. Atta Troll című epikus
művében írta: „Ó ez talán a romantika utolsó szabad erdei dala”.
Düsseldorfban született jómódú textilkereskedő zsidó családban. Ő maga is dolgozott apja
üzletében, de Heinét az irodalom
és a filozófia érdekelte. Rajongott
Schiller költészetéért. A „szabadság és szerelem” költője, „Petőfi
német párja”. A két költő tudott
is egymásról, Kertbeny Károly fordította őket,
s ismertette meg egymással műveiket. A magyar
szabadságharc leverését 1849 októberében című
versében siratta. 1827-ben adta ki versgyűjteményét, Dalok könyve címmel, mely hatalmas

Moritz Daniel Oppenheim:
Heine arcképe (1831)

sikert aratott. Írt útirajzot,
újságírással is foglalkozott.
1831-ben Párizsba, a „szabadság városába” költözött. Élete utolsó hét évét
betegsége miatt „matracsírban” töltötte. Európában ünnepelt költő volt,
több dalát népdalként énekelték. A fasiszta Németországban a rendkívül népszerű Loreley című
balladáját mint „ismeretlen német költő versét”
tanították.

Dalok könyve
Heinét útirajzain kívül a Dalok könyve (1827) – ez a ciklusokból álló lírai
versgyűjtemény – tette világhírűvé. A költő a kötet korai darabjaiban bőven
merít a német népdal motívum- és formakincséből. Felhasználja strófaszer
kezeteit, ritmikáját, nyelvi egyszerűségét. Ezekben a dalokban felfedezhető
még a romantika egész kelléktára: az elvágyódás egy tündérhazába, a mesés
Kelet utáni nosztalgia, a természeti idillért való rajongás, de mindezt már ki
ábrándultság színezi át. Heine valójában nem tud hinni abban, hogy az élet
gondjai feloldhatók a művészet varázslata által, hogy az ember kiszakadhat
a hétköznapok szürkeségéből. Verseiben gyakori az ábrándokat szétrombo
ló ironikus fordulat, a romantikus költészet szokványos stíluseszközeinek
kigúnyolása, a színlelt rajongás lehűtése, a pátosz hirtelen megsemmisítése.
A Mesék mesélnek róla… kezdetű vers a képzeletbeli tündérország álmáról
szól: a virágkelyhekre hulló arany alkonyatról, a kristályforrások muzsikájá
ról, az édes kábulatról. Ám a befejezés kiábrándító józanságra vall:
n „E messzi honba vágyom,
örülne ott szivem,
a kín lehullna lágyan,
nem fájna semmi sem.

Álmomban sokszor látom
e gyönyört, de a nap,
a reggel kél, s az álom
szétfoszlik, mint a hab.”
• Justus Pál fordítása
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A Dalok könyve ismertebb darabjainak leggazdagabb forrása a mitizált
első szerelem. Ez a témája a Lírai közjáték című ciklus egyik darabjának,
A dal szárnyára veszlek… kezdetű versnek.
A dal szárnyára veszlek n A költemény
ben megjelenik a romantika egyik ismert
motívuma: elvágyódás a távoli Kelet csodás
világába. Itt, ember és természet harmóni
ájában, a megvalósult vágyak mesés ottho
nában létrejöhetne két egymást szerető lélek
találkozása, elérhető lenne az igazi boldogság
üdvössége. Ide azonban csak a „dal szárnyán”
lehet eljutni. A vers utolsó sorai azt sugall
ják, hogy az elvágyódás, a nosztalgia csupán
játék, kedves ötlet. A boldogság romantikus
teljességéről csak álmodozni lehet, a valóság
ban megélni azonban lehetetlenség.

Jean-Léon Gérôme: Az oázis elhagyása (1880-as évek)
Cleveland Museum of Art, Cleveland

Memento n Heine Memento című versében a beszélő a fiatalságra és az
emberi élet mulandóságára figyelmezteti a megszólított kedvest. A tragi
kus veszteséget oldja a beszélő nyugodt hangja, a vers rendkívüli zeneisége,
a színek játékosnak ható felcserélése. Az első versszakban a fekete haj,
a fehér ruha a fiatal lányt idézi, ám az idő múlásával minden a fordítottjára
változik, az „élet megcsalja” az embert: a fiatal lányból idős nő lesz, a fekete
haj fehérré válik, a ruhát gyászos feketére cserélik. A szentenciaszerű elégi
kus dal a tragédiára, az elmúlásra csak utal.

memento: súlyos veszteségre, eseményre emlékeztető jel

Loreley n A Loreley balladáról sokan azt gondolták, hogy népballada. A tör
ténet valójában egy német költőtől, Clemens Brentanótól származik. Loreley
szirén a Rajna egy szikláján ül, és énekével, szépségével elkápráztatja a hajó
sokat, akik nem a törődnek a folyóval. A hajó zátonyra fut, s ők odavesznek.
A nyitó beszédhelyzetben a lírai én eltávolítja magától a régi regét. „Nem
értem, a dal mit idéz föl...!” A hangnem elégikus, s a beszélő „újramondja” a tör
ténetet. Ezzel a romantikus mítoszteremtést lezárja, az ellentmondásos női
alak, aki csodálatos szépségével elvarázsol, s boszorkányként a halálba taszít,
már csak mese. A Loreley a romantikus dalköltő egyik leghíresebb verse, de
Heine a romantika végét is kijelöli ezzel a művével.
FELADATOK
1. Keressetek romantikus és a romantikát meghaladó, már realista stílusjegyeket Heine verseiben!
2.	Készítsetek portrét Heinrich Heinéről! Ebben a portréban fogalmazzátok meg, miért tekintették már a kortársak is Petőfi költői párjának! Állításaitokat versekkel vagy versidézetekkel támasszátok alá!
3.	Miért tekinthető romantikus jellegzetességnek az elvágyódás? Miért éppen a „Kelet” a vágyott hely?
Rövid esszében foglaljátok össze véleményeteket!

HEINRICH HEINE
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A FRANCIA ROMANTIKA
HARC A KLASSZICISTA
ÍZLÉS ELLEN
A francia romantika később bon
takozott ki, mint a német vagy az
angol, és sokkal inkább közéletipolitikai jellegű, mint azok. A fran
cia irodalom jobban kötődött a
felvilágosodás és a nagy forrada
lom hagyományaihoz, a napó
leoni császárság pedig hivatalos
művészeti irányzattá konzerválta
a klasszicizmust. Egyetlen nem
zet irodalmában sem kellett a
romantikának olyan heves har
cot vívnia elismertetéséért, mint
Franciaországban. Sokan kétség
be vonták nemzeti jellegét is,
arra hivatkozva, hogy az igazi francia szellemet a
17. századi klasszicizmus képviseli.
A francia romantika kezdetének dátumát
1820-ban szokás megjelölni. Ekkor jelent meg
Alphonse de Lamartine (1790–1869) lírai kötete, a
Költői elmélkedések. A 20-as években lép az iroda

Eugène Delacroix:
A khioszi mészárlás
(1823–1824)
Louvre, Párizs

lom színpadára egy új költői nemzedék, s ezután
indulnak meg a heves viták a klasszicizmus és a ro
mantika hívei között.
A francia romantika a maga művészi telj ességében az 1830-as fordulat után bontako
zott ki.

Jacques-Louis David:
Josephine megkoronázása
(1805–1807)
Louvre, Párizs

FELADAT
A két festmény közül melyik képviseli a klasszicista ízlést, s melyik tartozik a romantikus irányzathoz?
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Victor Hugo
1830. február 25. mint az „Her
nani csatája” vonult be az iroda
lomtörténetbe. Ezen a napon
mutatták be Párizsban a legna
gyobb francia romantikusnak,
Victor Hugónak (1802–1885)
Hernani című darabját, s a szín
házban kirobbant a botrány.Ê
A klasszicizmus és az új irány
hívei összeverekedtek a néző
téren, s végül a romantikusok
kizavarták ellenfeleiket a szín
házból. A darab témája, szerke
zeti felépítése, nyelve, verselése
gyökeresen eltér a klasszicis
ta drámai szabályoktól. Victor
Hugo az ún. hármas egységből csupán a cselek
mény egységét őrizte meg, elvetette a hely és az
idő egységének korlátait.
Az Hernani után Hugo lett a romantikusok két
ségbevonhatatlan vezére. A nyomtatásban meg
jelent darab (Hernani) előszavában fogalmazta
meg új művészi törekvéseit. A romantika – sze
rinte – „nem más, mint a liberalizmus az irodalom
ban”. Szabadságot követelt a művészetben és a
társadalomban egyaránt.

Victor Hugo neve a levert
forradalmak, a republikanizmus
és a szabadság jelképévé,
személye a romantikus
próféta-költő megtestesítőjévé
vált

Victor Hugo apja Napóle
on tábornoka volt, de szellemi
fejlődését édesanyja király
párti és katolikus meggyőző
dése irányította. Az ifjú költő
maga is katolikus és királypár
ti az 1820-as években. Később
azonban liberálisabb elveket
vallott, az 1848-as forradalom
idején pedig már a köztársaság szószólója volt.
III. Napóleon császárrá koronázása után elhagyta
Franciao
 rszágot, s emigrációjából a császár buká
sáig (1870) nem is tért vissza hazájába.
Ê A botrány valójában egy verselési újítás ürügyén
pattant ki a színházban. Az első enjambement-t (sorátlépést, -áthajlást) hallva (ezt a klasszicista verstan
elítélte) a maradiak füttykoncertbe kezdtek, a roman
tikus fiatalok pedig szembeszálltak velük.

„A költő”
Victor Hugo az európai romantika egyik legnagyobb hatású alkotója mind
három műnemben maradandót alkotott. A 20. század elején megkérdezték
André Gide (1869–1951) újító szellemű írót, hogy szerinte ki a legnagyobb
francia költő. Nem kedvelte a romantikusokat, de így válaszolt: „Hugo, sajnos.”
Victor Hugo a szabadság és a szerelem költője-írója. Szenvedélyes em
ber, és látomásos képekben rendkívül gazdag költő. Rendíthetetlenül hitt
abban, hogy van fejlődés, az emberiség sorsa jóra fordítható, az ember meg
javítható.·
Az irodalom feladatának a nép szolgálatát tartotta. A művészet erejé
vel szerette volna a társadalmat megváltoztatni, a demokratikus jogokat,
alapelveket érvényesíteni. Közéleti érdeklődése egész Európára kiterjedt,
többször érintette műveiben a magyar szabadságharcot követő diktatúrát,
s Sándorként még Petőfit is említette.
A magyar olvasóközönség elsősorban Victor Hugo romantikus törté
nelmi regényeit ismeri. Ezek közül első nagy alkotása A párizsi Notre-Dame
(1831).
VICTOR HUGO

· 1
 828-as kötetének
előszavában írta:
„Reméljük,
lesz nap, amikor
a 19. századot, politikailag és irodal
milag egyaránt,
ezekkel a szavakkal
lehet összefoglalni:
szabadság a rendben és szabadság
a művészetben.”
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A párizsi Notre-Dame

A történelmi regény helyszíne a 15. századi Párizs.
A történet középpontjá
ban a katedrális áll. E körül
kavarog a főváros népének
tarka egyvelege: polgárok,
diákok, katonák, csavargók,
koldusok, vásári csepű
rágók sokasága.

Hugo hősei néhány eltúlzott vonással megrajzolt ala
kok, egy-egy tulajdonság megtestesítői. Bennük a
jóság, tisztaság és a sötét, ördögi gonoszság ellentéte
it állítja szembe az író. Esmeralda, a gyönyörű táncos
„cigány lány” a szépség, az emberség és a művészet kép
viselője. Hűséggel ragaszkodik szerelméhez, Phoebus
kapitányhoz. Vele szemben Claude Frollo, a székesegy
ház esperese tudós alkimista ugyan, s látszatra aszkétaéletet élő pap, mégis ördögi szenvedélyek megszállottja.
Érzéki vágyakozással próbálja megszerezni a maga szá
mára Esmeraldát. Orvul leszúrja Phoebust, a leányt pe
dig bitófára juttatja, hogy ne lehessen senkié. A NotreDame harangozója, Quas imodo a legjellegzetesebb alakja
a regénynek. Egymásnak ellentmondó tulajdonságok
egyesülnek benne. Hatalmas erejű, ijesztően csúnya, pú
pos és sánta, emberség dolgában mégis toronymagasan
áll fölnevelője, Claude Frollo fölött. Ő is reménytelen
szerelmet érez Esmeralda iránt.
A regény a romantika poétikájának megfelelően váratlan és meghök
kentő fordulatokkal, félreértésekkel görgeti az eseményeket. Quasimodót
ártatlanul ítélik megkorbácsolásra és pellengérre. Phoebust Claude Frollo
szúrja le, de Esmeraldát tartják merénylőjének, és halálra ítélik. A csavargók
megmenteni szeretnék a cigány lányt, Quasimodo viszont azt hiszi, hogy
ellenségei ostromolják a templomot. Végül saját anyja adja Esmeraldát a pri
békek kezére, aki az utolsó pillanatban ismeri fel a cigánylányban saját gyer
mekét, akit kicsi korában raboltak el tőle.
A középkor végi világnak sajátos és valószerű levegője hatja át Hugo
regényét, melyben az emberi boldogság utáni vágy ütközik össze a komor
végzetszerűséggel.

Ismeretlen fényképész:
A párizsi Notre-Dame
(1865 körül)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles
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A NYOMORULTAK
Hugo későbbi regényei közül kiemelkedik A nyo
morultak (1862), mely máig is leg
nép
sze
rűbb
olvasmánya a magasztos eszmékért lelkesedő
közönségnek. Romantikus tézisregény. A szegé
nyek, a megalázottak nagyszerű eposza ez, tilta
kozás mindenféle igazságtalanság, jogtalanság
ellen.¶
Főhőse Jean Valjean, egy becsületes favágó,
aki özvegy nővérét és ennek hét kisgyermekét
igyekezett tisztességes munkával eltartani. Még
1795-ben történt, hogy az éhség kényszere miatt
kenyeret lopott a gyerekek számára. Gályarabság
ra ítélték ezért, s 1815-ben szabadult 19 évi rabos
kodás után. A fegyencélet durvává, gonosszá tet
te, de egy szent életű püspök váratlan jósága kö
vetkeztében látványos jellemfordulat ment végbe
benne. Ellopta ugyanis a neki éjszakai szállást adó
pap ezüst evőeszközeit, de mikor a csendőrök
visszavitték hozzá a lopott tárgyakkal, szállásadó
ja még két ezüst gyertyatartót is odaajándékozott
neki. Ez az irgalmas cselekedet elgondolkodtatta:
megundorodott korábbi életétől, s ettől kezdve a
jóság és az emberszeretet irányította minden lé
pését. Nevet változtatott, egy találmánya révén
gazdag ember lett, s kinevezték egy kisváros pol
gármesterének. Vagyonából iskolákat építtetett,
segélypénztárt alapított öreg és munkaképtelen
munkásoknak, ingyen gyógyszertárat nyitott, s az
egész vidék jótevőjévé vált. Javert rendőrfelügye
lő azonban felfigyelt rá, s a törvény elől Párizsban
kellett rejtőzködnie kis védencével, Cosette-tel,
egy prostituált árvájával. Cosette később egy de
rék ifjú, Marius boldog felesége lett, Jean Valjean
pedig elhagyottan és boldogtalanul tengette éle
tét. Csak halála óráját szépítette meg a két fiatal
látogatása és szerelmes boldogsága.
Mariust, a rokonszenves fiatalembert előke
lő és gazdag nagyapja királyhűségre nevelte,

A musicalváltozat plakátja Londonban

szembefordította a waterlooi csatában megsebe
sült édesapjával, Napóleon ezredesével. Csak az
ő halála után ismerhette meg Marius apja érde
meit, s ettől kezdve republikánus és forradalmár
lett. Az 1832-es felkelés idején bátran harcolt a
barikádokon – többek között a hősi halált halt kis
utcagyerekkel, Gavroche-sal együtt. Életét Jean
Valjeannak köszönhette, aki a Párizs alatti csator
nalabirintuson keresztül mentette ki a harcokból.
A jóság és az emberi tisztaság ellenpontjaként
– a romantikus látásmód alapján – megjelenik a
regényben az emberi aljasság ábrázolása is a csa
tatér sebesültjeit fosztogató, a hullarabló, aljas
spicli Thénardier alakjában.
Javert felügyelő munkája mániákus rabja, aki
nem tud hinni sem abban, hogy a törvény nem
mindig az igazi bűnösöket bünteti, sem abban,
hogy a szökött fegyencből tisztes polgár válhat.
S mivel fél életét Jean Valjean üldözésére fordította, miután beismerte magának tévedését, élete
vált értelmetlenné.

¶	A történet nagy része a franciaországi restauráció
korában bonyolódik. Az egyes emberek életével pár
huzamosan feltárul a korabeli történelem: a waterlooi
csatától (1815) az 1832-es forradalomig.

FELADATOK
1. A
 nyomorultak című regényt többször is megfilmesítették. Jean-Paul Le Chanois francia rendező 1957ben francia–olasz–német koprodukcióban készítette el kétrészes moziját Jean Gabin főszereplésével.
Gyűjtsétek össze a regény filmes adaptációit!
2.	A regényből készült musical (Les Misérables, 1986) is világsikert aratott. Nálunk 1999-ben mutatta be
a Madách Színház társulata. Tanulmányozzátok az előadás színlapját (www.madachszinhaz.hu)! Hallgassatok bele a zenébe is! A regény melyik epizódját elevenítik föl az előadásról készült fotók?
3.	Keressetek további filmfeldolgozásokat! Mely Victor Hugo-regényeket filmesítettek még meg?

VICTOR HUGO
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AZ OROSZ ROMANTIKA
TÁRSADALMI HÁTTÉR
Az orosz irodalom – hasonlóan a legtöbb
kelet-eur ópai nép irodalmához – a romanti
kával lett nemzetivé és európaivá. A roman
tika irányzatának jelentkezése nagyjából
két évtizedes késést mutat Oroszországban
is: kibontakozása az 1820-as évekre esett.
A társadalmi háttér itt egészen más volt,
mint Nyugat-Európában. Míg ott a forra
dalmak után kialakult új polgári rend vál
totta ki a kiábrándultságot, itt a feudális Bazopiomp – Robert Sayer: Szentpétervár látképe a Névával (1756)
viszonyok elavultsága és a cári önkény szí Rijksmuseum, Amszterdam
totta fel az elégedetlenséget. Lendületet
adott az orosz romantikának a nép heroi
kus küzdelme 1812-ben a benyomuló franciák
tani Oroszország első forradalmát. A felkelést
ellen. Ez a diadal Napóleon felett nemcsak a
vérbe fojtották ugyan, a mozgalom öt vezetőjét
nemzeti nagyság tudatát ébresztgette, hanem
felakasztották, százhúsz résztvevőjét szibériai
– főleg az értelmiség körében – felerősítette a
száműzetésbe küldték, mégis az orosz élet új
felvilágosodás szabadságeszméinek elterjedé
korszaka kezdődött el 1825-ben. A politikai-tár
sét is.
sadalmi cselekvés előtt – hosszú időre – a tö
1815-ben jöttek létre Oroszországban az
kéletesen kiépített rendőri és besúgórendszer
első forradalmi titkos társaságok. A dekabrista
elzárta a lehetőségeket, s ezért a nemzeti lét
mozgalom hívei 1825. december 14-én Pétervá
minden szellemi ereje az irodalomban összpon
rott, a Szenátus téren megkísérelték kirobban
tosult ebben az időben.

Alekszandr Szergejevics Puskin

Alekszandr Szergejevics Puskin életműve meghatározta
az orosz irodalmat: „hozzá áramlott szinte minden, ami
előtte volt, majd pedig tőle indult ki, ami utána követke
zett csaknem egy évszázadon keresztül”. (Török Endre)
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Alekszandr Szergejevics Puskin Moszkvában szü
letett 1799. május 26-án főnemesi család gyer
mekeként. Anyai dédapja, Ibrahim Hannibal
abesszin, etióp volt, egy kis uralkodó fejedelem
fia. Annak idején a konstantinápolyi orosz követ
talált rá a túszként tartott gyermekre Törökor
szágban, s elküldte Nagy Péternek. A cár kegyelt
je lett, s a Hannibalokat a 18. század végére már
számos orosz nemesi famíliához szoros szálak
fűzték.
A gyermek Puskint a szülők minden rendszer
nélkül nevelték, szellemi fejlődését másodrendű
francia nevelőkre bízták. Az otthoni taníttatásból
csupán a kitűnő francianyelv-tudást hozta magá
val, s azt, hogy apja hatalmas könyvtárában ráka
pott az olvasásra.

AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

1811-ben beír atták abba
az intézetbe, melyet I. Sán
dor cár azért alapított, hogy
a birodalom számára képzett
tisztviselőket neveljen. A líce
umot Carszkoje Szelóban, az
uralkodó nyári rezidenciájá
nak területén, egy gyönyörű
parkban helyezték el. Puskin
– 29 társával együtt – a legel
ső évfolyam növendéke volt.
1817-ben, tanulmányain
 ak befejezése után Péterváron áll ami szolgálatba lépett. A Külügyi Kollégiumba osztották
be titkárnak.
Pétervári korszakának leg
főbb műve a Ruszlán és Lud
míla (1820) című elbeszélő
költemény. A népmesei motívumok felhasználá
sával s a népies stílus megjelenésével fordulatot
hozott ez a mű az orosz költészet történetében.
„Lázító” versei és szabados életmódja miatt
I. Sándor cár Dél-Oroszországba „száműzte”. Hiva
talosan nem volt száműzött, elutazásának okául
a hivatali áthelyezést jelölték meg.
Kaukázusi és fekete-tengeri, krími élményei
ihlették romantikus elbeszélő költeményeit. Ekkor írta A kaukázusi fogoly (1821) s A bahcsiszeráji
szökőkút (1823) című alkotásait. Ezekben – s az
1824-ben befejezett A cigányokban – a byroni
hősies-tragikus életsors ötvöződik a romantikus
Kelet színes világával, melyet az orosz költők a
Kaukázus környékén fedeztek fel. Kisinyovban
fogott hozzá a Jevgenyij Anyeginhez 1823. május
9-én.
A család közbenjárására a cár hozzájárult,
hogy a költő „délről” „északra” kerülhessen.
1824 augusztusában érkezett újabb kényszer
lakhelyére, Mihajlovszkojéba, anyja birtokára.
Magányában legfőbb tevékenysége az alkotás
volt. Befejezte A cigányokat, megírta a Borisz
Godunov című színművét, elkészült a Jevge
nyij Anyegin né
hány fe
je
ze
te, s több tu
cat lí
rai költemény került ki tolla alól. Ez alatt az idő
alatt halt meg Sándor cár, s robbant ki a dekab
rista felkelés (1825. december 14.). Az új cár,
I. Miklós bosszúja véres megtorláshoz vezetett.
A kivégzések és a kényszermunkákat kimon
dó ítéletek megrázták a költőt.

Gerrit Jacobus Geusendam –
Walraad Nieuwhoff: I. Miklós cár
arcképe (1825–1827)
Rijksmuseum, Amszterdam

I. Miklós taktikát változta
tott Puskinnal szemben. Igye
kezett udvari költőt faragni
belőle. Megszüntette szám
űzetését, így 1826-ban Moszkvába költözhetett.
1831-ben feleségül vette
Natalja Nyikolajevna Goncsa
rovát. Az ifjú pár Péterváron
telepedett le. Négy gyerme
kük szü
le
tett: két le
ány és
két fiú. Natalja Nyikolajevna
13 esztendővel volt fiatalabb férjénél. Hozományt nem
kapott, de nagyon szép, királynői termetű fiata
lasszonyként említik a kortársak. Oroszország
első költőjének feleségeként a pétervári bálok
tündöklő csillaga lett. A siker megszédítette,
s egyre több pletyka keringett róla. Költekező
életmódjával nyomasztó pénzzavarokat idézett
elő, s Puskin kénytelen volt elfogadni, hogy a cár
– megalázó módon – 35 éves korában „apród
nak” nevezze ki.
Utolsó éveiben ismerősei, barátai egyre fá
radtabbnak, csüggedtebbnek látták a költőt, bár
éppen ezekben a nehéz években jutott el alko
tóművészete legintenzívebb szakaszába.Ê
A pétervári társasági élet mérte rá a végső csa
pást. Egy d’Anthès nevű francia katonatiszt, a fő
városi szalonok divatos hőse, otrombán kezdett
udvarolni Puskin feleségének. A francia kalandort
nem a valódi szerelem vezette. Egy mendemon
dát szeretett volna kivédeni egy előkelő hölggyel
folytatott viszony leleplezésével. Puskin párbajra
hívta ki felesége becsületének védelmében, s ek
kor érte a halálos sebesülés. A párbaj után két nap
múlva, 1837. január 29-én halt meg.

Ê Ebben az időben születtek legjelentősebb lírai köl
teményei s új műfajként prózai epikájának olyan
kiemelkedő elbeszélései, mint a Dubrovszkij (1833),
A pikk dáma (1833), az Egyiptomi éjszakák (1835) és
A kapitány lánya (1836) című történelmi regénye.

ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN
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Jevgenyij Anyegin
A Jevgenyij Anyegin Puskin fő műve, ezzel az alkotásával szerepel a világiro
dalomban.Ê Hét éven át írta: déli száműzetése idején Kisinyovban kezdte el
1823 májusában, s 1830 őszén Bolgyinóban fejezte be. A mű elkészültének
ez a hosszú időtartama azzal járt együtt, hogy a személyes életsors fordu
latainak függvényében az író többször is változtatott a regény tervezetén,
terjedelmén. A végső változat nyolc fejezetet
tartalmaz.Ë
Ê	Az orosz tulajdonnevek átírásának szabályai szerint
a főhős nevét Onyeginnek kellene írni. Bérczy Ká
Az Anyegin műfaja verses regény, a verses
roly 1866-os legendás fordításában még az Anyégin
epikának a romantika korában kialakult népsze
Eugén név szerepel. Áprily Lajos 1953-ban készült
rű válfaja. A műfajt az európai irodalomban fő
átültetésében (tankönyvünk ezt használja) Jevgenyij
leg Byron művei tették közkedveltté.
Anyeginnek írja a hős nevét.
Ë	
 uskin részletekben adta ki verses regényét. 1825P
ben kü
lön kis kö
tet
ben ke
rült az ol
va
sók elé az
első rész, 1828-ban az addig írt hat ének hagyta el
a nyomdát. A teljes mű 1833-ban jelent meg először.

A LÍRAI FŐHŐS

Az Anyegin és Tatjana, a Lenszkij és Olga ese
ményszál mellett ugyanolyan fontossággal je
lenik meg a műben a megírás hét éve során az
író személyes sorsa. Beszámol életének érzelmihangulati hullámzásáról, önmagáról, a korról,
vágyairól, a kortársakról, az egész orosz életről,
de mindenekelőtt saját művészetének, az iroda
lomnak a kérdéseiről. A verses regénynek tehát
két főhőse van: az egyik maga az elbeszélő,
a másik pedig a címadó szereplő. Az elbe
szélő belép a történetbe, annak egyik alakja, s
mint ilyen nem is elfogulatlan, hanem benső
séges – együttérző vagy elítélő – érzelmi szálak
fűzik a „regény” szereplőihez. Anyeginnek jó
barátja. Pontosan tudósít róla, hogy milyen kö
rülmények között ismerkedtek meg, mennyire
Puskin és Anyegin emlékműve Joskar-Olában
tetszett neki „különc világa, természetes fantasz
tasága, éles esze”. Meleg rokonszenvvel, szeretet
tel és részvéttel beszél Tatjanáról: szentségként
őrzi levelét, ő fordította le franciáról oroszra.
Az Anyegin-versszak 14 sorból áll. Ezek 9 és 8 szóta
Olgát nemigen kedveli, Lenszkijt pedig afféle
gosak, jambikus lejtésűek. Rímelhelyezésében kereszt
furcsa csodabogárnak látja, akit kevés szál fűz
rím, páros rím, ölelkező rím és ismét páros rím követi
egymást. Rímképlete: abab ccdd effegg
a rideg valósághoz.
Az egész mű alapos ismeretében azt mond
hatjuk, hogy jóval többet tudunk meg a lírai hős lelkének titkairól gyónásai,
nosztalgikus kitérői és elégikus vallomásai révén, mint a mű epikus hőséről,
Anyeginről. Az első fejezetben például a strófák fele nem Anyeginről szól,
hanem a költő vallomásait, lírai megnyilatkozásait tartalmazza.
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A lírai kitérők, vallomások, elmélkedések végigkísérik az egész verses
regényt. Hol a kacér, számító hölgyekről elmélkedik a beszélő, hol a régi
fajta udvarlásról, mely kötelezővé tette a nőknek érzelmeik takargatását,
hol pedig a baráti és rokoni kapcsolatok ellentmondásos, hamis voltáról pa
naszkodik. Érzelmektől erősen átszőtt strófák szólnak az orosz tájak és
évszakok (főleg a tél) varázsáról.
A legtöbb lírai kitérő az első (27 versszak) és az utolsó részben (24) talál
ható. A nyolcadik fejezet első strófái felidézik egész addigi életsorsát: meg
említi a Carszkoje Szeló-i éveket, poétai szárnybontogatásait, első költői
sikerét. A narrátor nemcsak regénye szereplőiv el áll szoros kapcsolatban,
hasonlóképpen bensőséges viszony fűzi a Múzsához, s ugyanígy bizalmas
szálak kötik az olvasóhoz is. De többször megszólítja magát a készülőfél
ben lévő regényt is, pihenésre vagy gyorsabb haladásra biztatva.
Ez a személyes líraiság, a nosztalgikus emlékidézések és fájdalmas-bús
vallomások sora legalább olyan fontos eleme a regénynek, mint maga az
epikus mese: a többi szereplő története.

A MŰ IRODALMISÁGA
Puskin leghűségesebb barátai egyikének, az írónak és kiadónak, Pletnyov
nak (1792–1865) ajánlja a Jevgenyij Anyegint. A megilletődött hangú dedi
káció is elárulja, hogy verses regényét nem „a hideg, kevély világnak” szánta,
hanem annak a néhány nagy műveltségű olvasónak, akiben „költői álmok
élnek”. Ennek az alkotásnak egyik szembeötlő jegye ugyanis „irodalmisága”,
feltűnően irodalmi jellege. Puskin egyik legfontosabb jellemzési eszköze,
hogy verses regényének alakjai mit olvasnak, mi a viszonyuk az irodalom
hoz. Olyan olvasókra számít, akik jártasak lévén az irodalomban, könnyen
felismerik és élvezik művének irodalmi vonatkozásait.
Magával a műfajjal is kedélyes játékot űz. Látszólag a nagy klasszikus
eposzok hagyományaihoz híven „in medias res” kezdést alkalmaz. Rögtön
a dolgok közepébe vág: a beteg nagybátyjához trojkán utazó Anyegin doho
gó monológjával indítja a cselekményt, s csak ezután beszéli el neveltetését
és ifjúkorát. Anyegin történetét később – másodszor is – újra elkezdi az első
fejezet 52. strófájában. A szokványos invokáció azonban az elején elmaradt,
de azért „tiszteli” a klasszikus szabályt, s a hetedik fejezet legutolsó vers
szakában ironikusan pótolja a hiányt a propozícióval együtt:

célzás, utalás (allúzió):
elhagyáson alapuló, a kifejezés tömörségét fokozó
gondolatalakzat, amely
sejteti, de nem nevezi
meg a tárgyat, eseményt,
fogalmat; alapja: az író és
az olvasó előzetes közös
élménye

n „Ifjú barátról szól az ének,
Leír szeszélyt, hóbortokat.
Áldd meg munkálk odásomat,
Eposz Múzsája, buzgalommal!
Adj egy botot, mely hűn vezet,
Kerüljek tévelygések et.”
• VII. 55.
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Olykor tudós kommentárokat fűz saját szövegéhez. Nem osztja pél
dául a puristák (nyelvtisztítók) véleményét: szívesen használ idegen szavakat
is, sőt szereti a gallicizmusokat. Ezért ironikus éllel bocsánatot is kér az orosz
gallicizmus: francia
Akadémia elnökétől, az idegen szavak kíméletlen ellenségétől. Szándéko
szavak, kifejezések
san ellentmondásokat hagy szövegében, hogy legyen dolguk a bírálóknak
használata
is. Szembeszáll azzal a klasszicista törekvéssel, mely a romantikus színezetű
elégiákkal szemben ódákat követel, múltidéző alkotásokat. Semmibe véve a
kompozíció kerek lezártságát kívánó klasszicista szabályt, laza szövésű regé
nyét nem fejezi be, a cselekményszálakat nem varrja el.Ê Anye
Ê Műve szándékoltan töredezett:
gint abban a kellemetlen és kényes helyzetben hagyja el örök
sok kihagyott strófát csak a meg
re, amint Tatjana visszautasításától villámsújtottan áll magában,
maradt sorszám jelöl.
s a férj sarkantyúpengés közben belép a szobába.
kommentár: szövegmagyarázat, magyarázó jegyzet, értelmező kiegészítés

FELADATOK
1.	Az első fejezet 27 lírai strófájából gyűjtsetek ki minél több életrajzi jellegű adatot, tényt!
2. 	Az elbeszélő (Puskin, a narrátor) „újra átéli múlt idők édes regényét”. Milyen meg nem valósult álmaira
utal? Melyik országba vágyakozott? Idézzétek a megfelelő szövegrészeket!
3.	Idézzétek azt a versszakot, amelyben az ősi „szülőföld”, a romantikusan elképzelt Afrika utáni vágyakozás
szakad fel a lírai hős lelkéből!
4. Az Ajánlás utolsó sorai azt sugallják, mintha a mű Puskin életének summája lenne:
„Sok zsenge s hervadt színű évem,
Mulatság, ihlet s egy sereg
Álmatlan éj, borús kedélyem
S hűvös látás termette meg.”
Anyegin alakjában önmaga portréját rajzolta-e meg Puskin? Vitassátok meg!
5.	Gyűjtsetek a műből a világirodalom klasszikusaira utaló célzásokat, hivatkozásokat! Az eredményt foglaljátok össze egy táblázatban:
Alkotókra vonatkoznak Művekre vonatkoznak

Irodalmi alakokra vonatkoznak

6.	Gyűjtsetek példákat, melyekben az elbeszélő az orosz szellemi, kulturális és irodalmi életre utal! Értelmezzétek az utalásokat!

AZ EPIKUS HŐSÖK
A regény cselekménye meglehetősen egyszerű. Nincs benne semmi külö
nösebb bonyolultság, meghökkentő, váratlan fordulat. Az epikus történet
kapcsán mégis megismerjük a regény megírásának történelmi korát, a fő
városi arisztokrácia fényűző, nagyvilági életét s a falusi életet, a vidéki föld
birtokosság átlagos és üres életvitelét.· A Larin család tagjai már tipikus
figurák: a birtokkal nem sokat törődő, eszegető-iszogató csa
·	Puskin végigvezeti olvasóját a
ládfő; a francia nevelés nyomait őrző, de nagyszerű kasznárrá
korban lehetséges valamennyi
vált Larinné; a férjhez menésről ábrándozó lányok; s ott vannak
orosz nemesi magatartásformán,
körülöttük az idegent leső, pletykázó szomszédok is.
életstíluson. Ezért is nevezte
Belinszkij (1811–1848), a neves
Puskin az Anyegin írásával már túllépett romantikus korsza
esztéta az Anyegint „az orosz
kán,
s valójában útnak indította az orosz realizmust. Hőseiben
élet enciklopédiájának”.
– különösen Anyeginben s főleg Lenszkijben – még bőven van
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nak romantikus vonások, de az író az egész romantikus életstílust, különc
magatartást már fenntartással, finom kritikával szemléli. Éppen ez az elítélt
életvitel siklatja ki szereplői életét. Puskin hősei ugyanis végeredményben szo
morú sorsú, szánalomra méltó emberek. Nem oda érkeznek meg, ahová elin
dultak. Sorsuk boldogtalanságba, meghasonlottságba torkollik.
Anyegin
¶	
Az Anyeginről festett, ironikusra szí
nezett rajz és az elbeszélő önportréja
között oly sok a közös vonás, hogy az
író fontosnak tartja leszögezni: a falusi
táj szeretetében különbözik barátjától,
s nem önmagát ábrázolta benne, mint
Byron a maga hőseib
 en.

A címszereplő Childe Haroldra emlékeztető byroni jellem.
Származása, neveltetése, élethabzsolása sokban hasonlít az
elbeszélőér e. Képtelen tartalmassá tenni életét. Amibe csak
lelkesedve belefog, pár nap múlva fáradtan abbahagyja.
Írni szeretne, de nem sikerül. Könyveket halmoz fel maga
·	Hozzá hasonló jellem az orosz iro
körül, hogy tanuljon, de buzgalma pár hétig tart. Örökölt
dalomban Lermontov (1814–1841)
birtokán reformokba kezd, de rövidesen ez sem érdekli. Ki
Korunk hőse című regényének Pecso
rinja vagy Goncsarov (1812–1891)
égett szívű, komor és ingerült lesz. Valójában egy akkor
Oblomovjának címszereplője. Ilye
divatos irodalmi típus áldozata: magára erőlteti a byroni
nek Csehov (1860–1904) álmodozó,
világfájdalmat, a rezignált mélabút, a zord tekintetet, az
tétlenségbe hulló hősei s Turgenyev
(1818–1883) műveinek alakjai is. A maéletunalmat, a spleent. Az elbeszélő ebben az állapotban
gyar irodalomban a legnevezetesebb
találkozott vele, s mert hasonló hangulat lepte meg őt is,
„felesleges ember” Arany László (1844–
barátja lett Anyeginnek. Megszerette, megkedvelte, mert
1898) A délibábok hőse (1873) című ver
alapjában véve becsületes és lélekben nemes volt.¶
ses regényének főalakja, Hűbele Balázs.
A kiégett, a boldogtalanság pózában tetszelgő Anye
gin egy fölényeskedő gesztussal utasítja el – osto
bán – élete megváltásának nagy lehetőségét, Tatjana
szerelmét. Ugyanez a közöny és cinizmus, becsület
kódexeken nevelt álszemérem hajszolja gyilkosság
ba is. Párbajban megöli legjobb barátját, Lenszkijt,
s ezzel megpecsételi sorsát. Évek múlva, huszonhat
évesen bukkan fel újra Péterváron. Csak most – mi
után bolyongásai során végleg levetette a byronkodás
maszkját – ismeri fel, hol és mikor hibázta el éle
tét. A hercegasszonnyá lett s a nagyvilágban forgó
Tatjana döbbenti rá az élet értelmére, az eltékozolt
boldogságra, most, amikor már nincs visszaút. Tat
jana még mindig kislányos szerelemmel szereti, de Ilja Repin: A párbaj (1899)
férjéhez hűtlen nem lesz soha.
Anyegin az orosz irodalomban később oly nagy
karriert befutó típusnak – ahogy Turgenyev elnevez FELADAT
te –, a „felesleges embernek” az első jelentkezé
Készítsétek el Anyegin jellemtérképét, ügyelse.· Jobb sorsra érdemes, de cselekvésre képtelen em
ve az alábbi szempontokra!
szülei, neveltetése • felszínes műveltség (érber, aki nem találja meg helyét az életben. Sok min
vek) • legfőbb tudománya a csábítás (bizonyídennel megpróbálkozik, de valójában semmire sem
tás) • a byroni jellem igazolása
jut, és végül nem is csinál semmit.
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Lenszkij
Anyegin ellentéte Vlagyimir Lenszkij, a romantikus költőbarát. A Göttingá
ból hazatért ifjú földesúr is tizennyolc éves.
Semmiféle kétely nem fészkelte be magát a szívébe. Gyanútlan jóhisze
műséggel nézett szét a világban, szűzi lélekkel, rajongva lelkesedett minden
nagy és nemes eszméért. Szép és gazdag volt, s költő-szívének első szerel
me Larinék Olgája lett. Bár Anyegin és Lenszkij életfelfogása mindenben
különbözött egymástól, a két ifjú földesúr mégis sülve-főve együtt volt:
jó barátokká lettek. Mégis ez a köztük lévő életstílusbeli különbség okozta
végzetét. Tragikus és értelmetlen halála a fantázialét életképtelenségét fejezi
ki a realitással szemben.

FELADAT

Németh László, az orosz irodalom kiváló ismerője „némettel beoltott orosz”-nak nevezte Lenszkijt. Címül
választva a kijelentést, írjatok jellemzést róla! Írásotokba építsétek be az alábbi műrészletet:
„Az ifjúság virága volt,
Kant híve, verselt és dalolt.
Ködülte németalföldi tájról
Hozott új eszmét, új tudást;

Szabadságról szent áldomást,
Tűzlelket, mely lobogva lángol,
Hozta rajongás szép szavát
S vállára omló szöghaját.” (II. 6.)

Olga
A fiatalabbik Larin lány, Olga, a mű legszimplább, legáttetszőbb figurája.
Jellemzésére az író csupán pár sort szentel:
n „De ezt a képet, ezt a színt,
Az Olga-arcot rendszerint
Meglelheted minden regényben,
Vonzó leányarckép nagyon,
Szerettem is fiatalon,
Aztán meguntam szörnyüképpen.”
• II. 23.

Olgácskának talán nincs is lelke, csak bájos külseje. Érzelmeiben felszí
nes, könnyelmű. Egyetlen célja a férjhez menés. Lenszkijt, vőlegényét nem
sokáig siratta: hamarosan egy ulánus felesége lett, s ezzel végleg ki is lépett
a regény világából.
Tatjana
Olga nénje, Tatjana egészen más. Befelé forduló, túlzottan is érzékeny, gaz
dag érzelmi életet élő, kifinomult lélek. Amit más lányok csináltak, ő azt
nem csinálta kislány korában sem: nem vegyült vidám gyermekseregbe, nem
hímzett, babákkal nem játszott. Később az olvasásba temetkezett, a könyv
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mindent pótolt számára. Merengő volt és álmodozó, őszinte és nyílt. Puskin
megható gyöngédséggel ír róla, szerelmének, Rajevszkij Máriának tulajdon
ságait kölcsönzi neki.
A mű Tatjanát az orosz nő legértékesebb típusaként mutatja be,
akit ösztönös kötelékek kapcsolnak az orosz földhöz, a falusi tájhoz, a nép
hez, a régi népszokásokhoz, a babonás hiedelmekhez, a hagyományokhoz.
n „Tanjánk orosz volt ösztönében,
S nem tudva, mit miért szeret,
Zord szépségét élvezve, mélyen
Szerette az orosz telet;		

A zúzmarát napos határban,
A szánt, az esti fénysugárban
A friss hó rózsás köntösét,
A vízk ereszti est ködét.”

					• V. 4.

Ebben a minden benyomásra érzékenyen reagá
ló leányban a legelső idegen férfi, ki megjelent szű
zies világában, fellobbantja az első szerelem mély és
tiszta szenvedélyét. Pontosabban: nem is Anyegint
szereti meg, hanem azt az eszményképet, amelyet
beleálmodik, beleképzel.
Kettejük viszonyában ő lesz a kezdeményező.
A konvenciókat félrelökve megírja szerelmi val
lomását Anyeginnek. Félelem és szégyen között
hányódva is egészen és feltétlenül feltárja benne
szívét – eszményképe kezébe helyezve ezzel saját Alekszej Sztyepanov látványterve a mű operaváltozatának
sorsát. Tatjana nagyon jól tudja, hogy szokatlan és báli jelenetéhez (1910–1912)
bátor tettre határozta el magát, de jövendő boldog
ságukat tartja szem előtt. Ebben a szerelmes gyónásban nincs semmi
szokványos női praktika: az őszinteség keresetlensége és egyszerű
nyíltsága uralkodik végig a levélben. A távolságtartó magázás egy
ponton – miután egy felkiáltással elveti azt a lehetőséget, hogy más
nak is lehetne a felesége – a bizalmas tegezés szenvedélyesebb hang
jába vált át. Levelét nem meri végigolvasni, s a záró sorokban újra
visszatér a hűvösebb magázó formula.
A kerti jelenetben a byronkodó Anyegin őszinte, bár fölényeske
dő, kioktató prédikációja Tatjanának csak lelkét törte össze, szerel
mét nem zúzhatta szét. Ezt épen őrzi továbbra is szótlanul.
Szerelme akkor sem hagyja nyugodni, mikor a végzetes párbaj
után Anyegin eltűnik a faluból. Tatjana azok közé a nők közé tar
tozott, akik életükben csak egyszer tudnak szeretni. Újra meg újra Miller Lajos (Anyegin) és Marton Éva
fölkeresi Anyegin elhagyatott kastélyát, üres szobáját, s ott a „könnye (Tatjána) a Magyar Állami
Operaház 1971-es előadásában
hullva hull”. Beleolvas könyveibe, felfigyel bennük itt-ott egy-egy jelre,
éles körömvonásra, ceruzajelzésre, mely számára „mind egy-egy áruló
vonás, önkéntelen jött vallomás”. Elnézegeti a falon Byron képét, az asz
talkán Napóleon mellszobrát. Jevgenyij rejtélyét szeretné megfejteni:
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n „Pok ol-szülött? Ég küldte le?
Kevély ördög? Vagy angyal-e?
Idegen hóbortok bolondja?		
Üres káprázat? Moszkvai,

Ki tud Haroldot játszani?
Divatszavak bő lexik onja?
Utánozó korunk fia?
Talán csak egy paródia?”

					• VII. 24.

Pjotr Iljics Csajkovszkij
(1840–1893) zeneszerző
háromfelvonásos operát
komponált Puskin művéből. A bemutató 1879-ben
volt Moszkvában.

A szokásoknak megfelelően férjhez megy egy herceghez, egy tábornok
hoz – szerelem nélkül –, s a pétervári társaság ünnepelt csillaga lesz. Jelleme
nem változik: hű marad legelső szerelméhez, de nem lesz hűtlen férjé
hez. Két boldogtalan lélek találkozik utoljára a tábornok herceg palotájában:
a szerepeitől megszabadult, önmagára talált Anyegin, s a gazdag házasság
fogságában vergődő, titokban könnyező Tatjana. Sorsukon nem tudnak
változtatni. Tatjana a maga puszta létével, őszinte szerelmével szétrombolta
ugyan Anyegin byroni szabadságeszményét, de megmenteni őt képtelen,
mint ahogy önmagát sem teheti soha többé boldoggá.
Puskin a regény végén elbúcsúzik kész munkájától, eszményképétől, ki
ről Tatjanát mintázta, s olvasóitól, kik közül sokat e hét év alatt „szétszórt már
a messzeség”, vagy többen már a sírban vannak. Fájdalmas-elégikus hangulat
lengi át az utolsó versszakokat, mint ahogy fájdalmasan zárul a főhősök
életsorsa is.
• Az Anyeginből vett idézetek Áprily Lajos fordításai

A pikk dáma
Puskin egyik legizgalmasabb elbeszélése, A pikk dáma a horrornovellák
sorába tartozik. A horror meghatározása igen nehéz, hiszen az ún. hor
rorszövegek sajátos irodalmi párbeszédet hoznak létre. A görög eredetű
szó „borzalmat”, „rémületet” jelent. Kialakulásában fontos szerepet
játszott, hogy a 19. század elejére a gondviselés elvű világkép megroppant,
s a borzalom, a rettenet a 19. századi ember létállapotának metaforája.
FELADATOK
1.	
Keressétek meg a műből, milyen milyen regényhősökkel azonosítja Tatjana Anyegint! Önmagát milyen
hősnők szerepébe álmodja?
2. Értelmezzétek Tatjana levelét az alábbi kérdéssor megválaszolásával!
• Milyen jelentése van a mondat elejére kiemelt, hangsúlyos személyes névmásnak?
• Miért kellene szégyenkeznie, megvetéstől tartania a levél írójának?
• Hol vált át a szöveg magázásból tegezésbe? Mi ennek a szerepe?
3.	Fogalmazzátok meg Anyegin alakját elemezve, mit jelent a felesleges ember fogalma!
4.	Keressetek a műben olyan szövegrészleteket, melyek ellentmondanak egymásnak! Értelmezzétek, milyen jelentésteremtő szerepe van a hitelesség elbizonytalanításának!
Értelmezd Belinszkij híres idézetét: „Anyegin az orosz élet enciklopédiája”!
5.	Foglaljátok össze, hogy a lélektani fordulatokat kinek, illetve kiknek a nézőpontjából látjuk! Értelmezzétek, mi a nézőpontváltások szerepe a feszültségteremtésben!
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KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMANTIKA
Közép-Európában a romantika az 1820-as években bontakozott ki. Előz
ményeként tekinthetők a felvilágosodás eszméi, a szervezett irodalmi és
kulturális élet kialakításáért folytatott küzdelmek. Az egységes irodalmi és
köznyelv létrehozása. Annak felismerése, hogy a nyelv egy közösség számá
ra történelemalakító tényező, a korszak központi gondolata. A romantika
Európa ezen országaiban nemcsak korstílus, hanem művelődéstörténeti,
tudománytörténeti korszak, politikai program: a nemzeti eszme születésé
nek és képviseletének programja.
A közép-európai országokban a romantikus történetszemlélet nem csu
pán a nemzeti múlt iránti érdeklődést jelentette. Ezek az államok idegen
hatalmak uralma alatt álltak, számukra a nemzeti kultúra a nemzeti iden
titás kialakításának és megőrzésének feltétele.
Az identitás azonosságtudat. Jelenthet:
Különösen fontos hatásként kell megemlíteni
a) egy közösséghez való tartozást,
Herder munkásságát, aki szerint a kultúra és a nem
b) énazonosság-tudatot, mely vállalt értékrendzet egymástól elválaszthatatlan fogalmak: az originális
szeren nyugszik,
c) önazonosságot, melynek alapja azonosságunk
kultúra, így  a népköltészet, a nemzeti kultúra alapja.
és vállalt társadalmi szerepeink harmóniája.
A közép-európai költők, írók politikai szerepet
A
nemzeti identitás egy nemzet közösségének
vállaltak, a szabadság költői voltak, népvezérek, vá
azonosságtudata a nyelv, a hagyományközösség
teszköltők. A térség értelmiségeiként és kulturális
alapján. A nemzeti identitás hagyományteremtése
hagyományaként „költők és hadvezérek” (Zrínyi), azaz
a koronként, térségenként eltérő nemzetértelmezésektől is függ. (S. Varga Pál)
a poétai szerep mellett irodalomszervezői és politikai
szerepeket is vállaltak. A szerepvállalás pátosza kettős.
A kulturális és politikai nemzettudat összefonódik a Ê A romantikát szokták nevezni a „nemzeti
klasszicizmus” korának is a szónak a „magas
keresztény áldozatvállalás eszméjével.
művészi szint”, a „tökéletesség” értelmében.
A romantika a közép- és kelet-európai irodalmak
első nagy virágkora, „aranykora”, s elsősorban az ak
kor született művek esztétikai értéke tekintetében az.Ê Világirodalmi ran
gú írók működése fémjelzi a romantika korát: az orosz Puskin és Lermon
tov, a cseh Mácha (1810–1836), a lengyel Mickiewicz (1798–1855), Słowacki
(1809–1849), az ukrán Sevcsenko (1814–1861), a szlovén Prešeren (1800–1849),
a bolgár Botev (1849–1876), Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor.

A LENGYEL ROMANTIKA
Lengyelország a 18. században mint önálló, független politikai hatalom nem
létezett: porosz, orosz és osztrák megszállás alatt élt. A „három bárd” nem
csak irodalomtörténeti, de kultúrtörténeti, politikai szempontból is kiemelke
dő jelentőséggel bír. A romantikus költészet három nagy alakját nevezik így
a lengyel irodalomtörténetben: Adam Mickiewiczet (1798–1855), Juliusz
Słowackit (1809–1849) és Zygmunt Krasińskit (1812–1859). Mindhárman a
királyok között, a krakkói Wawelben nyugszanak.
A LENGYEL ROMANTIKA

269

Adam Mickiewicz
n „ Mióta Byron, kihez Mickiewicz hasonlít, a színpadról
lelépett, nagyobb költő e
lengyelnél föl nem kelt; s ez
kedvesebb a szívnek, minthogy fájdalma fenségesebb,
mert egész nép fájdalma.
[…] Azonban Mickiewicz
szép csillaga el nem fog
hunyni, midőn fiatal századunk pártjai rég el lesznek
temetve! Mert ő e korszak
legnagyobb költője” – írta
Toldy Ferenc 1839-ben. 
Mickiewicz az orosz megszállás alatt álló Litvániában
született, itt nőtt fel. Családja lengyel nemesi család, édesapja ügyvéd volt,
gondoskodott fia taníttatásáról. A vilniusi egyetemen matematikát, fizikát, irodalmat és filozófiát tanult. Latinul, németül, franciául, olaszul és
oroszul egyaránt tudott. Soha nem múló szerelem kötötte Maryla Wereszczakówna grófnőhöz, akit nem adtak a szegény kisnemeshez. Ez
a szerelme ihlette a Maryla-verseket. 1824-ben a
zsarnokság ellen küzdő fiatalok mellé állt, ezért
elrendelte a cár, hogy Oroszországba költözzön.
Szentpéterváron ismerte meg Puskint. Majd
a Krímbe utazott, ennek az utazásnak az élményei

Ê A lengyel anya és
a haza párhuzama
a magyar költészetben
is ismert. Az anyáért
küzdő fiú allegorikus
alakja a hűséges hazafiaknak, akik az ősök
emlékét őrzik, éneklik
meg, s az anya, a haza
szabadságáért életüket is adják.
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Walenty Wankowicz:
Adam Mickiewicz arcképe
(1820-as évek)

ihlették Krími szonettek című versciklusát. A cártól
engedélyt kapott, hogy elhagyja Oroszországot, a
szászországi Drezdában írta meg egyik főművét, az
Ősök című három
részes
drámáját. Ebben a művében fogalmazta meg lengyel messianizmus néven
ismert, eszmetörténeti tételét. A krisztusi áldozathoz hasonlítja a lengyel történelmet: a szenvedéstörténet után a megváltás jön, s a lengyel nép
szenvedése más nemzetek megváltását is szolgálja. A lengyel nép történelmi hivatása, hogy
az emberiség újjászületését áldozatával elősegítse. Párizsban telepedett le, itt írta Pan Tadeusz
című epikus költeményét. Amikor kitört a krími
háború, Törökországba utazott, hogy az oroszok
elleni lengyel légiót szervezze. Itt halt meg 1855ben, kolerában.
Mickiewicz költészetére Byron, Walter Scott,
Victor Hugo, Lermontov és Puskin hatottak.

A lengyel anyához n Mickiewicz messianizmusának egyik jellegzetes
verse. A mű romantikus allegória. A beszélő a vers nyitó beszédhelyzetében
a lengyel anyát szólítja meg, kinek fia az ősök emlékét megéneklő bárdok
mellé áll anyja védelmében. Az anya sorsa a „Fájdalmas Szűz” sorsával pár
huzamos. A gyermek megváltó kereszttel játszott Názáretben, s a keresz
ten lett halála. A keresztáldozatnak azonban volt eredménye.Ê A lengyel
anya gyermekét „bilincs”, „ismeretlen kémek”, „álnok bíróság” és „akasztófa”
várja, de áldozata talán nem lesz értelmetlen, az utókor, a honfitársak őrzik
emlékét.
Az óda megidézi a bibliai keresztre feszítés történetét: a Messiás meg
váltotta bűneiktől az embereket, a lengyel anya fiai a keresztet védve („tűzve keresztet lovagként…”) a szabadságért küzdenek, s halnak vértanúhalált.
A profetikus hang pátosza, a záró beszédhelyzetben a fiát szívében őrző
anya fájdalma és a kései honfitársak emlékezése a jövő távlatából teszi érté
kessé és patetikussá ezt a küzdelmet. (Kozocsa Pál)
AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMÁBÓL
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A magyar romantika irodalma

Vörösmarty Mihály
ÉLETPÁLYÁJA

elvégezte az egyetemi jogi
tanulmányokat is (féléven
ként vizsgázott Pesten).
A magyar romantika egyik legna
Perczel Sándornak szép
gyobb alakja Vörösmarty Mihály
könyvtára volt, s a közeli
(1800–1855).
Bonyhádon két tudós, iro
Egy Fejér megyei kis faluban, az
dalmi tanulmányokkal fog
akkori Puszta-Nyéken (ma Kápol
lal
ko
zó pap is élt: Egyed
násnyék) született 1800. december
Antal plébános és Teslér
1-jén elszegényedett katolikus ne
László káplán. Az ő barát
mesi családban. Édesapja szintén
ságuk sokat segített Vörös
Mihály, édesanyja Csáthy Anna.
martynak a világirodalmi
Apja gazdatisztként 15 éven át irá
tájékozódásban.Ê
nyította Nádasdy Mihály gróf nyéki
Börzsöny ifjúságának rouradalmát, majd az uraság velencei
m
 antikus Tündérországa is
birtokát vette haszonbérbe. A né
lett. 1821–1822-ben kezdőpes család (négy leány és öt fiú; Vörösmarty Mihály.
dött az a tiszta és remény
Mihály, a harmadik gyermek volt, Barabás Miklós festménye (1836)
telen szerelem, mely Per
a legidősebb fiú) mindig anyagi
gondokkal küzdött, főleg a gyermekek felnevelé czel Sándor legidősebb leánya, Perczel Adél (akit
verseiben Etelkának hívott) iránt lobbant fel a há
sének, iskoláztatásának kötelezettsége miatt.
Hétéves korában apja beadta a közeli refor zitanító szívében. Áthidalhatatlan volt köztük a
mátus iskolába. A gimnázium öt osztályát viszont társadalmi különbség. A költőnek minden erkölcsi
1811 novemberétől 1816 júliusáig a ciszterciták erejét össze kellett szednie, hogy elfojtsa – hiába –
székesfehérvári iskolájában végezte el. 1816 no e szenvedélyt, és visszariadjon a vallomástól.Ë
1822 novemberében Görbőre ment Csehfal
vemberében Pestre került a piar ista gimnázium
vay Ferenchez, Tolna megye egyik alispánjához
hatodik osztályába, a poetica classisba.
A családot súlyos anyagi válságba sodorta az joggyakorlatra. Ügyvédi pályára készült. Az volt a
apa halála 1817-ben. Vörösmartynak ekkor ke szándéka, hogy a joggyakorlat végeztével ügyvé
nyérkereső foglalkozás után kellett néznie. Gyám di vizsgát tesz, s Pesten újra átveszi a Perczel fiúk
ja révén 1817 novemberében a Perczel családhoz nevelését.
A nemzeti függetlenség kivívásának reménye
került: Perczel Sándor három fiának (Sándor, Mó
ric, Miklós) nevelője lett. Az első három évben és az Etelka-szerelem kínzó reménytelensége ih
Pesten lakott növendékeivel, s a tanítóskodás lette Vörösmartyt eposzának, a Zalán futásának
mellett elvégezte az egyetemen a kétéves filozó írására.
A Zalán futása eposznak az irodalmárok köré
fiai tanfolyamot. 1820 végén a családdal együtt
Perczelék Tolna megyei birtokára, Börzsönybe ben óriási sikere volt, ez a mű hozta meg Vörös
költözött. A börzsönyi időszakban magánúton marty számára az elismerést. Az eposz a klassziciz
poetica classis (poétika klasszis): költői osztály;
az egykori gimnázium 6. évfolyamának elnevezése
romantikus triász: Vörösmarty Mihály, Bajza József
(költő, irodalomszervező), Toldy Ferenc (kritikus,
irodalomtörténész) alkotta a 19. század 30-as, 40-es
éveiben a a romantikus triászt; a megmerevedett
klasszicizmussal szemben a romantikus irodalom
kibontakozását segítették, az Athenaeum folyóirat
köré tömörültek
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Ê 1816-tól szép számban maradtak fenn költemé
nyei, sőt 1816 és 1825 között több lírai verset írt,
mint később egész pályája során – háromszáznál
többet.
Ë „ Áldom őt, mert általa fejlett ki bennem minden ér
zemény” – írta egyik levelében. Etelka olyan esz
ményképpé nemesedett a szemében, mint ami
lyen Dante számára Beatrice volt.

A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA

musban modellértékű műfaj volt, a romantikusok
számára – Herder hatására – a nemzeti identitás
teremtés alapját jelentő, a nemzet születését, fel
emelkedését elbeszélő műfaj. „Párducos Árpád”
és népe, a honfoglaló magyarság összetartó, küz
delemre elszánt nép. A Kárpát-medencében már
itt lévő görög–bolgár csapatok, akiknek vezére
Zalán, személyes érdekeiktől vezérelve széthúz
nak, a népet belső viszály gyengíti. Az istenek
is küzdelmet folytatnak: a magyarokat Hadúr,
Zalánékat az ördöggel is azonosított Ármány tá
mogatja. Árpád és Zalán küzdelme nagy példázat:
az idő- és értékszembesítő szerkesztési elv alapján
a dicső régmúlt magyarságát Árpád, a jelen szét
húzó magyarságát Zalán népe jelképezi. Azaz: ha
zát nemcsak szerezni, de veszíteni is lehet. A hon
foglaló hőseposz szerkezete azonban lírai beté
tekre esik szét. Az eposzi kompozíciót szétfeszíti
a Délszaki Tündér Hajna iránti reménytelen sze
relme. Hajna, az ősz Huba lánya, Etét, Árpád egyik
hős vezérét szereti. A Délszaki Tündér Hajna iránti
szerelmében felfedezhetjük Vörösmarty Etelka
iránti reménytelen szerelmét. (Szörényi László)
A görbői esztendő után Pesten újra átvette
a Perczel fiúk nevelését. Közben 1824. decem
ber 20-án letette az ügyvédi vizsgát. A Zalán fu
tása (1825) sikere arra az elhatározásra vezette
Vörösmartyt, hogy pusztán az irodalomból éljen,
független ember és író maradjon. 1826-ban vált
meg végleg a Perczel-háztól. Az 1827-es év Vö
rösmarty számára a nélkülözések, a szegénység
ideje lett. Barátai siettek segítésére. 1827 decem
berében megszerezték neki a Tudományos Gyűj
temény című folyóir at és szépirodalmi mellék
lapja, a Koszorú szerkesztői állását (1828-tól 1832
végéig szerkesztette e két orgánumot).
Kisfaludy Károly halála után (1830. november
21.) az ún. romantikus triász befolyása – köztük
Vörösmartyé is – egyre erősödött. Az Akadémia
1830. november 17-én tartotta alakuló ülését,
s ezen Vörösmarty Mihályt rendes taggá válasz
tották – rendszeres fizetéssel.
Elismert író lett, vitathatatlan tekintély az iro
dalmi életben.¶ Irodalmi szerepét politikai szí
nezet is kezdte gazdagítani: versei reagáltak min
den lényeges eseményre. Az 1832–1836-os or
szággyűlés feloszlatása alkalmából született meg
pédául a Szózat.
A költő kieg
 yensúlyozott életét 1841-ben az
alig húszéves Csajághy Laura iránti fellángolt sze

relem dúlta fel. Laur a Bajza József feleségének
a testvére volt, Vörösmarty pedig egy házban la
kott Bajzáékkal, s náluk étkezett. Az idősödő és
túlzottan is szemérmes költő érzelmeit először
nem is a fiatal lánynak, hanem Bajzának tárta fel,
s tőle tudta meg Laura is a valóságot. Vörösmarty
megkérte Laura kezét, a menyegzőt 1843. május
9-én tartották Pesten.
A 40-es évek második felében már keveseb
bet írt. Elfogadta a vértelen márciusi forradalom
vívmányait, s a megalakuló Batthyány-kormány
politikáját támogatta – Petőfiv el szemben is.
1848-ban képviselői mandátumot kapott, s a
nemzetgyűléssel együtt követte a kormányt
Debrecenbe, majd Szegedre és Aradra. Állami ál
lást is vállalt a szabadságharc idején: 1849 júniusában kinevezték a kegyelmi szék közbírájává.
A világosi katasztrófa testileg-lelkileg össze
törte. „Elkárhozott lélekkel” bujdosott 1849-ben
Bajzával együtt (Nagyvárad és Szatmár megye),
majd 1850-ben Pesten följelentette magát a ka
tonai törvényszéken. Kikérdezték, de elítéléséig
szabadon bocsátották. 1850 nyarán pörét felfüg
gesztették, s Haynau, Magyarország teljhatalmú
kormányzója több képviselőtársával együtt ke
gyelemben részesítette.
Bár kegyelmet kapott, továbbra is tartania kel
lett a hatóságok zaklatásától. Ha olykor verset írt,
felolvasta barátainak, utána a gyertya lángjánál
elégette a művet. Mindössze néhány verse ma
radt fenn az utolsó évekből, köztük az Előszó és
A vén cigány.
Betegségek is kínozták, állapota 1853 őszén
fordult rosszabbra. 1855 novemberében az egész
család Pestre költözött, hogy a költő állandó or
vosi felügyelet alatt lehessen, de november 19én váratlanul meghalt. Temetésén (1855. november 21.) nem engedélyeztek gyászbeszédeket, az
mégis a Bach-rendszer elleni nagyszabású nem
zeti tiltakozásba torkollt.

¶ 1838 elejétől fogva a Csiga vendéglőben gyűltek
össze rendszeresen az írók, színészek, tudósok,
kritikusok. Ez a fogadó lett az otthona a Nemzeti
Körnek (1846-tól Ellenzéki Kör), melynek első el
nökévé Vörösmartyt kérték fel.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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Csongor és Tünde
n 	„A Csongor és Tünde a 19. század első harmadának talán legnagyobb, repre
zentatív magyar alkotása: nemzeti és világirodalmi érték. […] A nemzet köz
gondolkodásába és közérzetébe épült bele, s így nevel ma is a mûvészi szép erejé
vel – ha vívódásokból született is az – a nép, a nemzet és az emberiség szeretetére.”
• Szauder József

A drámai költemény a romantika szerves egység
fogalmának jellegzetes műfaja. Drámai, lírai és epi
kus elemeket egyesít. Drámai elemek: krízishely
zetre épül a mű, párbeszédekből áll. Lírai elemek:
a vallomásosság, a képi tömörség, s epikussá teszi
a műben kibontakozó eseménysorozat. A drámai
költemény középpontjában az egész emberiséget
érintő filozófiai kérdésfeltevések állnak (mi az em
beri létezés értelme, mi a boldogság stb.), ennek
vannak alárendelve a drámai és lírai elemek. Ezért
a drámai költemény emberiségdráma is. Szereplői
két létszférához tartoznak: a fizikai és a metafizikai
síkhoz. Bécsy Tamás ezért nevezte a drámai költe
ményt kétszintes drámának. Vörösmarty a Csongor
és Tündét filozófiai mesedrámaként határozta meg,
ő is utalt ezzel a kevert műfajiságra: a mese mint
epikus műfaj összeolvadt a drámával.
szerves egység: a klasszicista normatív esztétika
szabályai szerint a műfajok zárt, saját szabályrend
szerrel rendelkező esztétikai kategóriák; ezzel szem
ben a romantikus teremtő zseni átlépi ezeket a kö
telezően előírt műfaji szabályokat, saját érzéseinek,
gondolatainak megfelelően keveri a műfajokat, egy
szerves esztétikai egységet, egészet hoz így létre
Ê	
Nyomtatásban 1831-ben jelent meg a mű Szé
kesfehérváron. A pesti cenzor ugyanis meg
tagadta a nyomtatási engedélyt, a székesfe
hérvári megadta. Ma sem világos, hogy min
akadhatott fenn a cenzor, mit tartott elfogad
hatatlannak. Megjelenésekor nem volt semmi
különösebb visszhangja: a közönség hidegen
fogadta, az íróknak sem igen tetszett. Kölcseyt
is csak a harmadik olvasás után „kapta meg”.
1831-ben így írt egyik ba
rát
já
nak: „Csongort
olvasám Pesten, s mivel a drámai actio nem
képzeletem szerint ment, alkalmas hidegséggel.
Itthon elolvasám másodszor magamban, s har
madszor ismét sógorasszonyomnak. Ezen har
madik olvasás megkapott. Ezer oda nem valók
és másképpen valók mellett is Csongor kincs.
Hidd el nekem, édes barátom, a mi Vörösmartynk
nagy költő, s ritkán nagyobb, mint Csongor sok
helyeib
 en.”
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Az 1820-as években Vörösmarty döntően epikus
műveket írt (Cserhalom, A Délsziget, Eger, A rom, Za
lán futása), de drámai alkotásokkal a magyar színház
ügyét is igyekezett segíteni (Salamon király).
Ebben az időszakban írt alkotása a Csongor és
Tünde, amelyet a romantikus eszménynek megfe
lelően kevert műfajú drámai költeményként vagy
filozófiai mesedrámaként tartunk számon.
Vörösmarty több mint húsz éven át írt drámá
kat, 1821-től 1844-ig. Az ifjúkori kísérleteket is be
leszámítva tizenhat ilyen mûnemû alkotása van, de
kiemelkedő mû csak egy akad köztük, a Csongor és
Tünde (1830)Ê.
A mû forrása egy 16. századi magyar széphis
tória: História egy Árgirus nevû királyfiról és egy tün
dér szûzleányról. Szerzője mai tudásunk szerint Ger
gei (Gyergyei) Albert nevû költő. (A széphistóriák
leckében már találkoztatok a nevével.) Vörösmarty
felhasználta e történet eseményeit, szereplőinek túl
nyomó részét, a népmesei motívumokat, a mû maga
mégsem dramatizált népmese. Új szereplőket is fel
léptet: a három vándort és az Éj királynőjét.
A mese magva ősrégi. Két szerelmes története,
akik közül az egyik földöntúli lény, s kiket valami
ármány elszakít egymástól. A tündér visszatér hazájá
ba, a másik ember pedig keresi, s hosszas, küzdelmes
kalandok után végre tökéletes boldogságban egyesül
nek. Gergei széphistóriája mellett Vörösmarty a pró
batételes népmesék toposzait is beemelte a művébe.
Az ördögfik, a tündérek és boszorkányok próbatéte
lekre kényszerítik a főhőst, mely próbatétel szimboli
kus felnőtté válás, illetve megismeréstörténet.
Fontos előzménye a műnek Mozart Varázsfuvola
című operája. Innen származik az Éj királynőjének
alakja, akinek szólama a mű értelmezése szempont
jából kiemelkedő jelentőségű.
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Nagy Ilona: Csongor és
Tünde falikárpit
(1930-as évek)
Iparművészeti Múzeum,
Budapest

A személyiségformálásban Vörösmartyra Cervantes hatott. A személyi
ségkettőzés, egy ember két alakba történő kivetítése a Don Quijotéból is
ismert. Ez a két személyiségrész, az idealista, az „égi szépet” kereső Csongor,
a realista, a „földi jókat” kutató Balgával egy ember két, egymást ellenpon
tozó vetülete. Vörösmarty ezt az énkettőzést a női alakokkal is megteszi:
a tündérvilághoz tartozó, légies Tünde, a földi tenyeres-talpas Ilma alkot
nak komplementer ellentétekként egy női személyiséget.
A bibliai motívumok mellett (például a Gonosz a fánál kísérti meg
Csongort; utalás Noé bárkájára, Jákób lajtorjájára...) Shakespeare műveiből
is merített Vörösmarty (álommotívum a Szentivánéji álomból, a boszorkány,
a kút a Macbethből).
A mű központi szimbóluma: a fa. A világfa, mely három
világot köt össze: Tündérhonhoz vagy Mennyországhoz tar FELADATOK
toznak a lombja, a levelei, az alma. A törzse jelképezi a földi
1.	
Értelmezzétek Csongor belépő
jét az ember örökös útkeresésé
létet, a föld alatt létező gyökerei az Alvilágot vagy a Poklot,
nek szempontjából!
ide látnak majd be a kúton keresztül Csongorék.
n „Ott egy almatő virít,
Csillag, gyöngy és földi ágból,
Három ellenző világból,
Új jelenség, új csoda.”
A fa egyik fele – a néphitben – a Nap, a másik fele a
Hold birodalma. A napos oldal a fiatalság, míg a másik oldal
az idős kor ideje. Ezzel áll párhuzamban a mű szerkezeti fel
építése is. A mű egy kozmikus nap, szimbolizálja az ember,
de az emberiség életét is. A történet éjfélkor kezdődik, ekkor
is ér véget. Éjféltől haladva jut el Csongor a Hajnal, majd a
Dél birodalmába, aztán az Éj birodalmába érkezik el, míg el
jön újra az éjfél. A tér és az idő is mesei-mitikus, tere és ideje
az ember létértelmezésének, boldogságkeresésének.
Csongor már egy hosszabb útról visszatérve a szerelmet,
az „égi szépet” keresi, azaz van egy romantikus előfeltevése:

„Minden országot bejártam,
Minden messze tartományt,
S aki álmaimban él,
A dicsőt, az égi szépet
Semmi földön nem találtam.
Most, mint elkapott levél,
Kit süvöltve hord a szél,
Nyugtalan vagyok magamban,
Örömemben, bánatomban,
S lelkem vágy szárnyára kél.”
2.	Értelmezzétek a kert-motívumot!
Foglaljátok össze, milyen vallási,
mitológiai képzeteket kelt a kert,
az alma!
3.	
Gyűjtsetek a műből népmesei
motívumokat! Vessétek össze
ezeket az általatok ismert nép
mesék analóg motívumaival!
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a szerelem az emberi élet értelemadó élménye. A boldogságkeresésnek
azonban csak akkor van értelme, ha Mirígyet a fától eloldja, azaz a földi
világban elindul az idő, elindul az „óra”:
n „S aki ott kötözve űl,
A gonosz, kaján anyó,
Nénje tán a vén időnek”

¶ A három vándor
felléptetése közvet
lenül is megszólal
tatja a Vörösmartyversekben (pl. A merengőhöz) gyakran
megjelenő gondo
latot. Mi teheti bol
doggá az embert,
mi dolgunk
a világon?

A boldogságkeresés csak az időbe vetett ember fájdalmas küzdelme, a
halhatatlan Éj nem akar boldog lenni, s nem érti Tündét sem. A tündérlány
is ezért mond le halhatatlanságáról, s kerül az idő körforgásába, mert így
megismerheti a boldogságot. Csongornak ezért kell eloldania Mirígyet a
fától, ezzel elengednie az időt.
A Csongor és Tünde boldogságfogalmán (szerelem) kívül a műben ta
lálkozunk más boldogságértelmezésekkel is. A három vándor fontos, ám
a teljes, egész emberi létezést értelmezni és lefedni nem tudó értékeket
képvisel: a Kalmár a pénz, a vagyon megszállottja, a Fejedelem a hata
lomé, míg a Tudós a racionális tudással megszerzett ismereteket tartja
az élet egyedüli értelmének. A mű végén a bukásuk jelzi, az általuk
képviselt értékek csak időlegesek. A három ördögfi szerepe dramaturgi
ai. Mivel Csongornak a boldogságkeresés próbatételében létdimenziókat
kell átlépnie, szüksége van „csodaszerszámokra”.
Az ifjú hős Tündét elveszítve a „dicső”, az „égi szép”, a teljes harmónia
vágyát már meg tudja nevezni, de hogy „Tündérhon” hol található, azt nem
tudja. Ezért faggatja oly fáradhatatlanul a döntések, a „tévedések hármas
útjánál” a célra vezető, a tündéri „üdlak” felé mutató út felől a három ván
dort.¶
Csongor másodszor is elindul megkeresni most már a Tündében meg
látott „dicsőt”, „égi szépet”. Az ördögfiak örökségével – ahogy Balga mondja:
„égen, csillagon össze-vissza nyargalózva” – eljut a Hajnal birodalmába, de Mi
rígy ármánya, Kurrah csalása s a jóskútból előlengő lányalak kacér csábí
tása megakadályozza a Tündével való találkozást. Kiábrándultan, csalódva
és megcsalatva, ő, aki a mindent vágyott elérni, sehová sem jutott. Második
vándorútjának végén, újra „fellépve” a hármas útra, az emberi lét célta
lanságáról, abszurditásáról elmélkedik.

FELADATOK
1.	Csoportmunkában értelmezzétek – ártó szándék szempontjából – a három ördögfi szerepét Mirígy ter
veiben és céljaiban!
2.	Értelmezzétek a három vándor dramaturgiai szerepét! A Tudós hogyan kapcsolódik a felvilágosodás rá
ciókultuszához? Kiselőadásban foglaljátok össze véleményeteket!
3.	Olvassátok el Vörösmarty A merengőhöz című költeményét! T-ábrában foglaljátok össze az itt meg
fogalmazott gondolatokat a vándorok céljaival, törekvéseivel!
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n „A hangya futk os, apró léptei
Alig mutatnak járást, és halad;
Nagy távolokról, gátak ellenére
Fáradva és mozogva honn terem;
Földhöz ragadtan mász a vak csiga,
De a természet válthatatlanúl
Hátára tette biztos hajlakát,
Mik or kívánja, hon van, s elpihen:
Elérhetetlen vágy az emberé,
Elérhetetlen tündér, csalfa cél!
[…] El innen a magánynak rejtekébe,
	El, ahol ember nem hagyott nyomot!”
– mondja, lelépve a hármas útról.
Csongor a kétségbeesés mélyére jutott. A puszta vegetatív állati lét is
értékesebbnek, tartalmasabbnak tûnik az emberi sorsnál. Végkövetkezteté
seit felerősíti, hogy újra találkozik a három vándorral: céljaikban, hitükben,
reményeikben csalódva, összetörten az ellenkező irányba mennek most,
mint legelőször. Csongor úgy dönt, hogy kivonul az emberi társadalomból.
A magányt választja utolsó mentsváraként, s belép az ősi otthon elvadult,
gondozatlanul hagyott kertjébe.
A főhős tragikus eszmefuttatását az Éj monológja helyezi kozmikus
távlatokba. A semmiből születő és semmivé váló világegyetemben az em
beri nem és benne az egyes ember léte pillanatnyi közjáték csupán, így maga
az emberi történelem is kilástalan, értelmetlen. Abszurd és céltalan az ember
sorsa, nevetséges és tragikus önáltatás minden nagyra, szépre törekvés a
kozmikus idő horizontjából nézve. De nem értéktelen, hiszen a nagy min
denséget csak az ember tudja értelmezni.

Jelenet az Állami Báb
színház 1974-es előadá
sából (tervező: Koós Iván)
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Bitskey Tibor (Csongor) és
Töröcsik Mari (Tünde)
a Nemzeti Színház 1962-es előadásában

n „[Az ember]
Kiirthatatlan vággyal, amig él,
Tûr és tünődik, tudni, tenni tör;
Halandó kézzel halhatatlanúl
Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is,
Még a hiúság mûve van porán,
Még kőhegyek ragyognak sírjain,
Ezer jelekkel tarkán s fényesen
Az ész s erőnek rakván oszlopot.
De hol lesz a kő, jel s az oszlopok,
Ha nem lesz föld, s a tenger eltünik.
Fáradtan ösvényikből a napok
Egymásba hullva, összeomlanak;
A Mind enyész, és végső romjain
A szép világ borongva hamvad el;
És ahol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj.”

Ennek az értelmetlen és céltalan létnek az igazi szerelem, az égi és
a földi érzés harmonikus egybeolvadása adhat – ha adhat egyáltalán – valami
valós tartalmat, célt, amiért még élni érdemes. A megoldás az eszményinek
a kibékülése a valóval. Csongor nem juthat el Tündérországba, Tünde pedig
földi szerelméért ki van tiltva onnan. Egyesült a két világszint: a tündéri
földivé is lett (teljesen nem vesztette el tündér voltát Tünde), a földi pedig
megnemesedett. Tündérország nem az övék, de a földön mennyet alkot
nak maguknak. A világ értelmetlenségével Vörösmarty csak a „háboríthatat
lan”, a világ bajair ól tudomást nem vevő, „megzavarhatatlan” szerelmet tudja
szembeállítani. A gyönyörfáról a szerelem beteljesülésének jelképeként hull
az aranyalma, „s messziről im ez ének hallatik”:
¶ Ez a boldog-szomorú „záró” dal
eredetileg az első felvonásban
kapott helyet, s ez a négy sor volt
legelőször kész a darabból.

n „ Éjfél van, az éj rideg és szomorú,
Gyászosra hanyatlik az égi ború:
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem,
Ébren maga van csak az egy szerelem.”¶

FELADATOK
1. Értelmezzétek az Éj monológját az alábbi szempontok szerint!
• a világteremtés szakaszai, történeti korszakai
• az Éj által teremtett világ csúcspontja
• kapcsolat az Éj víziói és a bibliai teremtésmítosz között
• a teremtett világ és az idő kapcsolata
• a világmindenség s benne az emberiség létének értelme
2.	Értékeljétek a mű lezárását! Boldog befejezésnek, happy endnek vagy pesszimisztikus végnek érzitek
inkább?
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A darab zárlata elégikus. A rideg és szomorú éjben,
az ember szomorú világában csak a szerelem őrizhette
meg érték-voltát.
A Csongor és Tünde kétségessé teszi a realitásoktól el
szakadó, azokkal nem számoló álmokat, a testetlen illú
ziókat, a szerelem puszta légiességét. Az ember e ket
tősségét vetíti ki a drámai költemény Tünde és Ilma,
illetve Csongor és Balga párhuzamaiban.¶ A szereplőpá
rok egyrészt a maguk égi szárnyalásával, érzelmi fenn
költségével, másrészt földhöz tapadt vágyaikkal, esetlen
Nagyajtai Teréz figuratervei (Tünde, Csongor,
vaskosságukkal nemcsak egymás kritikáját fejezik ki, Ilma, Balga) a Nemzeti Színház 1952-es előadáshoz
hanem természetes egységüket, szétválasztásuk komi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
kumát, értelmetlenségét is. Csongor például a csillagok
között repülve is oda jutott, ahová Balga kordélyával a földi vert úton. A vak
szerelem egyaránt tragikomikus, akár Balga öleli a rogyadozó karosszéket,
akár Csongor kergeti hiába álmait.
A Csongor és Tünde válaszával (a boldogság csak a magánélet intim
szférájában képzelhető el) szemben A Rom (1830) címû elbeszélő költe
mény a boldogságkeresésnek új tartalmat ad. E mû nagy tanulsága, hogy
az egyén sem lehet boldog egy olyan világban, mely alapjában boldogtalan.
Elképzelhetetlen az egyén boldogsága a közösség boldogsága és szabadsága
nélkül.· A 30-as évek epigrammaköltészetében már ez a felismerés kap
hangot (Pázmán, 1830; Magyarország címere;¸ 1832). Ezekben már a Szózat
költője áll előttünk.¹
¶ „Ember vagyunk, a föld s az ég fia” – írta a Gondolatok a
könyvtárban című versében.
· E z a felismerés jelzi már a közösségi és magánélet
meghasonlott szembeállításának tarthatatlanságát,
s új tájékozódási irányokat jelöl ki Vörösmarty költé
szetében.
A jelen, illetve a jövő felé tekintés előkészítette
Vörösmarty költészetében is a fordulatot.

FELADAT
A Csongor és Tündét hivatásos előadásban
először 1879. december 1-jén, a költő szüle
tésnapján a Nemzeti Színházban láthatta a
közönség Paulay Ede rendezésében. Ezt te
kintjük a mű ősbemutatójának. Készítsetek
kiselőadást a mű színházi életéről!

¸ A
 Magyarország címere című versben – Kölcsey epig
rammáihoz hasonlóan – a beszélő a haza fiainak hűsé
gében és küzdeni akarásában látja a hon megmaradá
sát. Hűséges fiak nélkül a táj kihalt vidék. A címerben
látható tájszimbólumokat a hazafiak teszik lélekkel
telivé. A disztichonban írott epigramma intelemként
az egész magyarsághoz szól.
Ellinger Ede:
Márkus Emília Tünde
szerepében
a Nemzeti Színház
1879-es előadásában
Országos Színház
történeti Múzeum

¹ Jegyezzétek meg az epigrammák szállóigévé vált
sorait:
„Legszentebb vallás a haza s emberiség.”
• Pázmán
„Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.”
• Magyarország címere
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Szózat n Vörösmarty 1836-ban írta a Szózatot, abban a válságos történel
mi pillanatban, amikor nyílt szakításra kerül sor a bécsi udvar és a magyar
ság között. A nemzet sorsdöntő napokat élt át. A félelem és a rettegés e
légkörében, ezekben a jellempróbáló napokban, amikor kockázatos volt jó
magyarnak lenni, szólalt meg a költő, rendületlen hûséget, hazaszeretetet
követelve.
Vörösmarty mûvészetében ettől kezdve a líra lesz az uralkodó mûnem,
s Szózatában nagy hazafias és gondolati költészetének első remekmûvét al
kotta meg.
A versforma
A költemény jobb megértése érdekében szükséges a mű verselését megvizs
gálni. A Szózat bimetrikus verselésű: az időmértékes és az ütemező-hangsú
lyos verselés szabályai szerint egyaránt ritmizálható. Az időmértékes verselés
adja a skót balladaforma ritmusát. Az ún. skót balladaforma nem volt
ismeretlen ekkor a magyar lírában.¶
A hosszabb és a rövidebb sorok folytonos
¶	A skót balladaforma a Szózat megszületése előtt már
váltakozása minduntalan megtöri a dallamot
kedvelt s gyakran használt versképlete volt Vörös
– nyugtalanságot, feszültséget teremtve ezzel.
martynak. 1835–1836-ban pedig egyszerre több költe
Mindezt csak fokozza, hogy a rövidebb, tehát
ményét is ebben a formában írta.
Maga a versforma, a versdallam zaklatottságot, erős
a hat szótagos sorok rímelnek csupán, s így a
belső feszültséget, egymásnak ellentmondó, egy
rímtelen nyolcasok s a rímes hatosok között
mással szemben ható tendenciákat rejt magában, s így
újabb szembenállás keletkezik. A rímhívó és a
természetes kerete a romantikában amúgy is kedvelt
érzelmi-hangulati ellentétek, erős és végletes szenve
rímszavak a hat szótagos sorok végén a vers
délyek kifejezésének.
szakok túlnyomó többségében egyben mon
datlezárások, egy-egy gondolat hangzásbelileg
is hatásos befejezését jelzik, a nyolc szótagos
sorok pedig kivétel nélkül átlépések (enjam
bementok) a következő sorba. Mindössze két
versszak, a 9. és a 10. jelent kivételt az előbb
megállapított szabályosság alól, s némileg a 6.
is, ennek az eltérésnek viszont a jelentés szem
pontjából fontos szerepe van.
Hasonló ellentétes tendenciák vehetők észre
a tiszta ritmusideál és a megvalósult ritmus kö
zött is. Az emelkedő jambusi lejtés gyors perge
tését a spondeusok fékezik, lassítják, igazodva az
egyes képek statikus vagy dinamikus voltához.
Ebben a költeményben is feltûnő az ütem
hangsúlyos verselésnek az emelkedő jambusok
kal szembeforduló ereszkedő lejtése. Ez újabb
feszültséget visz a versbe. Ebből a szempontból
is a rímekkel megkülönböztetett hat szótagos
A Vörösmarty Emlékház Kápolnásnyéken
skót balladaforma:
félrímekkel ellátott, nyolc
és hat szótagos jambusi
sorok váltakozásából
felépülő strófaszerkezet
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sorok a szembeszökőek. Közülük a 28-ból
17 tiszta felező hatos, de a többiekben is ér
vényesül ez a ritmus, legfeljebb az ütemhatára
szó belsejébe kerül.
Retorikus szerkezet
A Szózat – felhívás, kiáltvány, szózat a magyar
nemzethez, s ez a jellege alakítja ki a szónoki
beszédre emlékeztető szerkezetét. A legfon
tosabb tétel, a felhívás lényege a mû kezdetén
azonnal megjelenik, s az egyre erőteljesebb érv
sorozat után paranccsá erősödve ismét elhang
zik a költemény végén.
A beszélő szózata az egész nemzethez szól
úgy, hogy az egyes szám 2. személyben köz
vetlen kapcsolatot létesít az olvasóval (a hall
gatóval), a rendületlen hûséget az egyes ember
személyes, becsületbeli ügyévé avatja.
Az első két versszak 6, illetve 8 spondeussal
lelassított ünnepélyes sorai a megilletődöttség
komolyságává intonálják a költeményt. A ké A Szózat első kéziratoldala
sőbb megtalált „rendületlenûl” a maga hosszú
zengésével, élénk ritmusával, szinte kiválva a
¶ Az első két sor a korábbi változatban: 
többi szó közül, különös nyomatékot kap.¶
„Hazádhoz, mint szemedhez,
Tarts híven oh magyar.”
A „hazá”-hoz kapcsolt két főnévi (bölcsőd –
sírod), majd ennek szinonimájaként a két igei
metafora (ápol – eltakar) a haza metaforái. A haza az egyes ember számá
ra a kezdet és a vég, életének egyetlen, értelmet adó kerete. Az egyes
léten belül szembeállított múlt és jövő ellentétes pólusai között még szelíd
– mondhatnánk – intim, idilli érzelmek húzódnak meg: a születés bensősé
ges öröme és a kikerülhetetlen elmúlás mélabúja, a fölnevelő gondoskodás
gyöngédsége és az elnyugtató szeretet szomorúsága.
A bölcső és a sír metaforák által jelzett haza már magában foglalja a kö
vetkező versszak inkább fogalmi nyelven elhangzó parancsát, azt hogy az
egyes ember részére nincs a hazán kívül életlehetőség. A „nagy világ” nem
adhat otthont számára. A haza és a nagy világ itt még egymással szemben
álló fogalmak: az egyik befogad, a másik kizár. Ebből fakad az újabb ellen
téteket felvonultató kétsornyi megállapítás:
n „Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
A Himnusz jóságos, bûneinkért igazságosan sújtó, de gyarlóságainkat
esetleg megbocsátó Istenével szemben a Sorsot, a Végzetet említi a be
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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szélő.¶ A Sors pedig szeszélyes és kiszámíthatatlan: indokolat
lanul, erényeinktől vagy bûneinktől függetlenül áld vagy ver;
nem a Végzetet elfogadva, hanem vele szembeszállva kell élnie
és halnia az embernek.·
A következő három versszakban (3–5. vsz.) az anafo
rás helyzetben ismétlődő közelre mutató névmások sora (itt,
Akárcsak Kölcsey a Zrínyi második
itten, ez) az indulatok erősödését, az érvelés fokozódó he
énekében.
vességét jelzi, s újra meg újra szoros kapcsolatot teremt a je
A művelt olvasó tudatában a
len és a diadalokat is, vereségeket is hordozó múlt között.
görög tragédiák atmoszférája idé
Az „ezredév” a Szózat történelemszemléleté
ben már nem
ződik fel e sorok olvasásakor.
csupán „régi dicsőség”, csodált és elérni kívánt eszménykép,
mely a kisszerû, tehetetlen korral, a jelennel áll szemben, ha
nem a nemzeti létért, a szabadságért folytatott váltakozó sikerû küzde
lemsorozat is. Bátor szembefordulás önnön hibáinkkal, a belső viszállyal
s a Sors csapásaival, a „balszerencsével”. Az alliterációk gyakorisága e három
strófában, a 19. században is régiesnek ható múlt idejû igealakok (küzdtenek,
elhulltanak) használata ünnepélyes komolyságot ad a stílusnak, megren
dült büszkeséget rejt a sorok közé.
A jelen tehát nem szemben áll a múlttal, hanem annak egyenes folyta
tása. A Végzettel való viaskodás következménye szenvedések, veszteségek
ellenére is a kiharcolt élet, s ez végeredményben diadal a Sors ellenében.

anafora: ismétlésen alapuló gondolat
alakzat; egymást követő mondatok
(versszakok) vagy mondatszakaszok
(verssorok) azonos szóval vagy
szócsoporttal való indítása

¶
·

Kallós Ede – Telcs Ede:
A budapesti Vörösmartyemlékmű (1908)

FELADAT
A költőt magasba emeli ugyan a szobor, de az alakját körülvevő csoportban lévők az egész nemzetet jelképezik.
Hozzuk kapcsolatba őket a Szózat megszólításával, mely a talapzaton is olvasható!
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A „Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán” többszörös ¶ A költemény legfontosabb, leg
inverziója s az „él” ige sor eleji hangsúlyos helyzete ezt a dacos, a
inkább vitatott része a 7–12. sza
kasz.
harcos múltat és a kockázatos jelent vállaló öntudatot sugározza.
A 7. versszaktól kezdve egy másik idősík, a jövő dominál · Ismerős látomások ezek. Nem csak
Vörösmarty költészetében kísérte
a költeményben, a múlt és a jelen ezentúl már csak egy-két uta
nek, ott sötétlenek a korai magyar
lásban szerepel.¶ A magát a Sorsnak meg nem adó, bukásaib ól
romantik a alkotásaiban, Ber
feltámadó nemzet ezredévi szenvedése jogán a népek hazájához,
zsenyi, Kölcsey, Kisfaludy Károly
műveib
 en is.
a nagy világhoz fellebbez történelmi igazságszolgálta
tásért.
A 8. versszak felgyorsult, tisztán jambusi sorai (csak egyetlen spondeus
található itt) szenvedélyes tiltakozást fejeznek ki. A tiltakozás heve a
9. strófában sodorja el első ízben a második sorok eddig szokásos mon
datzárását: az első sorban indított mellékmondat egyetlen lendülettel fut
a szakasz végéig. Csupán a versszakok kezdetén makacsul megismételt „Az
nem lehet” tagadja a múlt és a jelen küzdelmeinek, áldozatainak értelmet
lenségét. Csak az aggályokat legyőző, a kételyeken felülemelkedő hit söpri
el az átoksúly fenyegetését. A konok, szenvedélyes hit munkál tovább a
10. strófában, hirdetve a százezrek óhajtotta jobb kor eljövetelének nem
a bizonyosságát, csak a szükségességét. A megbomló verszene (6 spon
deus, 1 trocheus, 1 pürrikhiusz), a második sor belsejébe eső mondathatár
s az enjambement a sor végén mintha valami zavart, megtorpanást jelezne.
A „Még jőni kell, még jőni fog” ismétlése és sorrendje az előző versszakokban FELADAT
kiküzdött hitet és reményt fejezi ki. S ha van vallásos, illetve valláshoz
Látogassatok el
kötött motívuma a Szózatnak, az itt található: százezrek buzgó imádsága
a Fejér megyei
száll a jobb korért az Isten felé.
Kápolnásnyéken
Ezzel az áhított, de látni nem látott jobb korral szemben rögtön megjele
lévő Vörösmarty
nik az élet vagy halál alternatívájának negatív pólusa: a megsemmisülés
Emlékmúzeumba!
Akár virtuális
nagyszabású romantikus képekben festett, nyolc sorra terjedő látomása.
látogatást is tehettek
A „jőni fog, ha jőni kell” megfordított sorrendisége a Végzet könyörtelen
erről az oldalról
közeledését sejteti, s ismét visszalendül a költemény dallama az előbbi meg
kiindulva:
torpanás után a lüktető jambusi ritmusba. A rímmel kiemelt „halál” felidézi
www.kapolnasnyek.hu
a vérben álló ország képét, az egész nemzetet elnyelő sírgödör iszonyatát,
a gyászoló milliókat, a magyarságot megkönnyező népeket.·
A Szózat nemzethalál-víziója azonban nem a lassú elkorcsosodásnak,
az erkölcsi süllyedésnek szégyenletes utolsó stációja, mint Kölcsey vagy
Berzsenyi verseiben. A korábbi versszakokban felidézett múlt történelmi
tapasztalataival összhangban a kiszámíthatatlan, igazságtalan végzettel
szembeszálló, a jövőért áldozatokat is vállaló nemzet tragikus, de egyben
elismerést is kiváltó elbukása. A nagyszerû halál nem csupán egyet
len, hanem minden nép tragédiája is egyben. Ez a lehetőség – érthetően –
jobban izgatta a költőt, s szinte akaratlanul is többet foglalkozott vele.
A nemzethalál-vízió a beszélő által elmondott szózat központi gondolata:
a haza iránti hűség legnagyobb okadója, a küzdelem folytatásának retori A költő tolla a kápolnás
nyéki emlékmúzeumban
kai érve.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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Barabás Miklós: Egressy Béni (1889).
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
1843-ban a Nemzeti Színház pályázatot hirdetett
a mű megzenésítésére. A kitűzött díjat
Egressy Béni (1814–1851) zeneszerző, színész,
színműíró nyerte el. Az ő dallamával énekeljük
második nemzeti énekünket.

A nagy nemzeti gyászszertartás víziója után a beszélő
visszatér a jelen feladataihoz, s felhangzik újra a ver
set indító két strófa. Az első versszak azonban néhány
stiláris változtatással: az állítmány a szakasz élére kerül,
s így a korábbi kérés, felszólítás nyomatékos paranccsá
erősödik.
De nem csak ennyi a változás a vers lezárásában.
A 13. strófa stiláris módosításai az ünnepélyesebb lassú
ságú elsővel szemben a ritmust is megváltoztatták. Tisz
tábban lüktet az utolsó előtti versszak, éreztetve ezzel
is a belső harcok viharának csillapodását. De a változat
lan szövegû utolsó versszak is lényegesen többet mond,
mint a második, hiszen magába sûrítette mindazokat
az érzelmeket és gondolatokat, melyek a vers folyamán
megszólaltak. Így a záró négy sornak is egészen más az
akusztikája. A hazához ragaszkodó rendületlen hûség új
értelmet nyer. Most már magában foglalja a balszerencsés
múlt után a jelen megpróbáltatásait s a nagyszerû halált
is vállaló elkötelezettség parancsát. Világos után Vörösmarty úgy érezte, Kasszandraként jósolta meg a magyar
ság tragédiáját. Tiltakozott, ha a nemzethalál-víziót pró
féciaként értelmezték a kortársak, s megtiltotta gyerme
keinek, hogy megtanulják a 11–12. versszakot.

FELADATOK
1.	Gondolattérképet készítve foglaljátok össze, Arany János Rendületlenül című versének beszélője hogyan
reflektál a Szózatra! Foglaljátok össze, mit tanúsít ez a mű a Szózat utóéletével kapcsolatosan!
2.	Vizsgáljátok meg a Szózat retorikai szerkezetét oly módon, hogy párosítsátok az egyes versszakokat az
alábbi retorikai formulákkal!
• állítás
• érvelés
• kérés
• érvelés
• következmény
• az állítás megerősítése
3. Vizsgáljátok meg az időrendiséget a műben! Rendezzétek táblázatba a költemény strófáit az alábbiak
szerint:
A jelenben való

A múltat idéző A jövőbe mutató

4. 	Készítsetek összehasonlító elemzést a Himnusz és a Szózat történelemszemléletéről és magyarságképé
ről!
5.	
Csoportmunkában beszéljétek meg, majd egy vázlatban foglaljátok össze érveiteket: egyetértetek-e
Martinkó András véleményével: „a Szózat az egyik legkétségbeesettebb magyar vers […] A nemzethalál ugyanis
a vers végére már csak formálisan alternatíva (Vagy jőni fog…), valójában konklúzió: a történelmi végzettel szem
ben a költő csak az etikai méltóság és emberség, a hazaszeretet törvényét tudja szembeállítani.”

6.	Tanuljátok meg könyv nélkül a Szózatot!
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ÓDÁK
1841–1842 Vörösmarty költészetében az ódák
ideje, ekkor írta legnagyobb ódáit, például Liszt
Ferenchez, Az úri hölgyhöz, Az élő szobor. Azonban
szakított a szigorú szabályok betartását követelő
klasszicista ódával. Az 1830-as években már csak
alkalmi versekben találkozunk ezzel az ódatípus
sal (például Kisfaludy Károly emlékezete, Berzsenyi
emléke). Romantikus ódáinak jellegzetessége,
hogy a lelkesedés vagy a fájdalom a szigorú szer
kezetet fellazítja, az óda műfaját a rapszódiához
közelíti. Szenvedélyes érzelmek, pátosz hatja át
verseit.
Az 1840-es évek elejének politikai küzdelmei
még eredményekkel kecsegtetők voltak, a haza
fiúi küzdelmek, a kitartás, így a buzdítás szüksé
gessége bizakodással töltötte el Vörösmartyt.
Liszt Ferenchez n Az óda (1841) a Szózat „folytatá
sának” tekinthető a lelkesítő, buzdító hang
neme miatt. A beszélő rokon lelket szólít
meg: egy Európa-szerte ismert művészt, a
magyar Liszt Ferencet. A beszélő biztatást,
támogatást vár a művésztárstól:
n „Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
Őseink is megmozdúljanak,
És az unokákba a halhatatlan
Lelkeikkel visszaszálljanak.
Hozva áldást a magyar hazára,
Szégyent, átkot áruló fiára.”
A versben a lírai én először a közös
sors és kötelesség alapján, a közös „hon
szerelem” okán szólítja meg a reformkor
ban ünnepelt zeneköltőt. A vers máso
dik része Vörösmarty krédója, melynek
Lisztet is meg akarja nyerni, hiszen ez
„Árpád nemzetének” megmaradását
jelenti.
Az élő szobor n Hazafias óda (1841), de
az első olyan vers, melyben az emberi
közösséget, nemzetet ért igazságtalan
ságot a lírai én személyes gyötrelemként
mutatja be.
A vershelyzet sajátos, hiszen szerep
líráról van szó. A nemzet szobra, élő
szimbóluma egy nemzetnek, végignézi
és végigszenvedi az ellene elkövetett

hitszegéseket, árulásokat, emberi kegyetlensé
get. Fájdalmát nem mondhatja el, sírni képtelen.
n „A gondolat s az érzés ölyvei
Csak benn tenyésznek gyötrő lángimon.”
A vershelyzet a későbbi nagy apokaliptikus
víziókat megéneklő verseket idézi. 1842-ben írta
Vörösmarty a Fóti dal című versét. A vers keletke
zési körülményeihez tartozik, hogy Vörösmarty
Toldy Ferenc biztatására írta a verset, hiszen
rendszeresen találkozott egy irodalmi társaság
Fáy András fóti szőlősbirtokán, ahol népdalokkal
mulatták a borozás óráit. Toldy szerette volna,
ha ezekre az alkalmakra Vörösmarty ír egy dalt.
(Kaba Eszter) A műben a hazafias óda pátosza
összefonódik a tósztok vidámságával. A bordalok
hagyományos toposzai (bor, szerelem, magyar
ember, szabadság) átvezetik a beszélőt a sza
badság gondolatá
hoz. A bor, a vér, az
összetartozás régi
toposzok. Az ere
detiséget a tósztok
köszöntő hangneme
eredményezi. Mivel
alkalmi versként is
szavalható volt, már
a költő életében hal
latlan népszerűség
nek örvendett.

Liszt Ferenc (1811–1886): magyar
zongoraművész, zeneszerző. Édesapja Esterházy herceg hivatalno
ka volt. Liszt kisgyerekkorában
érdeklődött a zene iránt, így apja
a bécsi Zeneakadémián taníttatta.
Csodagyerekként már 9 évesen zon
gorakoncertet adott. Európa-szerte
ismert zongoraművésszé vált, min
den idők egyik legtehetségesebb
zongoristájaként tekintenek rá.
Ugyanakkor termékeny zeneszerző
is volt (például Magyar rapszódiák;
Esztergomi mise; Magyar koronázá
si mise). A magyar Zeneakadémia
létrehozását támogatta, tanított is a
Zeneakadémián.
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hírhedett: Vörös
marty korában nem
volt pejoratív tartal
ma a szónak, „elhíre
sült”, „híres” jelentés
ben használták
krédó: a latin credo
szóból származik,
jelentése: hitvallás
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rapszódia: eredetileg az
ógörög rapszódoszok,
énekmondók által elő
adott ének; mai jelentése:
az ódából kinövő lírai
műfaj, csapongó gondo
latmenetelű, zaklatott
érzelmeket, kifejező, laza
szerkezetű mű, melynek
részei nem logikailag,
hanem a képzelet síkján
kapcsolódnak össze

¶ A világban és
a könyvekben tetten
ért ellentmondások
logikusan vezetnek el
a kétségbeesett fel
kiáltáshoz: „Irtózatos
hazudság mindenütt!”

Szkalnitzky Antal: Az Eötvös
Loránd Egyetem Egyetemi
Könyvtárának olvasóterme
(1876)
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Gondolatok a könyvtárban n Vörösmarty és korának utópista gondolkodói úgy képzelték el az igazságos társadalom megvalósulását, hogy a mûvelt
ség egy magas szintjén az emberek majd „egymást szívben átkarolják”, s ural
kodni fog „igazság, szeretet”. Ez a hit rendült meg a Gondolatok a könyvtárban
(1844) címû filozófiai elmélkedésében. A költemény egyetlen kétségekkel
teli monológ. A versben két történetfilozófiai elképzelés feszül egymásnak:
ha a történelem örök körforgásból áll, akkor hiábavaló minden emberi
törekvés, ha van fejlődés, az az emberi küzdelmeket igazolja. A költemény
a felvilágosodás egyik híres kérdésfeltevéséhez kanyarodik vissza: Ment-e a
könyv, azaz a tudomány és a művészetek által elébb a világ? Van-e értelme
az emberi küzdelemnek? Van-e fejlődés a világban? A rapszódia nyitó
beszédhelyzete a dantei pokoljárást idézi meg. A tudós ember megszólító,
önmegszólító gesztussal figyelmeztet: ha a kérdéseire választ keres, az egy
földi pokoljárás lesz. A beszélő a felvilágosodás egyik legszebb eszményének
kudarcából indul ki. A kortársaknak csalatkozni kellett, a tudás, aminek a
könyv az emblémája, nem tette jóvá az embert, nem lett „népboldogító eszme”.
A felvilágosodás könyvei társadalmi és erkölcsi felemelkedésről beszéltek, de
hazugnak bizonyultak: „Irtózatos hazudság mindenütt!”
Az egyes könyvek is megdöbbentő ellentéteket hordoznak magukban.
A rongy, amelyből a papír készül, bûnökről, gaztettekről, gonosztevőkről,
eltépett szüzekről, véres lázadókról, hamis bírákról, zsarnokokról, nyomor
ról, őrültekről vall. Mindezek százszorosan megcáfolják a könyvek tartal
mának nemes, emelkedett eszmevilágát.¶ A civilizációs-technikai haladás
nem a nagyobb rész boldogságát segítette elő, hanem a nyomort mélyítette
el. Az előbbi kérdésre („Ment-e a könyvek által a világ elébb?”) az ironikus
igenlő forma kategorikus tagadást takar:
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n „Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.”
A nyomor és a könyv metonimikus kapcsolata egy nagy
erejű felkiáltásban összegződik: „Országok rongya! könyvtár a
neved”. A beszélő azonban nézőpontot vált: nem a történel
mi eredmények felől vizsgálja az emberi küzdelmet, hanem
a nagy emberek, tudósok, költők küzdelme felől.
n „De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?”
A beszélő hangneme megváltozik: meditatív lesz, a
felkiáltásokat kérdések váltják fel. A lírai én reflektál is
önmagára: „Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt.”
A beszédben megjelenik a remény, a történelmi haladás
gondolata.
A földnek van már egy zuga, hol „legk elendőbb név az
emberé”, ahol már – a történelemben először – a felvilá
gosodás szellemében törvénybe iktatták az emberi jogokat
(Amerikai Egyesült Államok).

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban.
Kéziratoldal, MTA Könyvtára, Kézirattár

n „Kivéve aki fek etén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.”
A keserûség már nem tarthatja vissza a hinni akaró bizakodást, a mégisreményt: hogy az „újabb szellem”, az „új irány” megvalósíthatja az igazság
és a szeretet uralmát a földön. Elképzelhető a világon az embertestvériség
létrejötte. A „számos milliók” nem egymás ellenségei, hanem egymás testvé
rei lesznek.
Felülemelkedik a csüggedésen, szembefordul korábbi leverő pesszimiz
musával – „Ez az, miért csüggedni nem szabad” –, de igazán hinni mégsem
tud. Úgy érzi, az emberiség minden erőfeszítése, a hangyaszorgalom, a fé
nyes lelkek fáradozása csak ismételten összeomló Bábel-tornyot épít: az elő
rehaladást törvényszerûen követi a hanyatlás.
A vers utolsó bekezdésben újra felveti a lírai én a nagy kételyt: körforgás
ban ismétli a sors, a történelem önmagát vagy érdemes küzdeni, mert van
előre mutató haladás.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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„Ez hát a sors és nincs vég semmiben?” – kiált fel a kese
rûség, de a hazafiság parancsa és a cselekvésvágy ha
nem győzi is le a kétségeket, de legalább túljuttatja a meg
„Megy-é előbbre majdan fajzatom,
bénító pesszimizmuson.¶ A költemény gondolati tere lát
Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen,
Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad,
szólag leszûkül. A lírai én elejti a megoldatlan alapkérdé
S a körből, melyben jár, nem bír kitörni?”
sen (a milliók nyomorán) való töprengést, s helyébe egy
Végső megoldásként hangzik el az utolsó
szûkebb körû erkölcsi kérdést állít: az egyén feladatát,
sor, az Úr parancsa:
az egyéni helytállás időszerû kérdéskörét.
„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”
Kétszer hangzik el a „Mi dolgunk a világon?” kérdése,
s mindkétszer a válasz: „küzdeni”. Az első válasz általáno
sabb tartalma után („tápot adni lelki vágyainknak”) a második válasz már
az egyes ember „legnemesb” feladataként jelöli meg a nemzeti felemelkedés
reformkori programját: a „szellemharcok tiszta sugaránál” kell kiem
 elni,
„kivívni” a nemzetet a mély süllyedésből. Ez lehet az élet célja, ez teheti
boldoggá az egyes embert is. Íme, ez a végső megoldása a Vörösmarty köl
tészetében vissza-visszatérő boldogságkeresés motívumának.
A költemény arról vall, hogy Vörösmarty a felvilágosodás eszméib e ve
tett hitének megrendülését, a polgári társadalmakban való csalódását, a ron
gyos ember bőszült kebelétől való félelmét még le tudta győzni a nemzeti
felemelkedés programjának, a hazafiasság parancsának hirdetésével.

¶ M
 adách Imrét is ugyanez a kérdés gyötri
Az ember tragédiájában:

FELADATOK
1. V
 égezzetek kutatómunkát, s ennek alapján készítsetek beszámolót a következő címmel: 
A könyvek története a kódexektől a digitális könyvekig!
2. Fejtsétek ki véleményeteket, szerintetek a digitális korszakban lesz-e jelentősége, szerepe a hagyományos
közkönyvtáraknak!
3. Vörösmarty költészetének ismétlődő motívuma a démoni pusztító és az alkotó, istenülő ember küzdelme.
T-táblában gyűjtsétek ki a versből azokat az idézeteket, melyek az embernek az ördögi és az isteni természetére
vonatkoznak! Értelmezzétek az ember kettős természetét a vers kérdésfelvetéseinek szempontjából!
4. C
 soportmunkában értelmezzétek eddigi tanulmányaitokat végiggondolva a könyvmetafora jelentésvál
tozatait!
5. F oglaljátok össze, milyen képzettársításokat indít el a könyv motívuma a költeményben!
6. É rtelmezzétek a tökéletes társadalom metaforáját a költemény utolsó előtti szakaszában!
7. Gyűjtsétek ki a beszélő nézőpont- és hangulatváltásainak retorikai, stilisztikai jellemzői! Vessétek össze a
bibliai Bábel-történetet a vers Bábel-példázatával!
8. K
 észítsetek összehasonlító verselemzést, melyben Kölcsey Vanitatum vanitas című versének történelem
szemléletét hasonlítjátok össze a Gondolatok a könyvtárban történelemszemléletével!
9. V
 onjatok párhuzamot Kölcsey Ferenc Paraineisise és Vörösmarty versének utolsó szakasza között.

Az emberek n Az emberek (1846) keletkezéstörténetéről ezt írta Gyulai
Pál az 1866-ban megjelent Vörösmarty-monográfiájában: „Az emberek című
költeménye legsötétebb. Az 1846-iki galíciai lázadás hatása alatt írta. A nemesség
és nép között kitört vérengzés iszonyú jelenetei, Magyarország szomszédságában,
baljóslatú merengésbe süllyesztették. Hiú küzdelmet olvas le a világtörténelem lap
jairól. A nép butasága, az ész és rosszakarat frigye, a testvérgyűlölési átok szárnyát
szegik reményeinek.” A lengyel reformmozgalom leverése – testvérháború
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szításával – kétségbeejtő víziót jelent az egyre erőteljesebb Habsburgtámadást megélő magyar reformmozgalom számára is. De végképp felőrli
a felvilágosodásnak a józan ész emberébe vetett hitét, miszerint az ember
alapvetően jó, tanítással, neveléssel fejleszthető, egyén és közösség érdekei
összehangolhatók. A konklúzió: „Istentelen frígy van közötted, Ész és rosz
akarat!”
A lírai én a görög és bibliai pusztítómítoszokat idézve ha
¶ A
 z 1846-ban kitört galíciai felke
tározza meg a tragikus emberi lét okait: az atyák vétkeikért a
lés leverése az egész emberi tör
jó elbukott, a „megmaradtak” méltatlanok a teremtéshez. A be
ténelmet tragikusnak tüntette fel
Vörösmarty előtt. Galíciában, mely
szélő mintha egy istenség lenne („Hallgassatok, ne szóljon a dal, /
akkor a Habsburg Birodalomhoz
Most a világ beszél”), a Végzet, a Teremtő, aki apokaliptikus be
tartozott, a lengyel nemesség füg
szédében menthetetlenül gonosznak ítéli az embert. Az utolsó
getlenségi harcba kezdett, de a
bécsi kormány fellázította ellenük
strófában már kétszer hangzik fel a refrén tragikus kiáltása:
saját jobbágyaik at, s így vérbe foj
„Nincsen remény! nincsen remény!”¶
totta azt a szabadságharcot, mely
Az emberi nem múltbeli, jelenlegi és jövőbeli története
a jobbágyok felszabadításáért is
– a „világ” szózata szerint – kudarcok és emberellenes bûnök
síkra szállt. Magyarországon is
adva volt egy hasonló katasztrófa
sorozata, maga az ember pedig végzetszerûen gonosz: „őrült
lehetősége: a nemzeti független
sár”, „sárkányfog-vetemény”.· Bármilyenek voltak is a történe
ségért küzdő liberális nemesség
lem fordulói, akárkinek a kezébe került is a hatalom, a vég
egyre halogatta a jobbágykérdés
megoldását.
eredmény ugyanaz: „Buk ott a jó, tombolt a gaz merény”. Az
ember pusztult, szenvedett. Egyszerre volt gyilkos és áldozat.
· A „sárkányfog-vetemény” meta
fora a thébai mondakör egyik
A Gondolatok a könyvtárban testvérisége helyett a „testvérgyülölési
epi
zódjára utal. Kadmosz isteni
átok” látomása kísért a vers végén, az ember megválthatatlansá
tanácsra elvetette a legyőzött sár
gának felismerése, a „minden hiábavaló” gondolata:
kány fogait. Belőlük óriás termetű
emberek keltek ki a földből teljes
fegyverzetben; egy félre
értés
miatt egymást irtották ki (csak
öten maradtak életben).

n „S midőn azt hinnők, hogy tanúl,
Nagyobb bûnt forral álnokúl.”
Felhangzik a versben a dúló ínség s a „rút szolgaság” panasza,
a kisemmizettek siralma, de benne van a forradalmaktól való
rettegés is, a lengyel példa tanulsága.
FELADATOK

1.	Jellemezzétek a Gondolatok a könyvtárban és Az emberek beszédhelyzete közötti különbséget!
2. Hasonlítsátok össze Kölcsey Ferenc Zrínyi második éneke és Vörösmarty Az emberek című versét!
3.	
Az emberek után írt költeménye, az Országháza (1846) politikai költemény. A verset Vörösmarty elszavalta
a Nemzeti Kör estélyén. Az eseményről a Pesti Hírlap 1846. november 19-én így számolt be:
„ …Vörösmarty férfias hangja megcsendült. Minden szónak, mit elmonda, megvolt a súlya, meg hatása, mely
szavalás közben gyakran nyilatkozott a hallgatók egyes tört felkiáltásaiban s a szemek lángoló pillanataiban.
És amint a szavalásnak vége volt, leírhatatlan volt a zaj, amit az elragadtatás szült. Hangzottak mindenfelől
a szavak: »Újra! Újra! Kérjük még egyszer!« S Vörösmarty engedett a közkívánatnak, elmondá a remek költe
ményt még egyszer. A költemény címe: »Országháza«, tartalma hazafiúi érzemények, miket a költőben ha
zánk jelen, sok tekintetben szomorú körülményei szültenek.”
Házi dolgozatban elemezzétek a költeményt a tudósításból kiindulva!
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Szerelmi költészete
Késő vágy n Vörösmarty politikai lírájának zak
latott hangja, diss zonanciája bel ehangz ik sze
relmi költészetébe is.
A titkolt Etelka-szerelem elsősorban áttétele
sen, epikus alkotásokban fejeződött ki, s lassan
ként halványodni kezdett, de még egyszer fel
idéződött ez a szenvedély Késő vágy (1839) című
költeményében. Az érzelmek hullámzása adja az
elégia feledhetetlen és felkavaró élményét.
Az első mondat (1–12. sor) négy alkalommal,
hangsúlyozott helyen (anaforaként) elhangzó
„túl” névutója (inverziós szórendben: tehát meg
előzve a hozzá tartozó névszókat) az élet elsze
gényedését, a lélek kiüresedését, az értékek fo
kozatos eltűnését fejezi ki. Múltba tűnt már az
ifjúság, égő vágy, remény és érzelem („a szív éle
te”). A lelki kiégettség érzését tovább fokozza a
negatív értékű szavak gyakorisága: mostoha, ke
serv, hideg, éjszínű szemfedő, csalódás. Ezzel az el
sivárosodott léthelyzettel kerül szembe mintegy
új értékként „az őszi szép nap” nyugalmának, az
érzelmi viharoktól mentes fér fikor csöndjének
ész diktálta élvezése. Az első mondat utolsó há
rom sorában nincs lázongás, hiányzik a tiltakozó
elégedetlenség.
A „de” kötőszóval kezdődő második mondat
(13–22. sor) az újra fellángoló, eddig visszafoj
tott szenvedély elhatalmasodását tartalmazza.
A vers lírai énje sóvárogja eltűnt ifjúságának áb
rándos álmait. A beteljesületlen szerelem minden
reménytelenségével, rejtegetett hiábavalóságá
val és gyötrelmeivel együtt mégis szép, vonzó és
értékes volt: az előbbi állapottal (az őszi szép nap
nyugalma) ellentétben a szív életét jelentette.
E vágyott, értékekben gazdag léthelyzet érzelmi
kettősségét jelzik az oximoronok: a kéjt adó „édes
bánat” és „a kínba fúlt gyönyör”.
Az egymásba átlépő sorok lendületét a két
ségbeesés felkiáltása szakítja meg: „Hiába, hasz
talan!” Ebben a harmadik, 8 soros mondatban
(23–30. sor) a reménytelenség lesz úrrá, a fellob
banó vágyak erőszakos megfékezése, a szerelem
ről való végleges lemondás kényszere: az ész
győzelme a szív felett. A vers látszólag visszatér
a kiindulóponthoz, az ifjúság múltán a bölcs be
látás által megteremtett nyugalomhoz, a meg
változtathatatlanba való beletörődéshez. Ám ez
– a megváltozott rímrendszer: a keresztrímek is
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sejtetik – már csak erőszakolt nyugalom, s alá van
aknázva a megfékezett, de kitörni kész szenvedé
lyekkel.
Ábránd n A megbéklyózott szenvedélyeket
szabadítja fel a Laur a-szerelem. Későn született
és kételyekkel teli ez az érzés. A költemények
ben nem is a boldogság, hanem a boldogságért
rimánkodó ember könyörgése szólal meg.
Az Ábránd (1843) című versben nincs rész
letezés, refl exió, töprengés. Egyetlen indulat:
a viszontszerelem vágya, a mindent legyőző
szenvedély önfelajánló gesztusa alakítja szer
kezetét. A kulcsszó a nyolcszor felsíró „Szerel
medért”, mely elindítja és lezárja a négy strófát
s így az egész költeményt is. A versszaknyitó és
-záró szavak között egy-egy hatalmas, a roman
tika ellentétkeresésére jellemző költői kép talál
ható: megannyi próbálkozás annak kifejezésére,
miféle áldozatra lenne képes a gátakat szétzúzó
szenvedély.
A vers látható nyelve is ezt a korlátokat áttö
rő érzelmi vihart szemlélteti. A strófák első három
sora rapszodikusan hosszabbodik. 4–6–9 szóta
gos sorok követik egymást, majd fordított sor
rendben térnek vissza – az áldozatért mintegy vi
szonzást remélve – az utolsó szóig. A rímrendszer
is ezt az önmagába visszatérő, körszerű felépítést
mutatja: a b c c b a.
A második és a harmadik szakasz képei a ma
gasság és a mélység eltúlzott távolságát kapcsol
ják össze: a bérc ormán villám és vész haragját ki
álló fa metaforája áll szemben a bérc-nyomta kő
örökös pokoli szenvedésével. Ellentétes össze
függés található az első és a negyedik versszak
képtelen felajánlása között is: a szenvedély rom
bolta, eltépett lelket, a képzelet feldúlt tartomá
nyát a költő (a versben beszélő) Istentől vissza
kérné, s dicsőbb erénnyel ékesítve nyújtaná át
kedvesének.¶

¶	A versben egyetlen reményt kifejező szó fordul
elő: az „örömmel”.
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A merengőhöz n A merengőhöz (1843. március) címû FELADAT
alkotás sokkal inkább filozófia, mint boldog vallomás: menyVessétek össze a festményt Vörös
asszonyi ajándékul vitte Laurának a költő a Komárom megyei
marty A merengőhöz című versével!
Csépre.¶
Vörösmarty érett férfiként szeretett bele Bajza sógornőjé
be, Csajághy Laurába. A magányába már beletörődött költőt
elvarázsolta a tőle 25 évvel fiatalabb lány. Ugyanakkor félel
mek is gyötörték, tartott Laura visszautasításától, attól hogy a
lány nem szereti, csupán a nemzet nagy költőjét tiszteli benne.
Barátait is meglepte nősülési szándékával. Egy nagy ver
set küldött a lánykérésre igent mondott Laurának. Ez a
vers A merengőhöz címet kapta. Jegyajándék. A szerelmes
költőtől dalt várnánk, szenvedélyes szerelmi vallomást. Ehe
lyett elégikus hangú tanító költeményt olvasunk, melynek
szentenciózus sorai szállóigékké váltak: „Hová merült el szép
szemed világa?”; „Ábrándozás az élet megrontója”; „Kéjt veszt, ki
sok kéjt szórakozva kerget”.
A korosodó beszélő számára a legnagyobb vetélytárs az áb
Barabás Miklós: Galambposta (1843)
rándozás, mely tőle elszakítja kedvesét más álmokat tárva elé. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Ezért a beszélő egyik alapvető szándéka – épp
a romantikus költői gesztusnak ellentmondva –
¶	A költő egyetlen Laura-verset írt házassága idején.
az álomból a való életbe visszahozni a megszólí
Egy cím nélküli epigrammát, de ez elsősorban pana
tott kedvest. Ennek a retorikai eszköze a meg
szos bocsánat- és segítségkérés:
győző érvelés, az ellentétes szerkezetekkel a jóra
Nem fáradsz-e reám mosolyogni, ha csüggedek, és ha
Megszédít a gond, tűrni szeszélyeimet?
tanító példázatok, melyek révén a csalfa álmok 		
Nagy feladás vár rád: fiatal szívednek erényét
ból visszatér a józan világba a fiatal kedves.
		
Tenni napúl megtört életem árnya fölé.
A hosszan felsorolt tanító érvek már-már
(1845)
közhelyszerűek, az almanachlíra bölcseleti ver
seit idézik. A mindenséget birtokolni akaró elé
gedetlenséggel az elérhetővel megelégedő szerény boldogság
áll szemben, a túlzó, szélsőséges örömök helyett a felkínált
boldogságot kell elfogadni, s a „szebb, de csalfább távol” helyett
az itt felkínált szerelmet.
Az olvasó által elvárt szándék vagy gesztus a szerelmi val
lomás. A szerelmes vagy kedves megszólítás helyett azonban
a „Barátod” szó áll. A szerelmi vallomás visszafogott. A meg
szólított, az ábrándozásból visszatérő kedves a „nap” a lírai
én számára, aki a delet ragyogóvá teszi. Kettős jelentéssel bír
a sor: a dél a fiatalságát elhagyó, az érett korban élő férfit is
jelöli, de a forró szerelmét is. Szerelemkérés helyett szerény
vágyakozás áll: a „Barátod arcán hozd fel a derűt”. A határo
zott, tapasztalatokat, bölcsességeket összefogó tanítás után
egy bizonytalan szerelmes visszafogott vallomása teszi elégi
kussá a verset.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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FELADATOK
1.	Csoportmunkában elemezzétek A merengőhöz című vers metaforahálóját a következő szempontok
alapján:
• A kiemelt metaforák melyik stílusirányzatot idézik számotokra?
• A
 vers retorikai építkezése hasonlít-e egy romantikus körmondat szerkezetére? Indokoljátok válaszo
tokat!
• A beszédhelyzetek és beszédmódok változásai a műfaji elvárásainkat módosítják-e?
2.	Hasonlítsátok össze ritmikai szempontból a Késő vágy és az Ábránd című költeményeket! Melyik versben
valósul meg tökéletesebben a ritmusideál?
3.	Olvassátok el a szöveggyűjteményben a Virág és pillangó című verset! Értelmezzétek a vers virág és pil
langó metaforáit a költészetből ismert toposzokkal összevetve!

Világos után
Vörösmarty 1848. március 15-ét, a
sajtószabadság kivívását versben köszöntötte. Szabad sajtó című költe
ményének nyolc sorát az Ellenzéki
Kör helyiségeinek kivilágított ablakaib
 an lehetett olvasni. 1848-ban
egy kétsoros epigrammán kívül még
egy verset írt (az egész évben mindö
 ssze hármat), a Harci dalt, ezt a fegy
veres önvédelemre buzdító, szokatlan
hangú, lázító alkotást. Bár hónapok
kal korábban már készen volt, csak Ismeretlen grafikus: A világosi fegyverletétel (1849 után)
Nemzeti Múzeum, Budapest
1848. szeptember 8-án tette közzé.
1849-ből két ver
se ma
radt ránk. Mind
ket
összeomlást és kétségbees ést tükröző Emlék
tőt bujdosása idején Gebén írta, Csanádi János
könyvbe című, a másik a szabadságharc bukásáért
házában október 10-én. Az egyik a teljes lelki
Görgeyt vádoló, túlfűtött indulatú Átok.

Ê	
A címet azzal szokás magyarázni, bár ez
csupán feltételezés, hogy Vörösmarty ki
akarta adni Három rege című, 1845-ben írt
költeményét. Ebben három allegória szó
lít fel min
den
kit a ha
za
fi
úi hűség
re és a
haza iránti áldozatra. Aktualitását az is fokoz
hatta, hogy annak idején a költő Batthyány
Emma „ifjú grófnőnek”, az akkor már kivégzett
miniszterelnök idősebb leányának ajánlotta.
Az Előszó legelső sora – „Midőn ezt írtam, tiszta
volt az ég” – erre a reformkori műre vonatko
zik, az 1849 előtti állapotokra utal. A Három
rege 1851-ben meg is jelent, az Előszó azon
ban kéziratban maradt. Nyomtatásban csak
1865-ben látott napvilágot. Van azonban
olyan feltételezés is, hogy verseinek tervezett
gyűjteményes kiadása elé szánta a költő.
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Előszó n Az ötvenes évek egyik legfontosabb
magyar költeménye az Előszó, ám pontos keletkezési
idejét nem ismerjük. Ez a mű a világosi katasztrófát
kozmikus tragédia víziójává növeszti.Ê
A vers „időkerete” egyetlen hatalmassá növesz
tett (kozmikus méretû) esztendő.
A boldog tavasztól a hazug áltavaszig ível a zakla
tott látomás, melyben minden egyes sor, szó áttételes,
szimbolikus jelentést kap. A nemzet, a társadalom
története a természet évszakváltozásaiv al egybefo
nódva jelenik meg, s így valami kikerülhetetlen vég
zetszerûség is rajta hagyja komor bélyegét.
Az első 10 sor a reformkor ünnepi tavaszát
jeleníti meg, annak derûs, bizakodó, lelkes hangulatát
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közvetíti. Az „ünnepre fordult természet” zöld ággal virító tavaszában az em
berek is munkalázban égtek, dolgoztak, reméltek. Ennek a hangyaszorgal
mú munkának a friss lendülete, élénk ritmusa (ötös és hatodfeles jambu
sok) fejeződik ki nyelvileg is a 4–5. sor négy rövid mondatának halmazában
(közülük három tőmondat):
– –∪ –∪ –– –∪ –
Küzdött a kéz, a szellem mûködött,
– –∪ –∪ – – –∪ –
Lángolt a gondos ész, a szív remélt.
Az oly gyakran megénekelt, vágyott állapot látszott megvalósulni:
¶ Párhuzam vonható
az ész és a szív összefogása, a kéz és a szellem együttmûködése. Az értel
a Messiás eljövetelét
hirdető angyali szó
mes munkában megfáradt ember verejtéket törlő mozdulatával személyesí
zattal, s a márciusi
ti meg a „békét”, s ez a béke az „emberüdvért” fáradozott.
forradalomra, annak
Nyolc soron keresztül (11–18.) a várakozás reszkető türelmetlensége, az
új korszakot ígérő
örömhírére is gondol
emberüdvöt hírül adó „szent szózat” megszületése és ennek következmé
hatunk.
nye olvasható. A reményeket magában rejtő tavasz nyárrá érett, az idő betel
jesedett, s a természet vajúdásából megszületett a szabadság szent szózata.¶
A világegyetem mozdulatlan csenddel válaszol a mélység és magasság dü
börgő visszhangjára. A látomás eljutott az emberi vágyaknak és remények
nek arra a magaslatára, amely után – a körforgásszerû történelemszemlélet
alapján is – csak a zuhanás, az összeomlás következhet. A természet, a nem
zet, az emberiség tavasza-nyara együttesen fordul az ősz viharaiba, a tél
halálába.
„A vész kitört”. A véres harc s a zsarnokság kegyet
len pusztítása is elemi erejû viharként robbant ki, tom
bolt, és megsemmisítette a reményeket. A „vész” egy
„veszetté bőszült szörnyeteg” irrealitásba torkolló, eget és
földet összekapcsoló romantikus képében személye
sül meg (19–33. sor). Játékos kegyetlenséggel „ember
fejekk el lapdázott az égre”, „emberszivekben dúltak lábai”.
A vész nyomában pusztulás jár. Az első 10 sorban
bemutatott értékgazdag világ tragikusan megsemmi
sült. A „tiszta éggel” az „elsötétült ég” és a villámok „vad
fénye” kerül ellentétbe. A tavasz zöld lombjai „megher
vadtak”; „a szellem mûködött” megállapítást „a szelle
mek világa kialudt” mondat tagadja; az „ész” és a „szív”
együttmûködését a „vérfagylaló kéz” tépte szét; a csen
det az ordítás váltja fel; a béke megszemélyesített ké
pével itt a „nyomor” áll szemben, mely „gyámoltalan fejét
elhamvadt várasokra fekteti”.
A tél dermedtsége, csendje az élet pusztulását, az Vörösmarty Mihály: Előszó. Kézirat,
önkényuralmi terror némaságát, az emberi remények MTA Könyvtára, Kézirattár
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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poliszindeton: kötőszó
halmozás; stilisztikai
alakzat

¶ Az emberek című
költemény teljes
reménytelensége szó
lal meg újra.
· Talán véletlen,
talán nem: az Előszó
49 sora maga is utalás
az 1849-es tragédiára.

halálát jelképezi (34–41. sor). A bevezető sor – „Most tél van és csend és hó
és halál” – az „és” kötőszó halmozásával (poliszindeton) éri el azt a hatást,
hogy kimondása is nehézkessé, szaggatottá válik. Mintha maga az élet
(s a mondat is) agonizálna (hozzájárul ehhez a hatáshoz a h-s alliteráció is).
A tél képébe némi istenkáromló motívum is belevegyül. Az Isten elborza
dott szörnyszülött teremtménye: a „félig isten, félig állat” ember láttán és
„bánatában ősz lett és öreg”. Az ember nem a teremtés koronája!¶
A befejező nyolc sorban (42–49.) szétválik egymástól a társadalom és a
természet párhuzama. A föld új tavaszra készülődik, vendéghajat vesz, vi
rágok bársonyába öltözik, jókedvet és ifjúságot „hazud”, de boldogtalan fiai
számára nem jöhet új tavasz, nekik örök a tél. Az önkényuralom zsarnoki
korszakában mindenféle újjáéledés csak szemfényvesztő hazugság lehet –
hirdeti a költemény záró kérdése, mely a maga választalanságával nyitottá,
nyugtalanítóvá teszi a verset, a befejezetlenség hatását kelti.·

FELADATOK
1. Melyek a vers jelentése szempontjából legfontosabb metaforák a műben? Értelmezzétek ezeket!
2. Mire vonatkozhatnak „a szent szózat” és a „hallottuk a szót” kitételek? Pármunkában vitassátok meg!
3. Jellemezzétek a „vészt” a hiperbolikus képek szempontjából!
4. 	Nevezhetjük-e az Előszót időszembesítő költeménynek? A különböző idősíkok értékállapotának
bemutatásával válaszoljatok!
5. Keressetek párhuzamos motívumokat Az emberek és az Előszó című költeményekben!

Vörösmarty Mihály
Tiedge János fényképe 1854-ből
nyugatosok: az 1908-ban
induló Nyugat című irodalmiművészeti folyóirat alkotói,
például Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső
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A vén cigány n Vörösmarty kései költészetét kortársai alig méltányol
ták. Igazán csak a 20. században fedezték fel újszerűségét és értékeit,
értették meg a szemléleti és poétikai váltást. A vén cigány (1854)
valóban nehéz és sokféleképpen értelmezett mű. Többen a „meg
rendült agyú” költő nem egészen világos alkotásának tekintették,
kortársai sajnálkozva, a nyugatosok pedig elismerően.
A rapszódia könnyû megértését akadályozza a merész ké
pek laza kapcsolódása vagy éppen a logikai összefüggéseket
mellőző egymásra halmozása. A verset érteni kívánó olvasónak
ezeket a hiányzó logikai szálakat kell pótolnia, a „kitöltetlen he
lyek et” kell kitöltenie.
A cím képe, a vén cigány ismerős a köztudatban. Olyan zenész,
aki muzsikájával elfeledteti a gondot. A költeménynek az első strófa
és a visszatérő refrén ad bordal-keretet. A verset indító és a strófák
utolsó sorában is felhangzó „Húzd rá cigány” felszólítás a „sírva vigadás”
hangulatát idézi.
A vén cigány azonban az idős költő metaforája is. A beszélő ön
magának is mondja, amit mond. Önmagát buzdítja, önmagát szólítja
fel „muzsikálásra”, azaz versírásra. Az egész első szakasz és valamennyi
refrén (természetesen az utolsó kivételével) az önfelszólítást támaszt
ja alá újabb meg újabb érvekkel. Hosszú, tétlen hallgatás után kell ön
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magát újra alkotásra kényszerítenie. Az írás, a zenélés szorító kötelesség is.
A „cigány” nemcsak megkapta, hanem már el is költötte, „megitta” a mu
zsikálás árát; emellett teljesen értelmetlen dolog a „lábat lógató” semmittevés:
ez senkinek, semminek nem használ. A lírai én most az emberi történelem
körforgásos menetéből, a „sors forgandóságából” biztatást csihol: a szenvedés
mélypontja után szükségszerûen valami jobbnak kell jönnie, hiszen
n „Mindig igy volt e világi élet,
Egyszer fázott, másszor lánggal égett.”
A refrén a közelgő halál érzetével fokoz
Ê	
Ezt a végső erőkoncentrációra való törekvést fejezi
za a buzdítás erejét. Ki tudja, mikor lesz mások
ki oly hatásosan az utolsó sorok kettős értelmű figu
számára már ócska bot a muzsikus kezéből vég
ra etymologicája: „ne gondolj a gonddal!”
leg kihulló „nyûtt vonó”. A versben beszélő vén
Ë	
A 2. és 3. versszakban a páros rímmel kiem
 elt sorok
cigány tehát az utolsó nagy erőfeszítésre pró
(az 5. és a 6.; az első négy sorban félrímek találhatók)
aktuális utalások a korra, a nemzeti és emberi szen
bálja sarkallni önmagát. Ehhez valamiképpen
vedéseket szülő múltra és jelenre: a magyar tragé
felül kell emelkednie a bénító gondokon, le kell
diára és a krími háborúra:
győznie legalább a bor és a zene zsongító hatá
„És keményen mint a jég verése,
sával az idültté vált fájdalmakat.Ê
Oda lett az emberek vetése.
Milyen legyen ez az utolsó, a halál előtti pil
…
Háború van most a nagy világban,
lanat által rendkívülivé emelt alkotás, amire ma
Isten sírja reszket a szent honban.”
gát az idős költő, a vén cigány biztatja? – adó
dik magától logikusan a kérdés. Erre a nyelvileg
meg nem fogalmazott kérdésre a választ a 2–3. strófa lazán össze
függő merész képsora adja meg. Legyen olyan hatalmas, rendkí
vüli, hogy vegye igénybe a költő minden szellemi és fizikai energiáját,
az alkotás erőfeszítésébe szinte tébolyodjék bele. A „vér forrása”, az
agyvelő „megrendülése”, az „üstököslángként égő szem” kétségtelenül az
őrület, a téboly képei. De tovább halad a képsor. Ez az utolsó alkotás
legyen olyan rendkívüli erejû, mint „a zengő zivatar” („Tanulj dalt a
zengő zivatartól”). Nyögjön, ordítson, jajgasson, sírjon és bömböljön,
mert csak így lehet méltó a nemzeti és emberi katasztrófákhoz.Ë
Mi kényszeríti ki ezt a különleges, szokatlan alkotást? A „válasz”
a következő két strófából (4–5.) „hallható ki” – hasonlóképpen a
lazán összekapcsolódó képsorokból. Már a harmadik versszakban
is uralkodni kezdtek az erőteljes hangok, e két szakaszban azon
ban csak auditív hatások találhatók. Egyeduralkodóvá lesznek
Vörösmarty Mihály összes munkái
az akusztikai elemek. S ahol csak hangok vannak, és eltûnik a lát nyolc kötetben jelentek meg 1884–
vány, ott megjelenik a kísértetiesség, a vak bizonytalanság félelme 1885-ben, Gyulai Pál (1826–1909)
költő, kritikus, irodalomtudós
tes képzete.
A 4. versszak iszonyatos hangjai – elfojtott sóhajtás, üvöltés, sí szerkesztésében és jegyzeteivel
rás, káromkodások dörömbölése az ég boltozatján, elkárhozott, po
kataklizma: pusztító ter
koli zokogás – kétségbeesésről, egyéni, nemzeti és emberi tra mészeti csapás, szörnyű
gédiákról adnak hírt. Ezek a szörnyû kataklizmák követelik ki az esemény
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
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utolsó nagy alkotást, de a „vakmerő remények” képtelen
illúziója is belejátszik az okokba.
A beszélő saját kora rettenetét párhuzamba állítja
az emberiség történelem előtti, biblikus és mitológiai
nagy tragédiáiv al. Olyan megdöbbentő időket élünk –
sugallja hanghatások segítségével az 5. strófa –, mint
amilyen végzetes csapás volt az emberiség számára a
paradicsom elvesztése, amilyen ijesztő erkölcsi bukás
nak minősült a „világtörténelem” első testvérgyilkossága
(Káin megölte testvérét, Ábelt), vagy amilyen felhá
borító igazságtalanságot szenvedett el annak idején az
emberiség jótevője, Prométheusz. Mindezt csak hall
juk, vizuálisan semmi sem jelenik meg.
A történelem előtti múltba távozást a következő vers
szakban (6.) a térbeli távolodás váltja fel. A kozmi
kus messzeségből a „nyomoru föld” „keserü levében” for
Vörösmarty Mihály sírja Budapesten,
gó, „vak csillagként” jelenik meg, de ez a kép (ez a
a Fiumei úti nemzeti sírkertben
strófa) meg is állítja a költemény érzelmi ívének
további zuhanását az egyre mélyebb pesszimizmusba.
¶	
Ezután már csak egy töredék található Vörös
A hang bizakodóra fordul, mintegy azt sejtetve, hogy
marty életművében, az 1855 őszén írt s fél
a kozmikus távlatból már látni lehet egy emberibb
behagyott Fogytán van a napod… kezdetű
vers: panasz nélküli keserű ténymegállapítá
jövő jeleit. Közeledik a tisztító történelmi vihar, s Noé
sok csapnak át a válasz nélkül maradt kérdé
bárkája egy új világot zár magába.
sekbe.
Az utolsó szakasz (7.) már az eljövendő új világ,
az örök béke próféciája. Fennhangon hirdeti a re
ményt: „Lesz még egyszer ünnep a világon.” A hit, a remény valós indoklása
elmaradt ebben az ódai emelkedettségben, a kételyeket elsöpri a majdani
öröm boldogsága. Megváltozik – természetesen – a refrén is. Ebben az új
világban érdemes majd újra felvenni a vonót, és a vén cigány már örömről
énekelhet.
Megszületett a nagy mû, s maga a kényszerítő biztatás, felszólítás lett
azzá az alkotássá, ami a buzdítás célja volt.¶

FELADATOK
1. Értelmezzétek a 2. strófa 1–3. sorát! Valóban az őrület, a téboly kiköveteléséről van itt szó?
2.	Tekinthetjük-e a verset ars poeticának? Miért igen, miért nem?
3. Rejtélyes, titokzatos alkotás A vén cigány. Alkossatok a tankönyvitől eltérő másfajta értelmezést!
4. 	A „reménytelen remény” gyakran megszólal a magyar lírában. Hozzunk rá példákat az eddig tanult irodal
mi alkotásokból!
5.	Keressétek meg a Digitális Irodalmi Akadémián (www.pim.hu/dia) Bella István (1940–2006) Testamentom
című, „Vén-cigány Mihálynak” ajánlott költeményét! Figyeljétek meg, milyen vonásait emeli ki a kései Vö
rösmarty-verseknek!
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Petőfi Sándor
n	„Külföldön Petőfi a legismertebb költő máig. Ő az istenek magyar kedvence. Min
dent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat
évet élt, s világirodalmi rangú s méretû életmû maradt utána, mely korfordulót jelen
tett nemzete irodalmában.”
• Németh G. Béla

PÁLYAKÉP

három évig Kecskeméten tanult,
majd egy jó fél évig Szabadszállá
son (szülei ideköltöztek időközben).
Petőfi Sándor (1823–1849) neve
A következő két tanévet (1831–
a magyar irodalmi közvélemény
1833) már a dunántúli Sárszentlő
ben összeforrott a költészet fo
rincen végezte az itteni algimná
galmával. Művészete a romanti
ziumban. Az apa azonban német
ka kiteljesedését, de egyben an
szóra kívánta fogni fiát, ezért két
nak meghaladását is jelentette.
évig a német nyelvű Pesten tanít
tatta, előbb az evangélikus német,
A család
majd a híres piarista gimnázium
ban. A pesti két évben igen gyen
Kiskőrösön született 1823. ja
ge eredményeket ért el. Ezután
nuár 1-jén. Apja Petrovics István
három esztendőt Aszódon töltött
mészárosmester, édesanyja Hrúz Petőfi Sándor. Orlai Petrics Soma
festménye, 1840
1835-től 1838-ig.Ê Itt a legelső ta
Mária, aki szlovák anyanyelvű
nu
lók egyi
ke, 1838-ban a ta
név
volt, s alig tudott magyarul. A kis
csecsemőt még születése napján megkeresztelték végén ő mondja a záróünnepségen a búcsúbe
a lutheránus templomban, a bába ugyanis csak szédet.Ë Aszódról Selmecbányára került: 1838.
pár órát jósolt neki, olyan gyöngécskének látszott. augusztus 1-jén iratkozott be a selmeci líceum
1824 októberében a család Kiskunfélegyházá ba. Szláv neve ellenére a magyar önképzőkör,
ra költözött. A gyermek itt tanult meg magyarul, a Nemes Magyar Társaság tagja, s nevét és ver
itt kezdett eszmélkedni. Ezért is nevezi ezt a vá seit több ízben megörökítették a kör jegyző
rost születése helyének Szülőföldemen (1848) cí könyvében. Itt ismerkedett meg alaposabban
az újabb magyar költészettel, elsősorban Gva
mű versében.
A család jó körülmények között élt, s anyagi fel dányi Józseffel, Csokonaival és Vörösmartyval.
emelkedésük éppen Félegyházán kezdődött. Az Tanulmányait azonban elhanyagolta, s nem is tu
ügyes családapa nemcsak itt, hanem Szabadszál dott beilleszkedni az iskola pánszláv légkörébe.
láson is bérelte a mészárszéket, saját és bérelt föl Félévkor hittanból és római régiségtanból „alig
kiel égítőt” kapott, magyar történelemből pedig
deken gazdálkodott, ingatlanok tulajdonosa volt.
megbukott.
Édesapja, aki 1838-ban anyagilag tönkrement,
Diákélet
indulatában azt írta fiának, hogy „leveszi róla a
A tisztes jómód lehetővé tette a gyermekek (Sán
dor és öccse, István) gondos taníttatását. Pe
¶ Ú
 ti jegyzetek (1845) című útirajzában így emlékezik
tőfi összesen kilenc iskolában tanult – változó
vissza az aszódi „eseménydús három esztendőre”:
eredménnyel. Ez azonban azzal az előnnyel járt,
„1. Itt kezdtem verseket csinálni.
hogy deákpályája befejezésekor, még nagyon
2. Itt voltam először szerelmes.
fiat alon, igen gazdag élettapasztalattal rendelke
3. Itt akartam először színésszé lenni.”
zett. Az apa egyre jobb és igényesebb iskolákba
· Ez az 54 hexameterből álló költemény (Búcsúbe
igyekezett járatni fiait. A kis Petrovics Sándor is
széd – más címmel: Búcsúzás 1838-ik évben) Petőfi
első ránk maradt verse.
kolai tanulmányait Félegyházán kezdte (1828);
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kezét”. Ekkor kezdődött életé
A kecskeméti társulanek az az öt-hat éve, mely
tot otthagyva, Pestet és
telve volt szenvedéssel, öröPápát is érintve Pozsonykös vándorlással. 1839 febba gya
lo
golt. Itt más
ruárjának közepén, kemény
munka híján az Országhidegben gyalog elindult
gyűlési Tudósításokat máPestre. Március elején érke
s olta. A pozsonyi nyozett meg, s beállt a Nemzeti
morban született Távolból
A költő
Színházhoz kisegítőnek. Nem
című költeménye. Az itteszülei
sokáig maradt itt: szülei kérésé
n
 i szegénységből, koplalásból
re hazament. Májustól szeptemberig
szinte menekült Pestre. 1843 nyaa Vas megyei Ostffyasszonyfán élt egyik rokoná
rát – Pesten és Gödöllőn – azzal töltötte, hogy
a Külföldi Regénytár részére németből két angol
nál, aki megígérte, hogy tovább taníttatja. Ebből
azonban semmi sem lett. Kétségbeesésében meg
regényt fordított le, s a tiszteletdíjak enyhítettek
dacból is 1839. szeptember 6-án Sopronban (a ro
anyagi gondjain. Kapcsolatba került a fővárosi ér
kon fiúk ebben a városban tanultak) b
 eállt katoná
telmiségi ifjúsággal, s naponta megfordult a Pil
nak a császári hadseregbe. A következő tavaszon
vax kávéházban.
alakulatával együtt Grazba érkezett, külföldre ju
1843 őszén Debrecenben ismét felcsapott
tott. A gyenge testalkatú fiú azonban (alig múlt
színésznek, s egy kisebb együttessel Diószegre
16 éves) nem bírta a katonai élet megpróbáltatá
vándorolt, onnan Székelyhídra. November végén
sait, s megbetegedett. Zágrábban katonai kórház
nagybetegen vánszorgott vissza Debrecenbe.
ban ápolták, s végül betegeskedésre való hajlama
A hideg telet ebben a „kövér” városban húzta
miatt 1841 februárjának végén elbocsátották a ka
ki – pénztelenül, „éhezve, fázva, betegen egy sze
tonaság kötelékéből – Sopronban.
gény, de jó öregasszonynál”. Ezen a télen határozta
el, hogy felhagy a színészi ábrándokkal. A maga
Vándorévek
gyöngybetűivel összeírta addigi legjobb verseit
(vagy nyolcvanat), s 1844 februárjában süvöltő
Leszerelése után éveken át ide-oda cikázott
szélben, havas esőben nekivágott a pesti útnak
– gyalog – az országban. Sopronból Pápára
azzal a szándékkal, hogy költő lesz. Felkereste Vö
ment. Március végéig időzött itt az Ostffy-
rösmarty Mihályt, aki már a korábbi években is
asszonyfán megismert Orlai Petrics Soma ven
segítette anyagiakkal, s az ő ajánlatára a Nemzeti
dégeként. Közben néhány hétig a gimnázium
Kör vállalta versein
 ek kiadását.¸
tanulója is volt. Innen Pozsonyon át Dunavecsé
re gyalogolt szüleihez, majd Pest, Selmec és újra
¶ Írói sikert is hozott már ez az esztendő: 1842. má
jus 22-én az Athenaeu
 m című folyóiratban megje
Dunavecse voltak vándorlásának állomásai. Ozo
lent nyomtatásban első verse, A borozó. Ugyanitt
rán felcsapott vándorszínésznek (1841. június
látott napvilágot (1842. nov. 3.) Hazámban című
végétől szeptemberig), de 1841 októberében
költeménye, az első, melyet Petőfi névvel írt alá.
visszatért Pápára tanulni. Itt ismerkedett meg
· Bár középiskolai tanulmányait nem fejezte be,
és kötött barátságot Jókai Mórral. 1842 júliuPetőfi később igen alapos műveltséget szerzett,
sáig tanult a pápai kollégiumban.¶ Augusztus
„sokat s az erős gondolat olvasztó tüzével olva
ban egy hetet Komáromban töltött Jókaiéknál,
sott”. Tudott latinul, németül, franciául, angolul
majd Mezőberényben Orlainál vendégeskedett.
(Shakespear e-t fordított).
Közben meg-meglátogatta szüleit Dunavecsén.
¸ „ …kétségbeesett bátorság szállt meg, s elmentem
1842. október végén Pápán örökre abbahagyta
Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly
érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl,
az iskolai tanulást pénztelensége miatt.·
hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta versei
Ismét színész lett. 1842 novemberétől 1843
met, lelkes ajánlására kiadta a Kör, s lett pénzem és
januárjáig Székesfehérváron, majd három hóna
nevem. E férfi, kinek én életemet köszönhetem, s ki
pon át Kecskeméten szerepelt. Nem volt tehet
nek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam
ségtelen, bár kiemelkedő sikereket nem könyvel
vagy használni fogok, e férfi: Vörösmarty.” (XI. úti
hetett el.
levél)
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Az elismert költő
Vörösmarty és Bajza József támogatásával Vahot
Imre segédszerkesztőnek vette maga mellé az
1844. július 1-jén meginduló Pesti Divatlaphoz
(a Regélő Pesti Divatlap utódja). Állásának elfogla
lása előtt majdnem két hónapot szüleinél töltött
Dunavecsén – nyugodtan, megbékélten.
1844 októberében megjelent A helység kala
pácsa című komikus eposza. Két hét múlva (1844.
november 10.) első verseskötete is napvilágot
látott Versek 1842–1844 címmel, s belefogott a
János vitézbe (1845. március 6-án jelent meg).
Pesten megismerkedett Vachott Sándor (Va
hot Imre testvére) sógornőjével, a 15 esztendős
Csapó Etelkével, a kislány azonban 1845. január
7-én váratlanul meghalt. Az ébredező, de meg
nem valósult szerelemvágy és a gyász költemé
nyeit egy versciklusba gyűjtötte össze (Ciprus
lombok Etelke sírjáról; 1845 márciusában jelent
meg könyv alakban).
1845. március végén kilépett a Pesti Divatlap
szerkesztőségéből. 1845. április 1-jén indult el
felvidéki körútjára, mely valóságos diad
 almenet
volt. Mindenütt lelkesen üdvözölte az ifjúság a
már népszerű költőt. E felső-magyarországi útról
készült Úti jegyzetek elnevezésű útirajza a nyár fo
lyamán került az olvasók elé.
Egy újabb sikertelen szerelem következett éle
tében. Megismerte a szép gödöllői lányt, Med
nyánszky Bertát. Szeptemberben megkérte a ke
zét, de a lány apja hallani sem akart a házasságról.
A Berta-szerelem verseit a Szerelem gyöngyei vers
ciklusban adta ki 1845 októberében.
Nyugtalan volt, sokat utazgatott, s valamifé
le kedélybetegség, borúlátás uralkodott el rajta.
Barátaival is nehezen tudott kijönni, s gyakran
ellátogatott elszegényedett szüleihez Szalk
szentmártonba. 1845. november 10-én megje
lent második verseskötete (Versek II.). November
közepétől 1846. március 10-ig leginkább ott
hon, Szalkszentmártonban tartózkodott – kese
rű, kétségbeesett, világmegvető hangulatban.
Lelkiállapotának hű tükre az a Szalkszentmár
tonban írt 66 epigramma, amely könyv alakban
A divatlap a kor egyik népszerű képes folyóirattípusa volt: divatképek mellett szépirodalmi közle
ményeket – verseket, novellákat – is közreadott.

1846 áprilisában jelent meg Felhők címmel. 1846
elején elkészült Tigris és hiéna című drámája,
s később regényén, A hóhér kötelén dolgozott.

Fordulópont
1846 tavasza fontos fordulópont Petőfi életében
és költői útján. A május 22-én Dömsödön kelt (szü
lei áprilisban ide költöztek Szalkszentmártonból)
s Várady Antalhoz címzett költői levele megválto
zott hangulatát, a kedélybetegségből való kigyó
gyulást bizonyítja. A tréfás, évődő hangnem derűs
re forduló életszemléletét jelzi, az episztola befe
jezése pedig új politikai tájékozódásáról is hírt ad.
Márciusban visszatért Pestre, s türelmetlen
tettvággyal vetette bele magát az irodalmi-poli
tikai életbe. A lapkiadók „zsarnoksága” ellen szer
vezni kezdte a Tízek Társaságát, tíz fiatal író szövet
ségét; új folyóiratot szeretett volna indítani Pesti
Füzetek néven. Terveit nem tudta megvalósítani.
1846. szeptember 8-án – szatmári útja alkalmá
val – a nagykárolyi megyebálon megismerte a 18.
életévében járó Szendrey Júliát (1828–1868), az
erdődi jószágigazgató irodalomértő leányát. Júlia
rokonszenvezett a költővel, de bizonytalan volt
érzelmeiben. Apja pedig egyértelműen ellenezte
a kapcsolatot. Júlia végül azt javasolta, hogy várja
nak tavaszig, akkor találkozzanak újra. A levelezést
az apa megtiltotta. Célzatos pletykák terjedtek
mindkettejük állhatatlanságáról, hűtlenségéről.
A szerelmi történet számos mozzanatát őrzik a
költemények, valamint Júlia naplója, levelei ba
rátnőjéhez, a közvetítő szerepet vállaló Térey
Marihoz. 1847 januárjában jelent meg az Életké
pekben a Reszket a bokor, mert… kezdetű vers,
amelyet Júlia is elolvasott, s egy ismerősük leve
lében a következőt üzente: „1000-szer, Júlia.” Az
apa továbbra is ellenezte a házasságot. Nem vett
részt az esküvőn sem, amelyet 1847. szeptember
8-án, megismerkedésük évfordulóján Erdődön
tartottak. A mézesheteket Teleki Sándor gróf kol
tói kastélyában töltötte az ifjú pár.
Az 1847-es év meghozta Petőfi számára az iga
zi barátot is. Február 4-én olvasta Arany János Tol
diját, s még aznap lelkes prózai és költői levélben
üdvözölte az ismeretlen nagyszalontai jegyzőt.
Ettől kezdve élénk és egyre bensőségesebb leve
lezés bontakozott ki köztük. Koltóról Kolozsváron
keresztül Nagyszalontára utaztak Aranyék meglá
togatására. November elején érkeztek meg Pestre.
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1847 márciusában megje
lent Összes költemények című
kötete (második kiadás: 1848.
február). Júliusban Váctól Be
regszászig beutazta újra a Fel
vidéket. Erről az útról az Úti
levelekben számolt be a győri
Hazánk című folyóir atban.
1848 januárjától a forrada
lomvárás lázában égett, hiszen
korábbi látomásainak megvalósulását látta az ekkori európai
népfelkelésekben. Március 15ének egyik vezetője, hőse, de
az elért politikai eredményeket
kevesellte. Szinte másnap már Bem „apó”
kiadta a „respublika” jelszavát.
Királyellenes verseket írt, népgyűléseket szerve
zett, támadta a kormány politikáját, szembekerült
vezető politikusokkal, a viharos közéletben egyre
több ellenfele támadt. Így kerülhetett arra sor,
hogy június 15-én a szabadszállási képviselő-vá
lasztásokon nemcsak hogy nem jutott be a nem
zetgyűlésbe, hanem valósággal menekülnie kel
lett – Júliáv al együtt – a félrevezetett, felbőszített
paraszti tömeg elől. Csak csodálhatjuk lelki nagy
ságát, hogy ezen a napon leírta a következőket:
„És ennek meg kellett történnie, hogy engem, mint
orosz spiont, mint hazaárulót agyon akart verni a
magyar nép, ma, június 15-én!… ma három hónap
ja, hogy március 15-ike volt, midőn első valék azok
között, kik a magyar nép szabadságáért szót emel
tek, síkra szálltak! – De én azért nem a népet kárhoz
tatom, hanem ámítóit, félrevezetőit, kiket egykor a
törvény és az Isten egyaránt meglakoltat… a nép én
előttem szent, mert gyönge, mint az asszony s mint a
gyermek.” (Pesti Hírlap, 1848. június 21.)
A kudarc mégsem múlt el teljesen nyom nél
kül. Ebből a tapasztalatból születik meg majd Az
apostol, mely politikai nézeteinek módosulását
jelentette.

Petőfi és a szabadságharc
A szabadságharc idején századosi rangot kapott,
de egyelőre nem harcoló alakulatoknál teljesített
szolgálatot. Ezért rosszindulatú vádaskodások,
célzások kereszttüzében állt: szemére hányták,
hogy nem esett el a harcmezőn. Petőfinek gon
doskodnia kellett idős szüleir ől s áldott állapot
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ban lévő feleségéről is. Júliát Er
dődre vitte, de a Szendrey család
a felbőszült románok fenyegetése
elől kénytelen volt Debrecenbe
menekülni. Itt született meg 1848.
december 15-én fia, Zoltán.
Most már kötelességének érez
te, hogy a harctérre menjen. Csak
egyetlen ütőképes, harcoló hadse
reg volt ekkor, Bem serege Erdély
ben. Áthelyezését kérte, s 1849
januárjában jelentkezett Bem tá
bornoknál.¶ A lengyel származású
fővezér, aki egy szót sem tudott ma
gyarul, megszerette, szinte fiaként
bánt vele. Segédtisztjévé nevezte
ki, vitézségéért kitüntette, s min
denképpen igyekezett távol tartani a harcoktól.
Ezért többször futárszolgálattal menesztette
Debrecenbe, a kormány akkori tartózkodási he
lyére. A következő hetekben többfelé megfordult
Erdélyben. Júliát és a kis Zoltánt Nagyszalontán
helyezte el Aranyéknál. Kolozsvár, Nagyszalonta,
Kolozsvár, Szeben cikázásainak állomásai. Április
1-jén Bem visszaadta tiszti rangját, május elején
őrnaggyá léptette elő, s futárként újra Debrecenbe
küldte. Most Klapka Györggyel került kellemetlen
helyzetbe. Ismét lemondott tiszti rangjáról, kilé
pett a hadseregből.
Súlyos anyagi gondok is gyötörték, hiszen nem
kapta tiszti fizetését. A tavaszi hadjárat nagysze
rű győzelmeinek idején szinte földönfutóvá lett.
El kellett adnia a Bemtől ajándékba kapott lovát
is, hogy élni tudjon. Márciusban apja, májusban
édesanyja halt meg, őket is el kellett temetni. Má
jus végén leutazott Szalontára, hogy elhozza on
nan kisfiát (Arany feleségét fárasztotta a kicsi ne
velése, mert Júlia néhány héttel korábban eljött
Szalontáról).
A kormány július 2-án Szegedre tette át szék
helyét. Másnap családjával együtt Petőfi is el
hagyta Pestet, s körülbelül két hetet Mezőbe
¶ Nem volt fegyelmezett katona, feljebbvalóival
(nem Bemmel!) többször összeütközésbe került.
Ilyen „afférja” támadt Mészáros Lázár hadügy
miniszterrel, aki szóvá tette, hogy nem viselte az
egyenruhához előírt „nyakravalót”. Dühében Pető
fi benyújtotta lemondását tiszti rangjáról.
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rényben töltöttek Orlai Petrics Somáék rokoni
otthonában. Itt írta meg Zoltánka életrajzát, egy
nagy történelmi drámába kezdett, s papírra ve
tette utolsó költeményét (Szörnyű idő). Az orosz
seregek előrenyomulása miatt Mezőberény sem
volt már biztonságos hely. Petőfiék Aradon át
kívántak Erdélybe menni, de a lovak megbokro
sodtak, a kocsirúd eltörött, s az utat kénytelenek
voltak elhalasztani. Másnap az érte jövő Egressy
Gáborral és Kiss Sándorral együtt indultak Bem
hez, hisz a katonai tábor nyújthatta ekkor a leg
nagyobb védettséget. Velük ment Júlia és Zoltán
is. Őket Tordán hagyta Petőfi, s július 25-én csat
lakozott Bem seregéhez. Bem ugyan visszaadta

őrnagyi rangját, visszahelyezte segédtiszti be
osztásába, de a költőnek sem egyenruhája, sem
fegyvere, sem lova nem volt. Lényegében „civil
ként” vett részt a segesvári csatában, ahol 2700
főnyi magyar csapat állt szemben 16 ezer oros
szal. Az ellenség először cselt gyanított, képte
lenségnek vélte, hogy csupán ilyen maroknyi az
ellentábor létszáma. Mikor délutánra felderítet
ték a valódi helyzetet, az oroszok megindultak, s
az addigi csatából fejvesztett menekülés lett. Itt
és ekkor tűnt el örökre Petőfi – 1849. július 31én. Sokféle visszaemlékezés, hír és rémhír szólt
sorsáról, az igazat azonban mindmáig senki sem
tudja. Sírjának helye ismeretlen.

FELADATOK
1. Ismerkedjetek meg a régi pesti kávéházakkal a Kávéházak.hu internetes magazinban (www.kavehazak.hu)!

A Pilvax kávéház
a forradalom
napjaiban

2. 	Olvassátok el Arany János alábbi verseit! Mindkettőben Petőfi halálát, eltűntét idézi fel. Vessétek össze
a verseket, és szempontjaitokat kijelölve foglaljátok össze a a két vers között felfedezett különbségeket!
Emlények II.
Behantozatlan áll
Hamvai fölött a hely.
Hol, merre nyugszik ő,
Nem mondja semmi kő,
Nem mondja semmi jel.
S hazám leányi közt
Nincs egy Antigoné,
Ki sírját fölkeresve,
Hantot föléje nyesve,
Virággal hintené!
(1851)

Harminc év mulva
(Részlet)
Álmaimat gyakran látogatod most is,
Rég sír fedez, oh de nem nyughatol ott is,
Ha ugyan jámbor kéz teneked sírt ásott
S nem temetetlen bolyg földi alak-másod.
Volna hitünk, mint a római, a hellén,
Már égne az oltár tova-tüntöd helyjén,
Magad, istenűlve, örök istenek tárt
Csarnokiban szívnád az üdítő nektárt.
(1879. jan. 23.)
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Petőfi költészete
Petőfi Sándor költészetét a költői szerepfelfogások alapján három korszak
ra oszthatjuk:
1. népies költészet korszaka (1842–1844),
2. romantikus individualizmus költői korszaka (1845–1846),
3. romantikus közösségi költészet korszaka (1847–1849).
A korszakhatárok – természetesen – nem választhatók el élesen egymástól.

Petőfi népies költészete
Herder hatására már Kölcsey Ferenc (Bordal, Csolnakon, Hervadsz) és Vörös
marty Mihály (Pórdal, A gyötrődő, A fellegekhez) is írtak népies dalokat. Kölcsey,
Vörösmarty és Bajza népiességértelmezése eltért a Petőfiétől. Ők a népdalt
megnemesítve akarták a nemzeti költészet részéve tenni, Petőfi a népdalo
kat a magyar irodalom forrásának, részének tekintette, s nem a műköltészet
esztétikai normái alapján ítélte meg azokat. Petőfi népiessége romantikus és
realista elemeket egyesített. Romantikus elemként kell kiemel
népiesség: 1. A romantika korában
ni a nemzeti költészet eszméjét, melynek része a népköltészet
kialakuló irodalmi és kulturális program,
imitálása, jellegzetes képépítő módszerét, az egy metaforából
mely a klasszicizmus „fentebb stiljével”
kibomló
metaforahálót. A realizmust idézik a szerepkonstruk
szemben, illetve Herder hatására az
irodalmi alkotásokban a hagyományos
ciók, melyeknek alapjai tipikus népi figurák, általában jellegze
népköltészeti motívumok, stílusjegyek,
tes helyzetben vagy életképben. Verseit a lírai realizmus vagy
beszédformák tudatos alkalmazását
költői realizmus alkotásaiként is szokás értelmezni.
hirdette meg. 2. A népiesség hatására
kialakuló népies stílus főbb jellemzői:
Az 1842–1844 között írt verseib en az érzelmes almanachlí
– a versbeszéd újfajta retorizáltsága:
ra meghaladására törekszik, egy új irodalmi ízlést honosít
a versbeszéd közelítése az élőbeszéd
meg. A romantika ünnepélyessége, retorikussága (szónokias
természetességéhez,
sága), szerkezeti bonyolultsága s időmértékes ritmikája helyett
– a népköltészetből ismert alakok,
típusok beszédmódjának imitálása,
a közvetlenséget, a természetes könnyedséget, a köznapisá
– a népköltészet verstípusainak újra
got, az egyszerû szerkezeti felépítést és a magyarosnak
alkotása (pl. bordalok, helyzetdalok,
(nemzetinek) tartott ütemhangsúlyos verselést tekinti kö
életképek), illetve az, hogy
– a beszélő népi alakok szerepeit újra
vetendő példának. A népköltészettől nyer tárgyi és formai ihle
alkotva, ezekben a szerepekben szó
tet, s ez önmagában is romantikus vonás. De nem „utánozza”
lal meg (pl. kedvesét elvesztő juhász,
a népdalt (költőelődeihez hasonlóan), hanem mint egyszerû,
borissza, mulató legény).
egyenes, nyílt egyéniségének legtermészetesebb kifejező for
máját használja. Ekkor írt verseinek többségére a hetyke, tréfás hangnem, a
szándékoltan egyszerû nyelvhasználat, a természetesség jellemző. Legfőbb
esztétikai elve az egyszerûség.Ê De bravúros egyszerûség ez, mely tu
Ê 1847-ben a Horto
datos mûvészi munka eredménye, s az olvasóban azt az illúziót kelti, hogy
bágy láttán például így
ennél egyszerûbben, természetesebben aligha lehet szólni. Elveti a stílroman
kiált fel (III. úti levél):
„Mily egyszerű a puszta
tikát: a természetesség és egyszerűség uralja romantikus költészetét, amelyet
és mégis mily fönséges!
ezért is jelöltek a lírai realizmus fogalmával.
de lehet-e fönséges, ami
Mint minden korszakos költő, Petőfi is nagymértékben kitágítja a líra
nem egyszerű?”
témakörét, s új mûfajokat teremt.
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Hollósy Simon: A jó bor (1884).
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

lírai realizmus:
1. Stilisztikai és retorikai fogalomként:
a lírai én beszédmódjában tudatosan
közelít a népnyelv természetes egysze
rűségéhez, a romantikus szubjektiviz
must mellőzve a realista stílus tipikus
szereplőinek jellegzetes nyelvi fordula
tait alkalmazza.
2. Poétikai, retorikai eljárásként: a költői
képek és alakzatok elrendezésének
azon módja, melynek eredményeként
a versben megjelenített világ a min
dennapi tapasztalatainkkal megegye
zik, reálisnak, realistának érzékeljük azt.

NÉPIES HELYZETDALOK, ÉLETKÉPEK
Legjellegzetesebb költeményei, melyekben szerepjátszó hajlama legin
kább megnyilvánulhat, a népies helyzetdalok. Ezekben beleéli magát
egy-egy sajátos emberalak: szerelmes juhász, bánatos parasztlegény, vi
dám borissza stb. helyzetébe, s egyes szám első személyben magát az ala
kot szólaltatja meg (Befordúltam a konyhára…; A szerelem, a szerelem…;
A virágnak megtiltani nem lehet…; Temetésre szól az ének… stb.).
A népi életképek, melyek egy-egy kiragadott életdarabot, a nép világából
vett jelenetet emelnek költői témává (Szeget szeggel; A csaplárné a betyárt sze
rette…; Megy a juhász szamáron… stb.).
A borozó n Bajza József a neki megküldött négy
vers közül A borozót választotta ki s jelentette
meg az Athenaeumban. Ezt Petőfi bátorításnak,
biztatásnak vélte. Most kezdett idomulni Cso
konaihoz, ahhoz a költőtípushoz, amely – a köz
felfogás szerint – szembe mer fordulni a nyárs
polgári élet szokásaival. A borozó a maga vígan
pergő trochaikus lejtésével a mindennapitól el
térő emberideált ünnepel. A vers beszélője fitytyet hány a zord világnak: a „gondüző borocska”
erejével fölébe emelkedik a sors hatalmának;
a bor lírájának ihletője, szerelmi bánatának feled
tetője, s boros fővel fog nevetve a temető jégölé
be dűlni. Ez az önarckép – természetesen – nem
Petőfié, akiről egyik tudós életrajzírója kimutatta,
hogy egy ültő helyében képtelen volt 2,5 deci
liter bornál többet meginni. Helyzetdal ez: egy

borissza, vidám versfaragó helyzetébe éli bele
magát a beszélő.
Ez a világ amilyen nagy… n Helyzetdalnak kell
tekinteni Ez a világ amilyen nagy… kezdetű sze
relmi költeményét is, hiszen ekkori alkotásainak
nincs ilyen témájú életrajzi háttere. Hangsúlyos
ritmusú, kétütemű, páros rímű felező nyolcasok
adják a dalformát. Benne a szerelemvágy és a
népies életkép: lírai műfaj, a romantika korában
rendkívül népszerű; a lírai alkotás megalkotott
világának alapja egy, a népéletből vett történet, kép;
a lírai én a hétköznapi élet jellegzetes alakjainak
egy jellemző történetét beszéli el a népdalokat
idéző stílusban
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szerelmi bánat szólal meg. Az
első két strófa ritmikusan ismétlődő mondatpárhuzamaib
 an egy-egy ellentét (nagy–
kicsiny; nap–éjjel) s ennek egybefoglalása található. A har
madik szakasz is ellentétre
épül. A képek (tüzes szempár
– elégő lélek) a vágy és a re
ménytelen lemondás érzel
meit közvetítik.

hangsúlyos verselés is a
népdalokat idézi, ám a
háromütemű 11-es sorok
nagyon ritkák a magyar
népköltészetben, jelzi a
mű tudatos megalkotott
ságát.

Szeget szeggel n 1843ban írta Petőfi ezt a versét.
A cím egy magyar szólás,
jelentése: a bántást ha
sonló bántással kell meg
Hortobágyi kocsmárosné...
torolni, vagyis a szeget
n 1842 októberében írta Pe
szeggel szokás kiütni.
tőfi, egyik legkorábbi népies
A vers világában két
helyzetképe.
szereplő van: a beszélő
Ismerjük a keletkezéstör
kamasz fiú, akinek épp
ténetét: Petőfi 1842 őszén
porolja hátát a szomszéd
elindult Debrecenből a Hor
bácsi – körtelopásért. Ti
tobágyra. A hortobágyi csár
losban járt, hiszen lopott,
dába tért be, ahol mulató
most kapja a jutalmát. Ám
legényeket látott. Ám a vers
nem önéletrajzi ihletésű.
tilosban jár a bácsi is, ő is
A költő a népies helyzetda
lop, csak éppen csókot
a „nénitől”, míg anyjuk a
lok kötelező kelléktára alapBibliát lapozza. A háton
ján tipikus népi alakot és
helyzetet teremt, s ezek alap
hegedülésnek lesz bos�
ján stilizált népi szerepet al
szúja: „S visszakapja még
kot, ebből a szerepből szólal
a kölcsönt! Vissza majd.”
meg.
A vers felépítésének érde
Ilyen a Debrecenből Hor
kessége, hogy jellegzetes
tobágyig utazó vándor, aki a
népi szófordulatokra vagy
hideg és a szelek elől megy
szólásokra épül a legtöbb
a csárdába, vagy a mulatni
versszak: „pogányúl csé
vágyó, borissza legény, aki ré
pel”, „Haddelhadd”, „Megszegnek tetteti magát, hogy
rakott” „Lakzi” (ahol elhúz
közel kerüljön a kocsmárosné
zák a nótáját), „Három a
Dudás (fent) és kunsági paraszt lóháton
kebleihez.
tánc” (rosszfát rak a tűzre),
A népies helyzetdaloknak Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
„Más szemében ő a szálkát
megfelelően a versbeszéd
/ Megleli, / S az övében a
is a népdalok hangját imitálja, ezt mutatják a
gerendát / Feledi.” A humor forrása a főszereplő, a
megszólítások: „angyalom”, „violám”, „édesem”,
helyzete, de leginkább a „zsánere”, azaz a típusa:
„galambom”, illetve az ellentétekre épülő vers
a kamaszos viselkedés, a bosszúforralás gesztusa,
szerkesztés. Erre példa a kinti hideg után a kö
amely legalább annyira kisszerű, mint a körtelo
pás. Ezért a Szeget szeggel a zsánerképek műfajá
kényszem melege; a savanyú bor, édes csók;
hoz tartozik.
kemény ágy, puha kebel ellentéte. Az ütemezőzsánerkép (a francia genre, fajta szóból): Béranger francia költő hatására létrejövő műfaj, melyben
a lírai én embertípusokat, viselkedésmódokat humorosan, ironikus hangnemben mutat be; a vers alapja
egy mikrotörténet vagy tömör jellemzés, ezért ez a műfaj epikus jegyeket is hordoz; a népies életkép és
zsánerkép nagyon közeli lírai műfajok
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A négyökrös szekér n A vers Petőfi lírájának egyik legnagyobb költői játé
ka. A népies lírai realizmust éppúgy játékos humorral, iróniával kezeli, mint a
szentimentalista költői hagyományt és a romantikus pátoszt.Ê
A vers nyitó beszédhelyzetében
Szokás kiemelni, hogy 1845 őszén írta, mikor is felkereste Borjádon
a lírai én „regényes” történetet ígér, ¶	
egy sárszentlőrinci volt iskolatársát, Sass Istvánt, annak két húgát,
melyet Pesten nem lehet átélni, csak
Erzsébetet és Zsófiát. Állítólag Sass Erzsébetről formálta Erzsikét,
vidéken. Látszólag elbeszélői pozí
a vers szereplőjét. Fontos azonban, hogy a vers nem feltétlenül
vezethető vissza egy valódi élményre, hiszen egy műalkotás a köl
cióból szólal meg tehát. A roman
tői teremtő fantázia által létrehozott fiktív valóság.
tikus, regényes történetnek ellent
mondanak a nagyon is hétköznapi
kellékek: a négyökrös szekér, a sze
kéren utazó „úri társaság”.
A vers retorikai alapját a beszélő
ígéretei alapján kialakuló romanti
kus olvasói elvárások és a versvilág
ban létező, nagyon is hétköznapi,
reális történések ellentéte adja. Ezt
az ellentétet játékos humorral építi
fel a beszélő: folyamatosan fenn
tartja a különös, bekövetkező „regé
nyes” élményt, a refrénnel, az ökrök
járását megidéző verszenével mind
untalan megszünteti a különösség Lotz Károly: Ökrös szekér, Kieselbach Galéria Archívum
lehetőségét.
A lírai én az első két versszakban többes szám 3. személyben beszél a
versvilág szereplőiről: „ültek”, „mentek”. A 3. és 4. strófában személyes tör
ténetként folytatja az éjszakai kalandot. A holdvilágnál csillagot választók a
szerelmesek, a csillagot választani akaró beszélő kedvest is választani akar:
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”. A mondat szerkezete már a választ
is tartalmazza, ráadásul a csillagválasztás szentimentalista-romantikus sab
lonját a lassú, a hétköznapi világ realitását hangsúlyozó refrén ironikussá
teszi. Fokozza az iróniát az a tény is, hogy „elkezdődik” egy látszólag ro
mantikus udvarlás, melyet a következő versszakban már le is zár a lírai
én, hiszen itt derül ki, hogy a csillagválasztás az emlékőrzéshez kell: „Ha
elszakaszt a sors egymástul minket.” Még el sem kezdődött a „regényes törté
net”, s már egy tényszerű, egyszerű mondattal le is zárja a beszélő: „S vá
lasztottunk magunknak csillagot”. Mindezt még a négyökrös szekér célba éré
se előtt.
A vers egyben stílusparódia is: az 1. versszakban a lírai én egy, a lírai
realizmusra jellemző népies életkép elmesélőjeként szólal meg, aki a pesti
világgal szemben falusi romantikus történetet ígér a megszólított hallga
tóknak. A megszólaló a kalákák mesélőinek élőbeszédét imitálja. A 2. vers
szak azonban ettől a versszövegtől különbözik: a szentimetalizmus teme
tőkultuszát sugallja a holdvilágnál férje sírhalmát kereső bús hölgy. A kép
PETŐFI SÁNDOR

305

Barabás Miklós: Vásárra menő román család
1843–1844, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

egészen a giccs határáig viszi a verset, in
nen hatalmas ellentéttel fordítja vissza a
beszélő: a négy ökör mögül az édes illat
elégikus-romantikus és burleszk hatást
egyaránt eredményez. A szentimentalista
és a vaskos realista stílus paródiájaként is
olvasható a vers. Mint ahogy a beszélő a
harmadik versszakban a romantikus pa
tetikus, álmokba menekülő versbeszédet
ironizálja a négy ökörrel.
A vers az ismétlésekre épül. Ahogy a
kerék körbejár, a lassú ökörfogat mo
notonon halad előre, úgy ismétlődnek a
versben a képek és alakzatok. Mindezt
a refrén tartja össze: a négyökrös szekér
ténye, vaskos valósága. Nem véletlenül ez
a vers címe is.
Keletkeztek ezekben az években olyan
költemények is, amelyek szerepjátszás
nélküli önmagát, őszinte érzéseit tükrö
zik: szegénységének fájdalmát (Távolból),
költői elhivatottságát (Jövendölés), lírájá
nak ellentéteket kedvelő sokszínûségét
(Megúnt rabság), jellemének szilárd egye
nességét (Én).

FELADATOK
1.	A szöveggyűjtemény szemelvényeiből egy helyzetdalt, életképet választva mutassátok be a népiesség
fő vonásait Petőfi költészetében!
2.	A Befordúltam a konyhára… kezdetű versből vett szövegpéldákkal magyarázzátok meg az alábbi gondo
latsort!
„ Az ismétlések és ellentétek játéka révén az a benyomás támad az olvasóban, hogy a vers mintegy szeme
előtt formálódik meg. A meghatározó gondolatot fokozatosan, kialakulásának folyamatában állítja elő.
Igen fontos sajátossága ez a népdalköltészetnek, hiszen a megjelenített helyzet és lélekállapot nemcsak ál
talános érvényű, hanem egyszersmind jelen idejű és folyamatszerű is. A sokat hangoztatott elevenségét és
frissességét mindenekelőtt ez magyarázza.”
3.	Magyarázzátok meg, hogyan függ össze a népiesség, a népi életképek ábrázolásának divatja a romanti
kával! Miféle látásmódot sugallnak ezek a képek?
4.	
Olvassátok el a szöveggyűjteményben a Megy a juhász szamáron... című verset. Gyűjtsétek össze, milyen
költői képek és alakzatok alapján tudjátok értelmezni a juhász tragédiáját!
5.	
A Megy a juhász a szamáron... című vers életkép és zsánerkép. Igazoljátok a vers poétikai-retorikai sajá
tosságának kiemelésével az állítást!
6.	
Végezzetek kutatómunkát! A Csokonai című Petőfi-versnek melyik anekdota szolgált alapul? Állapítsátok
meg, a vers helyzetdal vagy zsánerkép! Igazoljátok a versből vett példákkal! A vers egyik sora szállóigévé
vált. Melyik ez a sor, s milyen jelentésben használjuk?
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CSALÁDI LÍRA
Új témakört jelent irodalmunkban családi lírája.
A családi élet nem volt korábban költői téma. Pe
tőfi jelentős újszerűsége, hogy legszemélyesebb,
legbensőbb családi kapcsolatairól is közvetlen
hangban beszél.Ê
Egy estém otthon n A Dunavecsén keletkezett
költeményét (1844) Illyés Gyula „forradalmi nagy
versnek” nevezi, az új ízlés egyik diadalának,
mely szembefordul a korábbi költőeszménnyel.·
A lírai én nagy művészi erővel imitálja a kötetlen
családi társalgás természetességét. A csipkelődő,
ironikus dial ógus és elbeszélés felvillantja apa
és fia ellentmondásos viszonyát: a szeretet mel
lett egymás kölcsönös meg nem értését. A jam
bikus ritmusú versben valóban nincsenek „költői
kifejezések”, csupán a legvégén ragyog fel a tükörm
 etafora, mely az édesanya iránti rajongást érzé
kelteti.

Orlai Petrics Soma: Petőfi a szüleinél
Keresztény Múzeum, Esztergom

Ê Egyetlen kivétel a latinul író Janus Pannonius,
aki megható költeményben siratja el halott
édesanyját.
Ë „ Az egész vers olyan, hogy pró
zá
ban is csak
épp így lehetett volna elmondani. Ezért kitűnő.
A mondanivalón a vers nem ruha.”
• Illyés Gyula

A költő helyreállított szülőháza
Kiskőrösön

FELADATOK
1.	1844-ből való a Füstbe ment terv, az István öcsémhez, a Szülőimhez című hasonló tárgyú három költe
mény. Ezeket a következő esztendőkben még több ilyen alkotás fogja követni (A jó öreg kocsmáros;
A vén zászlótartó; Szüleim halálára). Ismerkedjetek meg a művekkel!
2. Milyen élethelyzet szülötte a Füstbe ment terv? Milyen érzést erősít fel a költemény?
3. Gyűjtsetek ironikus-gunyoros kifejezéseket az Egy estém otthon című versből! Világítsatok rá funkciójukra!
4. Sokan félreértik az Egy estém otthon 3–4. sorát. Mit jelent valójában?
5. Értelmezzétek a tükör-metaforát! Hogyan erősíti föl a költő legfontosabb érzését?
6.	Készítsetek összeállítást Petőfivel kapcsolatos irodalmi emlékhelyekről, kiállításokról! Érdemes a Petőfi
Irodalmi Múzeum honlapjáról (www.pim.hu) indulni.
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Vígeposz
A helység kalapácsa n Az új költői ízlés tudatosságát jelzi, hogy
Petőfi A helység kalapácsában (1844. október) támadó modorban hatá
rolja el magát a romantika dagályosságától, az érzelgős, szentimentá
lis irodalmiság finomkodó cikornyásságától, a túlzásba vitt pátosztól,
az előkelően fennkölt hangnemtől.Ê
A helység kalapácsa komikus eposz, remek stílusparódia és
kacagtató falusi történet. Egy kisszerû küzdelmet, egy kocsmában
kezdődő és lezajló szerelmi versengést a nagy eposzok ünnepélyes
ségével ad elő, valamennyi eposzi konvenciót is felhasználva (az 55
éves „szemérmetes Erzsók” kegyeiért harcol a „szélestenyerû Fejenagy”,
a kovács s a „helybeli lágyszívû kántor”). Nagy távolság keletkezik így
a maga vaskos, reális figuráit felsorakoztató falu világa és a túlzó ro
mantikus stílus sallangos kellemkedése között. A történet helyét az
elbeszélő nem jelöli pontosan: valahol az Alföldön vagyunk, az időt
sem ismerteti pontosan, az olvasói tapasztalat alapján az elbeszélői
A mű első kiadásának címlapja, 1844 idővel nagyon közelinek érezzük a mű történetének idejét.
Az elbeszélő önálló szerepkört teremt magának, kiválasztott szer
ző („Én, kit földöntúli izék / Földöntúli izékbe avattak.”), akinek babérjait nem
veheti el az irigység sem („Eljő az irígység / Letépni babéraimat... de hiába! /
Nem fogja elérni; / Magasan függendnek azok, / Mint Zöld Marci.”·). Szép lá
nyokhoz szól, kudarcain kesereg, lantját hívja segítségül. Játszik olvasójával:
paródia: irodalmi mű
várakoztatja vagy pihenni küldi őket. Előadásmódja a falusi kalákák előadó
vagy műfaj gúnyos után
ját idézi az élőbeszéd imitációjával, naiv irodalmi hivatkozásaival.
zása; az eredeti jelleg
A szereplők kisszerűek: nem a megszokott tipikus népi figurákat lát
zetességeit vagy modo
juk, hanem „lesüllyedt”, értékszegény alakokat: az alkoholista „Szép Helénát”
rosságait túlozza el
(Szemérmetes Erzsók), a majd’ felszarvazott kovácsot, a férjén uralkodó,
¶ P
 etőfi vígeposzának a címe és alcíme is ezt az ellentétet fejezi ki: a cím (A helység kalapácsa) metonimikusan
a falu „kalapácsára”, azaz pörölyként verekedő kovácsára utal. Az alcím („Hősköltemény négy énekben”) viszont a
klasszikushősköltemények sorába igyekszik beilleszteni a művet.
· Zöld Marci híres betyár volt a 19. század elején, akit bűntetteiért elítéltek és felakasztottak. Több irodalmi műben
is szerepel.

A STÍLUSPARÓDIA LEGFŐBB ESZKÖZEI

• a z eposzi jelzők, értelmezők állandó használata (pl. Vitéz Csepü Palkó, „a tiszteletes két pej
csikajának jó kedvû abrakolója”);
• a szándékoltan bonyolult és fölösleges kör ülírások („Már az idén negyvenedikszer értem meg
a krumplikapálást”);
• a hosszadalmasra elnyújtott, aprólékosan részletező hasonlatok (I. ének: „Szintén így kiderûl /
A sötétlő konyha is éjjel…”);
• a meghökkenést kiváltó tréfás fordulatok, ellentétek (pl. „S ha leugornám: / Nyakamat szeg
ném, / Vagy más bajom is esnék.”)
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„amazontermészetű” Mártát stb. A történet banális: egy feltételezett szerel
mi háromszög miatt kialakult kocsmai verekedés.
A mű nemcsak a korabeli szentimentális és romantikus irányzatok pa
ródiája, de nagy formátumú szerepjáték, a humor, a komikum egyik legna
gyobb magyar alkotása, mely visszaviszi az irodalmat az eredeti gyökerekhez
is: a nyelvi játékossághoz, a nevetéshez, a saját irodalmi hagyományok ref
lektív vizsgálatához.
FELADATOK
1.	Foglaljátok össze egy elbeszélő szövegben a hősköltemény „világrendítő dulakodásit”!
2. Ki a legfőbb intrikus? Készítsetek róla jellemtérképet!
3.	Gyűjtsétek össze a műből az eposzi kellékeket (segélykérés, témamegjelölés, seregszemle, eposzi jel
zők)! Vessétek össze az antik eposz hagyományaival! Egy vázlatban foglaljátok össze tapasztalataitokat!
4. Hozzatok példákat a stílusparódia alábbi eszközeire:
	
• hosszúra nyújtott, terjedelmes hasonlatok,
• bonyolult körülírások
• tréfás fordulatok!
5.	Milyen csodás előjelek sejtetik (a harmadik énekben) a „közelálló vészt”, az „iszonyú pusztulást”? Gyűjtsétek
ki az idézeteket!
6.	Vizsgáljátok meg a szöveggyűjtemény szemelvényének verselését! A verselés miképpen járul hozzá az
eposz illúziójához?

Új művészeteszmény
A természet vadvirága n Petőfi lírájának korszaknyitó újszerûségét fő
leg azon az értetlenségen mérhetjük le, mellyel a korabeli kritika fogadta.
Verseit „érthetetlennek” mondták, durvának, póriasnak, ízlést sértőnek bélye
gezték, s a kritikusok többsége irodalmi hadjáratot indított ellene. A költő
1844 decemberében még öntudatosan, magabiztosan utasítja vissza a tá
madásokat A természet vadvirága címû versében. Az indulatos, szinte durva
intonáció a költő felháborodását, de egyben határozottságát is bizonyítja.
A versszakok végén csattanó refrén csak fokozza ezt a magabiztosságot.
Eszménye a természetes, az iskolai szabályoknak nem engedelmeskedő,
„korláttalan” költészet – szemben a mesterkélt, „üvegházi” irodalmisággal.
Az esztétikai „szabályok” elvetése, az új utat követő „ép ízlés” hangoztatása
romantikus magatartást árul el.
FELADATOK
1.	Végezzetek kutatómunkát! Keressétek meg, mit jelent a vers alcímében a „Dardanus-féle” kifejezés!
Kiket tartott Petőfi „Dardanus-féle” kritikusoknak?
2.	
A vers ellentétekre épül. T-táblázatban gyűjtsétek össze az ellentétes jelentésű metaforákat, az
eredményt értelmezzétek a beszélő szempontjából!
3.	Fejtsétek ki álláspontotokat: tekinthető-e a költemény Petőfi ars poeticájának! Állításotokat támasszátok
alá a versből vett példákkal!

PETŐFI SÁNDOR
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A romantikus individualizmus költője
CSALÓDÁSOK ÉS KUDARCOK
Az a magabiztosság, melyet az 1844-es év sikerei
teremtettek meg, a következő évben kezd meg
ren
dül
ni. 1845-ben Petőfi kísérletet tesz té
ma
körein
 ek bővítésére. Elsősorban a szerelmi költé
szettel szeretné gazdagítani költői palettáját. Ez az
év főleg kudarcokat tartogat számára. Szerelmei
(Csapó Etelke, Mednyánszky Berta) csupán „költői
ábrándok” voltak, igazi mély érzést nem váltottak
ki belőle. A Cipruslombok darabjaira is inkább a
szándékoltság, némi színpadias póz, a mesterkélt
ség nyomja rá bélyegét. Gyakori bennük az epig
rammai szerkezet. Keresi az alkalmat, hogy Etelke
haláláról, a maga gyászáról, bánatáról énekelhes
sen. Ilyen alkalom például az Etelke sírhalmával
mit sem törődő játékos téli napsugár, mely a Ját
szik öreg földünk… kezdetű, rímes hexameterek
ben írt versének ihletforrása lesz.
Mikor megismerkedett Mednyánszky Bertával,
akkor is azt hitte, hogy igazán szerelmes, pedig
csak egy újabb múzsát talált szerelmi verseinek.
A gödöllői szépséghez írt 39 darabja (Szerelem
gyöngyei című ciklus; 1845. október 20-án jelent
meg) esztétikai érték tekintetében alatta marad
a Cipruslombok verseinek, mert ott legalább a bá
nat volt őszinte. Itt elsősorban a szerelemvágy s a

szerelemköltői ambíció uralkodik. Akad azért ezek
között is néhány szép vers, mint például a Fa le
szek, ha…
Szerelmi és főként szerelemköltői kudarcai,
barátaiban való csalódása, a kritika kíméletlen tá
madásai többszörösen is felsebzik érzékenységét,
elmélyítik magányosságát. „Nincsen leány, ki en
gemet szeretne” – sóhajtja keserűen egyik versé
ben (Minden virágnak…). Szinte menekül Pestről.
1845 novemberétől 1846 márciusáig leginkább
Szalkszentmártonban tartózkodik elkomorult ke
délyállapotban.Ê Nemcsak személyes kudarcok
állnak e kétségbees ett lelkiállapot mögött. A ki
váltó okok között szerepel az önmagával való
művészi elégedetlenség, s az új utakat kereső
szándék is.
Lelki-világnézeti válságának legfőbb tünetei:
az önemésztő kínlódás, a keserű kiábrándulás
az eszményekből (erény, becsület, erkölcs, barát
ság, szerelem, hitvesi hűség, emberi haladás stb.),
a teljes reménytelenség, a világmegvetés és a vi
lágfájdalom.
Ê Keserűségét fokozza a haza sorsa is. Sötéten látá
sát, pesszimizmusát felerősítik olvasmányai, Heine
és Byron művei.

A szalkszent
mártoni Petőfi
Emlékház
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Fa leszek, ha... n A magyar irodalom egyik legszebb udvarló verse.
Jellegzetes képépítő technika figyelhető meg a műben: az „én” és a „te”
folyamatosan felcserélődnek. A feltételes metaforák („ha fának vagy vi
rága”, „ha te napsugár vagy”) a lírai én folyamatos metaforikus átalakulását
jelenti, mint egy játékos „kergetőzés”, melynek célja az egyesülés. Az első
versszakban a metaforák vagy metonimikus kapcsolatban, vagy lényegi
összetartozásban állnak. A beszélő célja a szerelmi egyesülés, mely az első
versszakban az ég felé törő, de földi egyesülés. A 2. versszak egy nagy
ellentétre épül: a menny és a pokol a szerelmi vallomások toposza, itt,
e népies műdalban a metafizikai egyesülésnek ellentétes képei. A menny
és a csillag összetartozó képek, s az üdvözülést ígérik, míg a szerelemért
a poklot is vállaló énnek az egyesülésért el kell kárhoznia.
A két versszak a metafizikai teljességet ígéri az egyesüléssel: a földi,
az égi boldogságot vagy a pokolba vezető elkárhozást. Két rövid, a vi
rágénekek metaforakincsét megidéző versszakban a lírai én eget-földetpoklot fog össze – a szerelemkérés játékosságával. A játékosság hatását
a vers ritmusa is segíti: ütemező hangsúlyos verselésű, a páratlan sorok
3 ütemű 10-esek (4/4/2), a páros sorok 3 ütemű 9-esek (3/3/3). Kereszt
rímekből áll.
Én – fa
Te – fa virága

Rész-egész viszony

Te – harmat
Én – virág

Összetartozás

Én – harmat
Te – napsugár

Egyesülés

Te – mennyország
Én – csillag

Összetartozás

Te – pokol
Én – elkárhozom

Egyesülés

Földi sík

Metafizikai sík

Felhők
Petőfi lelki válságának lírai tükre a 66 „epigrammából” álló Felhők címû vers
ciklus, mely 1845 novembere és 1846 márciusa között keletkezett (1846.
április 23-án jelent meg).
A költemények arról vallanak, hogy nemcsak lelki válságot él át a költő.
A mûvészi válság is éppúgy tetten érhető. Eljut korábbi korszaka legjel
lemzőbb mûfajának, a népdalnak (általában a dalformának) legszélsősége
sebb tagadásáig, s felerősödnek bennük a romantika túlzásai. E rövid ver
sek („költeménykék” – ahogy Gyulai Pál nevezte) formája, ritmikája is ideges
nyugtalanságot, szeszélyességet árul el, szerkezeti elvük pedig – a legtöbb
ször – az epigrammáké: „kidolgozott tételekk el, hirtelen rácsapással, tervszerû
előkészítéssel, hatást kereső éllel dolgozik” (Horváth János).
PETŐFI SÁNDOR
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A Felhők című versciklus verseinek tartalma nem filozófiai, inkább csak ötletek, gondolatok felvillan
tása. Olykor egy-egy metafora hatásos szembeállítása a vers tárgya – minden különösebb elmélkedés
nélkül (A bánat? egy nagy oceán). Máskor a szöveg, a stílus célja egyenesen a félrevezetés, hogy a le
zárás minden korábbi állítást a csattanóra kihegyezett fordulattal megtagadjon, visszájára fordítson
(Fönséges éj!; Barátaim megölelének). A legplasztikusabban érzékelhető ez a versépítési technika A férj
hazajő betegen… kezdetűben. A férj betegsége miatt aggódó asszonyi odaadás – kellő késleltetés és
lassítás után – az utolsó rövid szóban („öl”) vált meghökkentően a maga szöges ellentétébe. Másutt
a meglepő ellentét már a vers kezdetén elhangzik (Nem sűlyed az emberiség…). Vannak olyan költe
mények is, amelyekre nem érvényes az epigrammatikus szerkezet. Ezek lezáratlanul fejeződnek be,
további, ki nem mondott töprengésre késztetve az olvasót. Ehhez a típushoz tartozik az Emlékezet…,
mely a végére vetett három ponttal és két gondolatjellel hívja fel a figyelmet a nyitottságra. Ilyen ta
lányszerűen befejezetlen, belső folytatást igénylő s éppen ezért a lélekben további hullámokat vető
vers: Itt állok a rónaközépen… Az utolsó sor – „Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom?” – nemcsak
a két egymást messziről néző ember gondolatainak titkát fürkészi, hanem belevonja harmadikul az
olvasót, s őt is gondolkodásra ösztönzi.
Belső vívódásának legmarkánsabb kifejezője Fejemben éj van… kezdetű felhőfoszlánya. A lelki vál
ság – mint láttuk – művészi forrongással, új utak, témák, kompozíciós formák keresésével is együtt járt,
s majd egyéni és költői meghasonlottságát legyőzve indul el újabb magaslatok felé.

A bánat? egy nagy oceán... n A romantikus individualizmus a sze
mélyességet, a romantikus vallomásosságot hozza el Petőfi költészetében.
Petőfi a művészi önértelmezés új lehetőségeit keresi, ehhez mintát Byron,
Shelley és Heine költészetéből merít. Ezzel párhuzamosan a nyelvi kife
jezés új lehetőségeit is kutatja: a nyelvi minimum és a jelentésbeli maxi
mum költői megvalósítását. Ennek a töredékesség, a metaforikus beszéd,
a hangnemi sokszínűség és a műfaji kevertség a főbb eszközei. A bánat?
egy nagy oceán... epigramma, melyben az én a léthelyzetét vallomásos hangú
bölcselettel értelmezi. A nagy óceánban, a lelki bánatban, mely a lírai én
létezésének általános metaforája, a mélyben lévő törékeny gyöngyöt, az
örömöt talán megélni sem tudja. A lírai én egyszerű retorikával építi fel
a verset: a versbeszédet két kérdés köré szervezi. „A bánat?”, „S az öröm?”,
a két, ellentétes kérdésre a választ egy összefüggő metaforában fejti ki
(óceán, gyöngy). A két kép azért is fájdalmasan egymásra épülő, mert az
óceánban a gyöngy úgy keletkezik, hogy a kagyló az idegen anyagoktól
megsérül. Értékes gyöngy, öröm nincs fájdalom nélkül. A legnagyobb fájda
lom, ha a boldogságot, örömöt nem lehet megélni.

Portré 1845-ből

FELADATOK
1.	A szöveggyűjtemény epigrammáiból próbáljátok összeállítani Petőfi 1845–1846-os (élet)filozófiáját!
Byronkodik-e a költő a Felhők írása közben, vagy valódi, mély lelki válságba zuhant?
2. Vessétek össze ezeket a „költeménykéket” Petőfi korábbi önjellemző verseivel (pl. A természet vadvirága)!
3.	A történelmi és erkölcsi értékek megtagadása szempontjából hasonlítsátok össze a Felhőket Kölcsey
Vanitatum vanitasával! Ehhez érdemes elolvasni a Petőfi-kötet többi epigrammáját is.
4.	
Hallgassatok vagy ti magatok szólaltassatok meg megzenésített Petőfi-verseket!
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A romantikus közösségi költészet korszaka
„SZABADSÁG, SZERELEM!”
1846 tavasza meghozza a lelki betegségéből
való kilábalást, a gyógyulást: a falu, a természet,
a kikelet volt leghatásosabb orvosa. A Dömsödön
1846. május 22-én írt Levél Várady Antalhoz című
episztola kedélyes hangneme a megváltozott, az
újra bizakodó és magabiztos költőt állítja elénk,
aki már elindult új célok felé. Visszatekint a Felhők
csüggedésére, az életunalom hónapjaira, s bol
dogan állapítja meg:
n „Újjá születtem!
…
Nem gyűlölöm, mint eddig, a világot:
Már csak haragszom rája, csak haragszom…
Hogy olyan gyáva, hogy föl nem kiált
Elzárt, elorzott boldogságáért, hogy
Meg nem torolja kincse elrablóin
Évezredeknek szenvedéseit. –”
A kétféle lélekállapot közötti szakadékot a köl
tő a most kialakult forradalmi meggyőződésével
igyekszik áthidalni, helyreállítva ezáltal jellemé
nek egységét, egyenes következetességét.

Ebben a levélben jelenik meg először az a
„forradalom előtti” optimizmus, mely az emberi
ség minden társadalmi bajának megoldását egy
közeli, kegyetlen, véres háborúban látja, s az a
meggyőződés, hogy ezután „isten képihez ha
sonló” emberek lakják majd a földet.
1846 tavaszától újra Pesten van, szervezni
kezdi a fiatal írókat (Tízek Társasága), türelmet
len cselekvésvágy fogja el. Ő, aki pár héttel ko
rábban még kiábrándult, pesszimista verseit
írta, most „az emberiség javáért” szeretne meg
halni, „egy új Golgotán” kíván új Messiásként ke
resztre feszíttetni (Sors, nyiss nekem tért…). Most
dühödten támadja a „bitang világgyűlölőket”,
akik „Byron-képeket” vágnak.
1847. március 15-én megjelent Összes köl
temények című kö
te
te. En
nek mot
tó
ja volt a
Szabadság, szerelem!, mely azonkí
vül, hogy
megjelöli ekkori (1846–1849) költészetének két
legfontosabb témakörét, a költő igen jellemző
értékrendjét is megszabja: az életnél becsesebb
a szerelem, de a szerelemnél is értékesebb a sza
badság. Ugyanakkor áldozatról is beszél, mintha
a két fogalom kizárná egymást.

Petőfi 1846 tavaszától a világforradalom lázában égett, a nemzeti és
az egyetemes emberi szabadság ügye 1848-ig szorosan összekapcsolódott
gondolkodásában.
Költészetében 1846-tól fölerősödik a politikai líra, mûvészi forra
dalmisága megtelik politikai forradalmisággal. Ilyen tárgyú verseit az a
hit hatja át, hogy az emberiség egyenletesen halad végső célja, az általános
boldogság felé, a cél elérésének eszköze pedig a szabadság. Ezt a szabad
ságot egy utolsó, kegyetlen, véres háború fogja megszülni, melyben a rab
népek leszámolnak zsarnokaikkal, s ezután – hirdeti a kemény meggyő
ződés hitével – „a menny fog a földre leszállni”.Ê Ez a derûlátás lobog benne
a szabadszállási képviselő-választás kudarcáig.
A világszabadságról szóló látomásos verseiben többnyire két szerep
fikció figyelhető meg: a profetikus, illetve a jövendőről beszélő jósló,
látnoki beszélői pozíció. A profetikus beszéd alapja a bibliai Apokalipszis
könyvének rávetítése a történelemre. A múlt és a jelen a Jelenések könyve
első fejezetének földi megfelelője: a gonosz uralma. Azaz a történelmi
igazságtalanságoké, a szabadság hiányáé. A jövendő el kell hozza a „földi
mennyet”, nagy, áldozatos küzdelmek árán. A „földi menny” a felvilágo
sodásban megfogalmazott „Szabadság, Egyenlőség és Testériség” és a tudás
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Ê E jövőt idéző vízió
legelőször a Levél
Várady Antalhoz (1846)
írt episztolában jelenik
meg. A közeli jövőtől
(„maholnap”!) várja
a világot megtisztító
vérözönt.
A vízözönkép biblikus
tartalma sugárzik át
a „vérözönre”, s ez indo
kolja a vers vallásos jel
legű lezárását.
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egyenlő elérésének gondolata, mely által az emberek jobbá tehetők. A „földi
menny” a Jelenések könyve második részének laicizált, történelembe vetített
képe. Az apokaliptikus látomáslíra nagy alkotásai: Levél Várady Antalhoz,
Véres napokról álmodom, Az ítélet, A XIX. század költői. A jövendölő, látnoki
szerepben megszólaló lírai én személyes sorsáról is szól, ehhez a szerephez
a mártíromság tudata társul. Ilyen versei: Sors, nyiss nekem tért, Egy gondolat
bánt engemet.
Egy gondolat bánt engemet… n Látomásversei közül az egyik
legjelentősebb az Egy gondolat bánt engemet… Ezzel a zaklatott menetû
rapszódiával búcsúztatja az 1846-os esztendőt. A bántó, az elviselhetetlen
gondolat a lassú, észrevétlen elmúlás. Ennek visszataszítóan hosszadal
mas folyamatát a két hasonlat (hervadó virág, elfogyó gyertyaszál) részletező
kibontása érzékelteti. A cselekvő akarat két izgatott felkiáltásban utasítja el
ezt a halálnemet, s rögtön ezután két metafora (fa, kőszirt)
fejezi ki – egyelőre – a beszélő óhaját. A metaforikus
képek azonban csak annak a másiknak, a lassú és beteg
sorvadásnak vágybeli ellentétei. Az épnek és erősnek hirte
len, elemi erők által okozott, nagyszerû jelenségektől kísért
pusztulását jelentik. De ez a megsemmisülés is passzív
halál, mint a verskezdeti, s ezért a költő számára ez is
elfogadhatatlan.
A három pont és a gondolatjel a töprengés csendjét jel
zi, a végleges döntést megelőző időt. Az előbbi képek után
jelenik meg a mártírhalál gondolata egy nagyszabású láto
másban. Ez a látomás-szakasz egyetlen hatalmas versmon
dat, mely időben egymást követő jelenségek során át rohan
a megnyugtató megoldás felé. Ez a rész az előzőekhez ké
pest is, de önmagában véve is nagyarányú fokozást valósít
meg. A feltételes mellékmondatokban tárul fel a már más
versekből (Levél Várady Antalhoz; Véres napokról álmodom…)
Helbing Ferenc: A Bem-Petőfi körkép plakátja
ismert vízió: minden rabszolganép a „világszabadság” szent
(1898). Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
jelszavát harsogva megütközik a zsarnoksággal. A „Világ
szabadság!” önálló verssorba kiemelése erőteljes hangsúlyt ad
az utolsó harc nagyszerû célkitûzésének.
A költemény – a feltételes mondatok főmondatával: „Ott essem el én” –
egyes szám első személyben folytatódik. A felzaklatott költői képzelet
a közvetlen összecsapás forgatagába vezet. Az erőteljes hanghatások – az
acéli zörej, a trombiták riad ója, az ágyúdörej – összekapcsolódik a gyors
mozgással, a paripák száguldásának látomásával. A föllelkesült akarat
ebben az utolsó ütközetben tudja csak elképzelni a megnyugtató halált,
az önfeláldozás misztériumát. Elesni ebben a csatában már nem passzív
megsemmisülés. Maga a hősi halál ténye is szolgálat, a „kivívott dia
dal” előidézője. Ritmusváltás figyelhető meg a versben. Az eddigi jambusi
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sorok lejtését robogó anapesztusok veszik át – felerősítve
a vad rohanás és a harci zaj képzetét, mely elnyeli az életét
boldogan feláldozó ember személyes megnyilatkozását:
„örömteli végszavát”.Ê
A ponttal és gondolatjellel lezárt mondat után a köl
temény visszatér előbbi ritmusához. A vers lecsendese
dik, „történése” lelassul, s megrendült ünnepélyességgel
engedi át magát a nagy temetési nap végső látomásának.
Az a biztos hit szólal meg a záró szakaszban, hogy az
utókor, a hálás nemzedék megadja a végső tisztességet
önfeláldozó hőseinek. A rapszódia a legfőbb gondolat,
a „szent világszabadság” jelszavának végső zengésével fe
jeződik be.

Ê	
A páros rímű, változó hosszúságú vers
sorok izgatott lüktetése is jól idomul a
nagy szabadságharc mozgalmasságá
hoz.

– –∪ ∪ –
Ott essem el én,

– –∪ ∪ –

A harc mezején,

– –∪∪ –∪∪ –∪∪ –∪

Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül

FELADATOK
1.	Fogalmazzátok meg, hogy az Egy gondolat bánt engemet... című versben a beszélő milyen költői szere
peket mutat meg! Az általatok eddig tanult alanyi és a közösségi költőszerepekhez viszonyítva találtok-e
eltéréseket? Ha igen, T-táblában foglaljátok azokat össze!
2.	Vessétek össze az Egy gondolat bánt engemet... verset Zrínyi Miklós Nem írom pennával... című versével.
Vázlatban foglaljátok össze tapasztalataitokat!

Az ítélet n A várt és remélt szabadságharc gon
dolatköréhez kapcsolódik Az ítélet (1847) című
költemény is. A hexameteres forma a nagy antik
eposzok fegyveres harcait juttatja eszünkbe.
A cím pedig keresztény-vallásos fogalomhoz tár
sul: a bibliai utolsó ítélet végső igazságtevésére
utal. Ebben a versben kevesebb a személyes
átéltség, a közvetlen lírai érdekeltség. Inkább
közlő, magyarázó jellegű,
és a költő saját történelem
szemléletét fejti ki benne.
A múlt tanulmányozásából
következtetéseket von le: az
emberiség története örökös
harcok folyamata. Majd a
jelenre vetett pillantás után

Beck Ö. Fülöp:
Petőfi mellképe (1900 körül)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

a nem is távolinak vélt jövőbe veti tekintetét.
Megjósolja az elkövetkező „rettenetes napokat”,
az utolsó véres háborút, mely megold minden
társadalmi problémát, s utána megvalósulhat a
földi menny.
A „Rettenetes napokat látok közeledni” kez
detű sorral a jövőbe néző próféta szertartásos
szerepét ölti magára a versben beszélő. Hoszszadalmasan (nyolc és fél
sorban) készíti elő a be nem
avatott hallgatókat a láto
más tételszerű kihirdetésére,
s közben közli az általa már
látott jövendő reá tett hatá
sát: borzad, iszonyodik, de
egyszersmind kedvre derül
és „szilajan örül”. Ez az érzel
mi kontraszt összhangban áll
a prófécia ellentmondásos
tartalmával. A jók diadalma a
gonoszok felett vértengerbe
kerül ugyan, de „ez után kez
dődik az élet, az örök üdves
ség”, s „a menny fog a földre
leszállni”.
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A XIX. század költői n 1846 után jut el egy újfajta költőideál kiala
kításáig, egy új mûvészi hitvallás hirdetéséig. A XIX. század költői (1847)
címû verse szerint a költő Isten küldötte, „lángoszlop”, mely valaha a zsidó
kat vezette az egyiptomi bujdosás során, a költészet pedig politikai tett.Ê
A költők kötelessége a népet elvezetni a Kánaánba, az ígéret földjére. Ezt az
eszményt, ezt a szent és nagy küldetést állítja követelményként századá
nak költői elé. Ennek érdekében szenvedélyes indulattal érvel és bizonyít.
Tiltással figyelmeztet a feladat rendkívülisé
gére (1. versszak), meghatározza a népve
zér-költők szerepét, rendeltetését (2. vsz.),
felháborodottan átkozza meg a gyáva és
a hamis próféták magatartását (3–4. vsz.).
A látnok-költő millióknak vigaszul feltár
ja a jövendőt: a Kánaánt. (5. vsz.). A rous
seau-i egyenlőségelképzelés megvalósítása
a biblikus üdvtörténet földi megvalósítását
jelenti. Ez már túlmutat a közeli jövőn. Ezt
az időbeli messzeségbe helyezést érzékeltetik
az 5. versszakban a romantikus körmondat
Madarász Viktor: Petőfi halála (1875)
„Ha majd” kezdetû feltételes tagmondatainak
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
párhuzamos ismétlődései – mintegy újra meg
újra a közvetlen jelentől elszakítva s a távoli víziókba lendítve a szemléletet.
A prófécia beteljesülése bizonyos, de az időpont bizonytalan. A beszélő itt
már nem láttatja önmagát az elkövetkező időben. Nem szól személyes rész
vételről, sőt a „talán” tétovasága azt jelzi, hogy „munkájának” eredményét
nem fogja megérni (6. vsz.). A költemény mégis megnyugvással, a feladat
teljesítésének boldogító tudatával zárul. A képek ellágyulása, puha, tapint
ható finomsága (szelíd, lágy csók; virágkötél; selyempárna) a halál órájának lelki
békességét sugallja. Mert nem az eredmény, hanem a szolgálat, a használás
akarata, a szándék minősíti az embert. A próféta szerepe nem a beteljesülés
átélése, csupán ennek hirdetése.
Ez a költemény minden romantikus szenvedélyessége ellenére is kerek,
zárt, szinte klasszicista ízlésû kompozíció. Az indulatok nem teszik zak
latottá, nem bontják meg a sorok, a strófaszerkezetek és a rímek szabályos
ismétlődését. Inkább az érvelő, bizonyító, meggyőző retorikára esik benne
a fő hangsúly.
Ê Petőfi azonosul
azzal a romantikus
„költő-apostol” esz
ménnyel, mely Victor
Hugótól elsősorban
Eötvös József köz
vetítésével került át
hozzánk.

FELADATOK
1.	Gyűjtsétek ki és magyarázzátok meg a költemény biblikus-vallásos motívumait!
2. Jellemezzétek azt a költőeszményt, amelyet Petőfi elképzel!
3. Fejtsétek ki részletesen az 5. strófa feltételeit! Miért nevezhetjük utópiának?
4.	Nevezhetjük-e A XIX. század költői című verset ars poeticának és költői önarcképnek? Érveiteket foglaljá
tok össze egy gondolattérképben!
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Hitvesi költészet
Petőfi teremti meg irodalmunkban a hitvesi köl
tészetet. Míg például Vörösmarty szerelmi lírája
elhallgat az esküvő után, Petőfi feleségéhez írja
legszenvedélyesebb költeményeit.
Petőfi és Szendrey Júlia szerelmi történeté
nek minden fordulata, rezdülete megtalálható
a versekben. Petőfi boldog, de boldogsága nem
felhőtlen. A szerelmét egyáltalán nem titkoló
költő egy tartózkodó, érzelmeit rejtegető le
ánnyal áll szemben a nagykárolyi megyebálon.
Júliát vonzotta az akkor már országos hírű költő
szerelme, ugyanakkor apja hevesen tiltakozott a
Petőfivel kötendő házasság ellen, bohémnak és A házaspár szobra a koltói kastélyparkban. Pogány Gábor
Benő (1962–) alkotása, 1998
bizonytalan egzisztenciának tartván az udvarlót.
Végül egy vers, Júlia válasza és a barátok jóakaratú segítsége véglegesítette
kapcsolatukat. A tétovázó Júlia a korban szokatlan bátorsággal szembeszállt
az apai akarattal, és ragaszkodott választottjához.
Petőfi maga is bizonytalan az ősztől tavaszig tartó hónapokban. Szerel
mes versei tele vannak belső bizonytalansággal, kétellyel (Költői ábránd volt,
mit eddig érzék…; Álmodtam szépet, gyönyörût…).
Hajlandó lemondani erről a szerelemről. Kará Ê „Eredj, reménység, menj, maradj magadnak,
csonk or címû szép elégiájában már a reményte
Oly kedves vagy, hogy hinnem kell szavadnak,
Ámbár tudom, hogy mindig csak hazudsz…
lenség hangja szólal meg.Ê
Ismeretes a Reszket a bokor, mert… kezdetű
Isten veled, te szép családi élet!
Ki van rám mondva a kemény itélet,
dal sorsfordító szerepe Petőfi és Szendrey
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.”
Júlia szerelmi regényében. Júlia szakít a határo
zatlansággal, s beleegyezik a házasságba. A vég
telen örömet, boldogságot sugárzó versek sora születik ezután egészen a
szeptemberi esküvőig (Hol a leány, ki lelk em röpülését…; Bírom végre Julis
kámat…; Mily szép a világ!; Lennék én folyóvíz…; Látom kelet leggazdagabb
virányit…).
Reszket a bokor, mert… n A Júlia-szerelemnek két korszaka van: az
udvarló versek, illetve a házasságkötés után született hitvesi költészet al
kotásai. A Reszket a bokor, mert… című vers különleges helyzetű. Az udvarló
versek közé tartozik, annak ellenére, hogy búcsúversnek született. Az
atyai tiltással is viaskodó, az érzéseiben bizonytalan Júlia döntése és válasza
azonban a vers költői életműben elfoglalt helyzetét is meghatározta, s az
udvarlóversek közé sorolta azt.
A vers ugyanakkor Petőfi népies dalköltészetének egyik darabja. Ám
a versben a beszélő egyesíti a népdalok és a romantika lírai kon
vencióit. A népdalokat idézi az ütemező-hangsúlyos verselés (felező ha
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tos – 3/3), a népdalgyűjtők jellegzetes címadása,
e szerint a vers első sora a mű címe. A népdalokat
idézik a következő poétikai-retorikai jellegzetes
ségek: a természeti képek a lírai én lelki-érzelmi
állapotának metaforái, a lelki-gondolati folyama
tokat allegorizálják a napszak- és évszaktoposzok.
A beszélő önmagát és kedvesét többnyire virágvagy madármetaforával határozza meg.
A romantikus képalkotás és versépítkezés – ha
sonlóan a népdalokhoz – kedveli a képi párhuza
mokat, illetve az ellenpontozó szerkesztéseket.
A romantikus poétika sajátossága, hogy a lírai én a
múltat szembeállítja a jelennel, vallomásos beszéd
módban fejezi ki személyes érzéseit, ugyanakkor a
beszédmód, a népies költészet művészi programjá
nak megfelelően tudatosan depoetizált, a hétköz
napi beszédet idézi.
A vers három strófából áll, de mindhárom stró
fa két elkülönülő egységet foglal magába. Az első
egység a népköltészetből ismert természeti meta
Szendrey Júlia. Barabás Miklós festménye
fora (a madárkától reszkető bokor), mely párhu
zamban áll a szerelmes emléket megidéző beszélő
lelkével. A versszak második részére a romantikus személyesség jellemző.
A vallomást a lírai én egy ellentétben fejezi ki („Kicsiny kis leányka, / Te a nagy
világnak / Legnagyobb gyémántja”). A második versszak retorikailag hasonlóan
épül fel. Egy költői metafora (a vízzel teli Duna) párhuzamban áll az ér
zelmekkel teli szívvel. A természeti képek „illusztrálják”, verbálisan kimond
hatóvá teszik a nyelvvel csak nehezen megragadható érzelmeket. A képi il
lusztrációt azonban mindig vallomás követi, mely ellentétre épül. A második
versszakban a szerelmes férfi érzelmei a szülői szeretetet is meghaladják.
A harmadik versszak retorikai felépítése azonban eltér az előző kettő
től. Már nem népies természeti képek által bevezetett romantikus vallomás.
A beszélő az évszak-toposzok segítségével összegzi szerelmüket. A nyár
már a múlt, ám ez volt a szerelem boldog ideje. A jelen a tél, a szerelem
kihűlésének, elmúlásának lehetséges évszaka.
A nyár és tél szembenállása a szerelem folytatásának lehetőségét vagy
lezárását, végét is jelentheti. A lírai én „lelke” és „szíve” egy szerelmes férfit
mutat. Ám a beszélő tudomásul veszi a kedves döntését. A búcsúzáskor
isteni áldást kér rá, de ezerszeres áldást, ha mégis mellette dönt a lány.
A lírai én hangja elégikus, ez a búcsúversek közé sorolja a művet. Ám e
vers esetében az életrajz, az életrajz nyomán kialakult irodalmi hagyomány
„beleszól” a szövegközpontú verselemzésbe, átrendezi a mű helyzetét,
s a házasság előtti udvarlóversek közé helyezi a költői intenció alapján bú
csúversnek szánt Reszket a bokor, mert… című verset.
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Beszél a fákkal a bús őszi szél… n Petőfi Koltón,
a mézeshetek idején írta Beszél a fákkal a bús
őszi szél… kezdetű versét. A lírai én szemlélődő,
az őszi szél és a fák titokzatos „beszédét” figyeli.
Az őszi szél elmúlást susogó beszédére a fák tilta
kozásul merengve rázzák fejüket. Ezzel a ki nem
mondott, csak finoman érzékeltetett halálsejte
lemmel áll szemben a szerelmi idill meghittsége,
a boldogság beteljesülése, a délutáni pihenés.

Merengő, nyugodt, szinte álmosító hangulat
lesz úrrá az első versszakon, ezt a későbbiekben
csak a refrén őrzi.
Ezzel a nyugalommal, pihenő mozdulatlan
sággal kerül ellentétbe a következő négy stró
fában a lírai én elmélkedése, a kiindulás békés
csendjétől fokozatosan távolodó lírai hevülete.
A költő kezében „imakönyve”: a szabadsághábo
rúk története. Az olvasmányán való töprengés
a kirobbanó érzelemor
kán forrása. A meditáció
a zsar
no
kért és a sza
badságért vívott hábo
rúk különbségétől ível a
„csaták utósóin
 ak”, a jö
vendő kor jelenéseinek
már ismert látomásáig,
a „vérpanoráma” iszonyatáig. Közben minden stró
fa végén megpihen a kép
zelet a refrén gyöngéden
becézgető intimitásában.

A koltói kastély
Jókai Mór rajza

FELADATOK
1.	
Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezését elérhetitek a Magyar Elektronikus Könyvtárban (www.mek.
oszk.hu). A Júlia-szerelem históriájának tréfás előadását olvashatjuk az Úti levelekben (Úti levelek Kerényi
Frigyeshez; 1847). Olvassatok bele különösen a 4., 5., 6., 13., 14. és 17. levélbe!
2.	
A Júliához írt szerelmes versek műfaji szempontból is változatosak. Hozzatok példákat népies dalra, helyzet
dalra, monológra! Használjátok a tankönyv példáit, a szöveggyűjteményt, és vegyétek kézbe Petőfi-kötetet
is!
3.	Értelmezzétek a versről írott alábbi gondolatokat!
„A koltói első szerelmes versnek nem a szerelem a tárgya. Júlia jelen van benne, de nem csak testi valóságá
ban alszik. A csendet jelenti, a légkör túlfeszült figyelmét, mely alkalmat és indokot ád a költőnek, hogy nagy
művészvirtuozitással egy mennydörgő, földrengető motívumot a leghalkabb pianóban játsszon el.”
• Illyés Gyula
„Soha ennyi feszültség egy lírai költeményben! Kezdet és vég között mily rendkívüli távolság!”
• Horváth János
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Szeptember végén n Ebben az elégiában a
lírai én az emberi élet és a boldogság, a szere
lem mulandóságáról töpreng, s az anapesztusi
verssorok finom lüktetése híven festi alá az élet
eliramlását.
Közvetlen tájszemléletből indul el a költe
mény. A beszélő nézi a völgyet és a bérci tetőt. Ezek
a nyár szépségeit, a még nyíló virágokat, a zöldel
lő lombokat a tél fenyegető közelségében mutat
ják. Ugyanezt az ellentétet fedezi fel önmagában:
fiatal, ifjú szívében még ott a viruló kor, de sötét
haja őszbe vegyül már. A szubjektív párhuzam
képeib
 en felvillannak mind a négy évszak motí
vumai (lángsugarú nyár, kikelet, őszbe vegyülő haj,
a tél dere), megsejtetve a feltartóztathatatlan időt.
Ezt az érzést sűríti magába a következő (2.) strófa
lágyan suhanó, lebegő verssora (Kosztolányi sze
rint a legszebb magyar verssor): „Elhull a virág, el
iramlik az élet…” Az elomló l hangok lágyságát a
gyorsan pergő r-ek ellensúlyozzák.
A fenyegető elmúlás közvetlen látványa sze
mélyes élménnyé mélyül, s ennek hatása alakítja
a költemény további érzelmi-gondolati lírai anya
gát. Az általános mulandóság, az élet eliramlása
ébreszti fel a halál gondolatát, az özvegyen mara
dó fiatal feleség elképzelését.
A fiatal özvegy látomása hívja elő annak a
fájdalmas elképzelését is, hogy Júlia újra férjhez

A vers kézirata

mehet. A lírai én „eljátszik” ezzel a lehetőséggel:
a szentimentális költészet kelléktárából kölcsön
zött színpadias jelenetezéssel – a vers művészi ér
tékének kárára (semmiképpen sem
előnyére) – láttatja az özvegyi fáty
lat eldobó asszonyt s a sírból kilé
pő halott önmagát. Mégis: a hitvesi
hűtlenségre nincs más szava, mint a
halálon túli szerelemé, hiszen még
akkor is, a sírban is örökre szeretni
fogja.

A koltói Teleki-kastély

FELADATOK
1. Hangoztassátok a verset, kiemelve a sorok élén álló anapesztusokat! Milyen hangulatot sugall a dallam?
2.  Az utolsó strófa „jelenete” melyik költőnkre emlékeztet? Példával indokoljátok!
3. Nézzetek utána, hogyan alakult Szendrey Júlia élete férje eltűnése után! Mit várt volna tőle a közvéle
mény?

320

A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA

Minek nevezzelek? n Az irodalomtörténet és az utókor ítélete szerint
Petőfi hitvesi lírájának talán legkülönb darabja a Minek nevezzelek? (1848).
Rapszódia ez is, akárcsak az Egy gondolat bánt engemet. A nem korlátozott
érzelmi kitörések külső jele maga a látható nyelv: a különböző hosszúságú
sorok „szabálytalansága” és a rímelés hiánya.
A vers lírai anyaga a „megnyilatk ozni vágyó, de kibeszélhetetlen nagysá
gú szerelem” (Horváth János). Keresi a legméltóbb kifejezést, megnevezést,
mely leginkább illenék felesége szépségéhez. A „Minek nevezzelek?” tanács
talan, tehetetlen elragadtatása szervezi a költeményt, e körül vonultatja
fel a nagyszerû kifejezési próbák egész áradatát. Minden szakasz elején
a reménykedő bizakodás, a végén a tehetetlen kétségbees és hangja szólal
meg a megismételt kérdésben. Ennek a tehetetlenségnek az alapja annak
a tudása, hogy a nagy érzelmek meghaladják a nyelv kompetenciáját.
Hogy felelni tudjon az újra meg újra elhangzó kérdésre, a fantáziát
szinte a végsőkig felcsigázó ihletforrásként különböző helyzeteket, állapo
tokat képzel el, idéz fel emlékeiből. Az első négy strófa képei egy-egy találó
metafora továbbfejlesztéséből, kibontásából származnak.
Először a merengő szemek esti-csillagának friss ámulatából próbál erőt
meríteni a megnevezési szándék. A szem sugarához a képzelet a szerelem
patakjának képét társítja, a patak pedig a lélek tengerébe folyik. A további
versszakokban hasonló módon alakul ki egy-egy képláncolat. A tekintet szelíd
galambja (2. vsz.), a tavaszt ébresztő csalogány-hangok zengése (3. vsz.), végül
az ajkak lángoló rubintköve (4. vsz.) lesz az a forrás, melynek célja a kifejező
képesség fokozása. A negyedik strófában jut el a legmesszebbre a képzelet.
A szerelmi csók tüzében összeolvadó lelkek misztérium
 ából fakadó boldog
ság nem ismer térbeli és időbeli korlátokat. Ez a boldogságérzet az örök
kévalósággal, a mennyei üdvösséggel azonosul. Erről az alapról indul el –
újabb kiindulópontot már nem keresve – a megnevezési vágy végső nekiru
gaszkodása (5. vsz.). Szinte kergetik egymást a halmozott és egyre fokozódó
erősségû próbálkozások. A halmozás – természetesen – azt jelenti, hogy
a beszélő a már elhangzottakat sem tartja elég méltónak és kifejezőnek.
A hiábavaló erőfeszítések után megállapodna az egyszerû és igaz „édes szép
ifju hitvesem” megszólításban, de a legutolsó kérdés ezt is bizonytalanná teszi.
A vers így teljesen nyitott marad, s azt tanúsítja, a nyelv szegényes esz
köz Júlia szépségének méltó kifejezésére.

Domonkos Béla:
Szendrey Júlia szobra
Kiskőrösön (1986)

FELADATOK
1.	Gyűjtsétek össze a kedves versbéli megnevezési kísérleteit! Vizsgáljátok meg, ezeknek a képeknek az
eredetét: melyik származik a Bibliából, a népköltészetből stb.!
2.	A szenvedélyes vallomást egyszerű megnevezés zárja. Vessétek össze a vers nyitó és záró beszédhelyze
tét, fogalmazzátok meg a tapasztalataitokat!
3.	Csoportmunkában vitassátok meg, fontos-e a szerelmes megnevezése! Ha igen, miért?
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Tájköltészet
Ê A tájleír ó versek
nagy sora fog követ
kezni ezután:
A csárda romjai (1845),
A Tisza (1847),
A puszta, télen (1848),
Kiskunság (1848).

A táj a magyar költészetben nagyon sokszor nemzeti tartalmakat hordoz.
Láttuk már Vörösmarty Mihály Szózatában, a helymetaforák a nemzethez,
a hazához tartozás képei.
Petőfi mindegyik költői korszakában írt tájleíró verset, ám 1847–1848
a nagy tájmetaforák születésének ideje. A puszta a végtelenségével a sza
badságot idézi, a téli bezártsága éppen ennek hiányát. Petőfi tájköltészete
a magyar irodalomtörténeti hagyományt folytatja, de meg is újítja. Az új
tájeszmény a romantika vadregényes, zordon, ember nem lakta hegyvi
dékével szemben a délibábot ringató „arany kalásszal ékes rónaság”, „az al
föld tengersík vidék e”. Szülőföldje az Alföld, a magyar nép hazája, de egy
ben – korláttalansága következtében – a szabadság tágasságának jelképe is
lesz. E témakör első remeke Az alföld (1844). Az első két szakasz a kétféle
tájideál szembeállításával indítja a verset, majd a továbbiakban egy sajátos
szerkesztési technikával: a látókör tágításával, később fokozatos szû
kítésével, egy ponttá zsugorításával, végül a horizont legtávolabbi széléig
való lendítésével a költő az Alföld végtelenségének illúzióját kelti fel. Az
utolsó versszak meghitt, személyes vallomása hatásosan zárja le a költe
ményt.Ê
A puszta, télen n 1848 januárjában Pesten írta A puszta, télen címû leíró
költeményét. Kiváltó ihlete nem a közvetlen szemlélet: a meleg szobában,
„pattogó szikrázó tûz körûl” emlékeiből szedeget össze egy csokorral, s kedé
lyesen mesélget a hallgatóknak.
A kezdő felkiáltás szójátéka (a „puszta” szó melléknévi és főnévi jelentése
alapján), majd az ősznek a paraszti élethez kapcsolt köznapi megszemélye
sítése bensőséges hangulatot áraszt. A beszélő ráér ősen elidőzik „a rossz gaz
da” fecsérlő könnyelmûségénél (1. versszak). A második strófában negatív
festéssel érzékelteti a téli puszta halotti némaságát. Hiányzik mindaz, ami
oly zengővé tette a nyári tájat: a kolomp szava, a pásztorlegény kesergő
sípja, a madarak trillája, a haris harsogása, a „prücsök” hegedûje. A nega
tívumokra épülő kép nemcsak a jelent, a téli kifosztottságot festi, hanem
visszasóvárogja a múlt, a nyár értékeit. Ez a szembeállítás elégikussá teszi
a verset. Ezt az árnyalatot erősíti a negyedik sor régies és ünnepélyes ige
alakja, az „elnémultanak”. A hangok hián
 ya után a mozdulatlanság, az élet
telen dermedtség képzetét kelti fel a 3. versszak első hasonlata. A lemenő
naphoz fûződő megszemélyesítések (összevegyülő hasonlat és metafora)
tovább fokozzák a puszta „pusztaságát”, az életerő csökkenését (a nap „rö
vidlátó”).
Az első három szakaszban a téli természet jellegzetes vonásai jelentek
meg, a következő egységben (4–6.) az emberi élet színhelyei felé fordul a
figyelem. Üres a halászkunyhó és a csőszház, csendesek a tanyák, a csárdák
is hallgatnak. A természeti jelenségekkel párhuzamosan itt is a lelassult élet
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tevékenység ábrázolása a jellemző.
Csupa kijelentésre, tényközlés
re szorítkozik a leírás.
A benti világ statikus rajza
után újra a kinti természetbe,
a kihalt, úttalan pusztaságba vezet
a képzelet. Az előző hat versszak
békésebb mozdulatlansága helyé
be most (7.) a szelek és viharok fé
lelmetes és vad kavargása, három
irányból is egymásnak feszülő
birkózása lép. Ebben a dinamikus
környezetben jelenik meg vészjós
lóan a fenyegetett emberi lét
a távolba tûnő, kilátástalan sorsú
betyár alakjával. A 8. szakasz záró- id. Markó Károly: Alföldi táj gémeskúttal (1853)
sorának jelképszerû látomása Szépművészti Múzem – Nemzeti Galéria, Budapest
– „Háta mögött farkas, feje fölött
holló” – emberi tragédiát sûrít magába. Ez a komor hangulat folytatódik
– de már társadalmi-politikai síkra vetítve – a záró strófa hasonlatában.
A lehulló véres napkorona áthallásos kép: a szabadságeszme metaforája. Ám
a versben a személyes tájélmény és a tájelemek konnotatív jelentéstartalma,
a szabadságeszme egyidejűleg és egyenlő súllyal van jelen.
A strófaszerkezet a négyütemû 12-es variác iójából jön létre. A hat
sor közül a 3. és a 4. csupán fél sor (kétütemû hatos), s ezek a rövidebb
verssorok élénkséget, pergőbb menetet visznek a lassúbb 12-esek közé.
A sorokat páros rímek kapcsolják össze.

konnotatív jelentés:
az irodalmi művek
nyelvhasználatára
jellemző, hogy
az alkotás nyelvi
jeleinek elsődleges
jelentéséhez a kulturá
lis hagyomány alapján
másodlagos, metafori
kus jelentés kötődik

FELADATOK
1. F igyeljétek meg Az alföld szerkesztési technikáját! Jelöljétek a horizont tágításának, szűkítésének egyes
fázisait!
2. A
 puszta, télen című versben Petőfi leggyakrabban előforduló szerkesztési elveire figyeljetek: az ellenté
tek alkalmazására, a hangnemek sokszínűségére!
3. Csoportmunkában gyűjtsétek ki a versből a negatív hangulatfestés elemeit! Értelmezzétek, milyen jelen
téstöbbletet hordoznak a hiányokra épülő képek!
4. A
 puszta, télen 5. versszakában költői bravúr a lelassult élettevékenység megjelenítése. Igazoljátok az
állítást a cselekménymozzanatok felidézésével!
5. 
Értelmezzétek a versben a „farkas” és a „holló” metaforákat! Hogyan kapcsolódnak a téli világ
bezártságélményéhez, a táj sugallta kiszolgáltatott emberi létezéshez?
6. Értelmezzétek a természeti világ és a társadalmi lét kapcsolata szempontjából a vers utolsó szakát!
7. A látvány és a látomás költői elemeit egy T-táblában gyűjtsétek össze! Értelmezzétek a látomásszerű
metaforákat!
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Kiskunság n Pár hónappal később s szintén Pesten írta Kiskunság címû
költeményét. Kiindulópontja ennek sem a közvetlen látvány. A nagyvárosi
élet örökös zajából száll fel a lírai én képzelete, s lelki szemei előtt lebegnek
el „szépen gyönyörûn” az alföldi vidékek. Egy forró nyárközépi napon, kora
délelőtt („Kapaszk odik a nap fölfelé”) a puszta egy meghatározott pontjáról
indul el a szemlélet a város felé, s mire a szélmalmok alá ér, már beesteledik
(„Közeleg az este”). Csak a napszakok változásából s a hely- és az időhatározók
ritka fel-felbukkanásából (itten, amott, ott – végre, nagy sokára, végre) követ
keztethetünk arra, hogy a térbeli haladás képei sorakoznak egymás mellé.
A nagyvároshoz mérten a puszta egzotikumát, páratlan szépségét s vég
telenségét sugallják a hol apró részletezéssel (pl. a legelő, a lapályon elnyúló
ér), hol csak nagyvonalúan bemutatott tájelemek (pl. vén csárda, egy-egy
tanya). Ez a vidék, a Kiskunság nem csak szülőföldje miatt értékes a köl
tőnek. A vers megírása idején (1848. május–június) politikai reményei is ide
kapcsolták, hiszen Szabadszálláson kívánt fellépni a képviselő-választáskor.
Ekkor még nem sejthette a rövid idő múlva bekövetkező kudarcot. Vára
kozó bizakodás, optimista derû lengi át az egész költeményt. Talán ezt az
állapotot, a jövőhöz fûződő lehe
tőségeket jelképezi a szélmalmok
vitorláinak fáradhatatlan forgása,
mely a vers végén a nyitottság,
a határtalanság benyomását kelti.
A versforma eléggé bonyo
lult. A nyolc ütemhangsúlyos
verssor szótagszáma a követke
zőképpen alakul: 6–12–12–6–6–
12–12–6; a félrímek különböző
szótagszámú sorokat kötnek öszsze: x a x a x b x b.
Lotz Károly: Alkony (1870)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

FELADATOK
1. Asztalterítő-technikával vázoljátok fel a Kiskunság lineáris szerkezetét!
2. 	Emeljétek ki a versből a látványteremtés költői eszközeit!
3. 	Az anya-gyermek kapcsolata a versben párhuzamba állítható a beszélő és a táj kapcsolatával. A versből
vett poétikai eszközökkel igazoljátok az állítást!
4. 	Hasonlítsátok össze a Kiskunság című verset Az alföld című verssel! Gondolataitokat egy kisesszében
rögzítsétek!
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Petőfi költészete a forradalom
és a szabadságharc idején
1848 januárjában az itáliai forradalom nyomán Petőfi igazolva látja elképzelé
seit. Olaszország címû költeményében a korábbi nagy látnokversek hangján,
lelkesülten üdvözli a „jelenné lett jövendőt”. Ettől kezdve a politikai szenvedélyek
magasfeszültségében él. 1848. március 17-én jegyzi le a következő lelkesült
mondatokat naplójába:
n	„A tûzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy napjaimat, napjaim
gyötrelmeit leírhassam! – Így vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, mellyben
szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei, elhagyhat
ják a börtönt, kínszenvedésök helyét… vártam e pillanatot; nemcsak reméltem, de
bizton hittem, hogy el fog jönni. Tanubizonyságaim erre a költemények, mellyeket
több mint egy év óta írtam.”
• Lapok Petőfi Sándor naplójából

Nemzeti dal n Petőfi március 15-e legnagyobb
hőse, Nemzeti dala valósággal a forradalom egyik
közvetlen kiváltó oka és jelszava lett.Ê
A Nemzeti dal kiáltvány, felhívás, szózat a nem
zethez: lelkesít, állásfoglalásra késztet. A legfonto
sabb mondanivaló, a legfőbb tétel mindjárt a vers
elejére kerül. A lényegre lerövidített kurta monda
tok parancsoló keménysége (az első négy sorban
nyolc mondat!) válaszút elé állítja a hallgatókat, és
azonnali elhatározásra ingerel: a történelmi sors
fordulón választani kell a rabság és a szabadság kö
zött. A refrén már magában foglalja a tömeg, a nép
válaszát is.Ë A többes szám első személy haszná
lata a szónok és a nép egybeforrt akaratát fejezi ki.
A vers voltaképpen első strófájával elérte cél
ját: a nagy párbeszéd a rétor és a nép között le
játszódott. A további versszakok az egyetlen ész
szerű döntésnek a helyességét igazolják a múlt,
a jelen és a jövő érveivel. Hivatkozik a költemény
az ősap
 ákra, kik szabadon éltek, s most kárhozot
tak a szolgaföldben (2. vsz.). Ingerült durvasággal
kel ki azok ellen, akikben nincs önbecsülés. A be
csület parancsa most a hazáért való önfeláldozást
követeli (3. vsz.). Új motívumként jelenik meg a

Ê A verset március 13-án írta arra az ún. reformlako
mára, melyet az ifjúság március 19-én akart adni, ez
azonban az események következtében már elmaradt.
Ë Petőfi maga jegyzi fel naplójában:
„Én velem elszavaltatták a Nemzeti dalt. …fanatikus
lelkesedéssel fogadták, s a refrainban előjövő »eskü
szünk«-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg,
melly a téren állt.”

A vers első nyomtatott példánya. Petőfi ezt szavalta el
reggel a Pilvaxban, majd az orvosi egyetem udvarában,
később a jogászok kívánságára a szeminárium terén,
végül Landerer nyomdája előtt, s mint a szabad sajtó első
termékét ezrével osztották szét a nép között.

PETŐFI SÁNDOR

325

Thorma János: Talpra magyar! (1898)
Thorma János Múzeum, Kiskunhalas

következő szakaszban (4. vsz.) a férfiúi önérzetre
való utalás a lánc és a kard metaforikus szembeál
lításával. A refrénben újra meg újra megerősített
helyes választás nyomán a távoli jövő dicsőségét
sejteti meg, hiszen a jelen történelemformáló
tette visszahozza a magyar név régi nagy hírét
(5. vsz.). Az érvsorozat eddigi keménységét az
utolsó versszakban (6. vsz.) lágyabb, érzelmesebb
hang váltja fel: a képek a kor vallásos képzetei
hez kapcsolódnak. Az unokák „áldó imádsága” a
„szentté” lett hősök nevét idézi fel, mikor leborul
nak majd domborodó sírjaikra.
Petőfi „dalnak” nevezi mozgósító szózatát.
Olyan értelemben dal ez, ahogyan az a Marseill a
 i se – induló, tehát együttesen énekelt kardal. Ezt
a daljelleget emeli ki a forma, a kétütemű, a sor
metszeteket pontosan alkalmazó felező nyolcas
(csupán két alkalommal esik a cezúra a szó belse
jébe). A refrén is ennek a sorfajnak a variációjából
áll, de a 6. és a 8. sor csak egyetlen ütem.

POLITIKAI VERSEK
Március 15. után egyre kizárólagosabb uralomra
jut költészetében a politika. A nagy népgyűlések
szenvedélyességét közvetíti a Föltámadott a ten
ger… lendülete.
Királyellenes versek sorát írja (A királyokhoz;
A király és a hóhér; A király esküje stb.).
A köztársasági államforma mellett agitál (Res
publica), ostorozza a tétlenséget, a forradalmi
lelkesedés elapadását (Megint beszélünk és csak
beszélünk…).
Szenvedélyes felháborodással figyelmeztet a
„belső bitangok” árulására (A nemzethez), sürge
ti a nemzeti összefogást a szabadságharc meg
indulásakor (Élet vagy halál!). S bár nem lett or
szággyűlési képviselő, a sértődöttség legkisebb
jele nélkül, nagy felelősségtudattal szólítja fel az
összeülő nemzetgyűlés tagjait új hazát teremtő
kötelességükre (A nemzetgyüléshez).

FELADAT
Vessétek össze Petőfi idézett naplórészletét Thorma János festményével!
Sikerült-e a tömeg „fanatikus lelkesedését” visszaadnia a festőnek?
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Fekete-piros dal n Petőfi a Fekete-piros dal című költe
ményét 1848 májusában írta. Az áprilisi törvények, melyek
a háromszínű magyar zászlót is elfogadták, olyannyira
feldühítették a Habsburg-udvart, hogy a „királyváltásra
került” sor. A Habsburgok a magyar rebellió leverésére ké
szültek. 1848 májusában már tudni lehetett, „szörnyű idők”
készülődnek, a haza élet-halál harcát kell, hogy megvívja.
A mű címe is erre utal: a fekete a gyász színe, a piros a véré.
A beszélő kassandrai jóslata: a nemzethalál, újabb Mohács,
mely háromszáz évre vagy talán örökre eltakarja a mártí
rok vérével a haza arcát. A lírai én a látomásos romantikus
váteszköltő hangján és modorában beszél. A háromszínű
zászlót fekete-pirosra festő nemzet történelmi végzete a
szenvedés, de ez nem csak isteni büntetés vagy sorscsapás.
A versben a beszélő az „alvó”, tehetetlen kormány ellen is
elmondja vádbeszédét.
A mű címében jelöli a műfajt. A vers a Nemzeti dallal
tart rokonságot, annak mintegy életműbeli folytatója. Így a Barabás Miklós: Petőfi Sándor (1845)
műfajmegjelölése is ahhoz hasonló: a karban előadott éne Petőfi Irodalmi Múzeum
ket, dalt jelenti. Ilyen értelemben az ódával is rokon. Ugyan
akkor az ősi panaszdalok vagy gyászdalok képvilágát is megfigyelhetjük a
versben.
Mohács a nemzethalál történelmi metaforája. A bukás oka: történelmi
bűnök miatt bekövetkezett csapás vagy Európa kis szigeteként történelmi
kiszolgáltatottságunk, felelős politikusainknak tehetetlensége. A nemzet
halál biztos történelmi látomásként olvasható a versben. 1848 májusában a
szabadságharc megkezdése előtt, már a történelmi lehetőségekkel számol
va, a nemzethalál vízióját írta meg Petőfi.
Európa csendes, újra csendes… n A harctérre készülődő költő számolt
a sebesülés, a halál lehetőségével, de elsődleges célja a seregek győzelemre
segítése. Erre nagy szükség is volt, különösen azután, hogy az osztrák
haderő sikeres ellentámadásba ment át, és január elsején meg kellett kezdeni
Pest kiürítését.
A Debrecenben tartózkodó költő lelkes, harcra buzdító cikket írt az
Alföldi Hírlap január 10-i számába:
n	„Mert győzni fogunk, honfitársaim, ez oly bizonyos, minthogy kétszer kettő
négy. És ezt nem az ábrándos csalékony remény mondja nekem, hanem a csal
hatatlan világtörténet. Aki a múltba néz, a jövőbe lát éppen úgy, mint látni a
víz mélyében a magas eget. A történet azt bizonyítja, hogy minden eszme csak
akkor győz, ha világszerűvé lesz, de akkor okvetlenül győz, akkor könnyebb
magát a világot megsemmisíteni, mint azon eszmét kiirtani. Így volt hajdan a
kereszténységgel, így van a szabadsággal.”
PETŐFI SÁNDOR
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Ebben a cikkben azt a reményét fejezi ki, hogy néhány hónap múlva
újra fellángol Európában a zsarnokság elleni harc. Ugyanebben a hónap
ban keletkezett az Európa csendes, újra csendes… A vers az adott pillanatot
ragadja meg: „Európa csendes”, csak a „lánc csörg”, kivéve a magyarokat, akik
nek kezében „cseng a kard”. Egyedül maradtunk a szabadságküzdelmekben,
s most éppen ez lelkesíthet bennünket. Megsokszorozhatja erőnket, hogy
csak mi képviseljük az emberiség érdekeit. A „sötétség éjjelén” csak mi va
gyunk „a lámpafény”, azaz a felvilágosodás klasszikus eszméinek harcosai.
A versben a sötétség kozmikus méretűvé tágul, s a magyarság fénye is a
világegyetembe sugárzik. Az újságcikk írója az
igazságos Istenhez fohászkodik, akitől majd el
nyerhetjük a szabadságot, a költemény lírai énje
pedig közvetlenül a szabadságot szólítja meg.
Legutolsó költeménye, a Szörnyû idő… a teljes lelki összeomlást, a legsötétebb reményte
lenséget sugallja. A végső megsemmisülés riadt
látomását jeleníti meg. Nincs szó már világsza
badságról, emberiségről: egyetlen nemzet, a ma
gyar végromlását jajongja el, amelynek kiirtására
megesküdött az ég, a háború, a döghalál. A leg
szörnyûbb vízió, hogy e népnek s az apoka
liptikus harcnak a híre is elenyészik, mert nem
marad egyetlen ember sem, aki túléli e borzal
makat. De ha ilyen akadna is, híradását az utó
kor „egy őrült, rémülésteli, zavart ész meséjének”
fogja majd fel.
Ismeretlen grafikus:
Petőfi a segesvári harctéren (1849 után)

FELADATOK
1. 	Olvassátok el Kisfaludy Károly Mohács című elégiáját és Petőfi Fekete-piros dalát, majd vessétek össze a két
művet! Kisesszében foglaljátok össze a két vers közötti különbségeket!
2. 	Petőfi Sándor Fekete-piros dal című művének verselése mennyiben tér el a Nemzeti dal verselésétől?
3. 	
Keressétek olyan Petőfi-verseket, amelyekben a lánc és a kard motívuma megjelenik!
4. 	Tartsatok kiselőadást a költő csatadalairól! Használjátok az online elérhető Petőfi-kötetet 
(www. mek.oszk.hu)!
5. 	Keressétek meg a „Petőfi-összesben” az Élet vagy halál! (1848. szeptember 30.) című költeményt! Fejtsétek
ki, miért nevezhető az Európa csendes, újra csendes… előzményének!
6. 	Illyés Gyula (1902–1983) könyvet írt Petőfi Sándor életéről és munkásságáról (Petőfi, 1936; lényegesen
bővített változata: Petőfi Sándor). Olvassátok el néhány fejezetét, és számoljatok be róla!
7. Segesváron. 1948-ban ezzel a verssel zárja Illyés Gyula Petőfiről írott könyvét. Mutassátok be a költe
ményt!
8. Készítsétek el Petőfi Sándor költői portréját!
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A KÖLTŐ-APOSTOL

Az episztolában a következőket írja:

1848–1849-ben Petőfi ars poeticája középpontjá
ban a szabadságért való küzdelem áll. Ez a népet
kívánja „képviselni”, szolgálni verseivel. A Világos
ságot! (1847) című bölcseleti költeménye a hasz
nálni vágyó, a cselekvő költő filozófiája. Számára a
kérdések kérdése nem a „lenni vagy nem lenni”, ha
nem az, hogy használ-e vagy sem a világnak, „aki
érte föláldozá magát”. Bár kételyektől gyötörten,
de mégis hinni akarja, hogy a világ – folyvást emel
kedve – az általános boldogság kora felé halad.
Arany Jánoshoz írott első prózai és költői leve
lében is (1847. február 4.) a nép politikai szolgála
tát teszi meg költészete céljának:

n „ S ez az igaz költő, ki a nép ajkára
Hullatja keblének mennyei mannáját.”

n „ Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll
ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a
század föladata, ezt kivívni célja minden nemes
kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártír
kodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhesse
nek és élvezzenek…”Ê

Verseib
 en gúnyosan támadja a maradi, civi
lizálatlan országot (Okatoot áia, 1847), a kénye
lemszerető, semmittevő nemeseket (Pató Pál úr,
1847). Szenvedélyesen harcol a nép emberi jogai
ért (A nép, 1846; A nép nevében, 1847). Költemé
nyei az eszmék harcában bátor katonák, „rongyos
vitézek”, s ha el kell esniük, a szabadságért fognak
meghalni (Rongyos vitézek, 1847). Büsz
ke ma
gyarságára, s hőn szereti, imádja gyalázatában is
nemzetét (Magyar vagyok, 1847).

Ê „Íme egy újfajta népiesség elvi alapjai. A kezdő Pe
tőfi népiessége tisztán az irodalmi formának népies
sége, művészeti reform volt. E mostani már erkölcsi
jellegű s politikai célzatú.” (Horváth János)

Az apostol
A szabadszállási választási kudarc nem múlt el nyomtalanul.
Jóllehet nem adja fel a liberális-romantikus népfelség elvét,
csalódásai lényeges változásokat indítanak meg politikai világ
szemléletében. A néphez való új viszonyát, nézeteinek módo
sulását tükrözi Az apostol (1848. szeptember) címû romanti
kus elbeszélő költeménye.Ê
Életszemléletének eddigi derûje megingott, lelkiállapo
ta olykor a Felhők kiábrándulását, világgyûlöletét súrolja. Az
apostolban a világ fekete, „mint a kibérlett lelkiismeret”; a nyo
mor és az erény – testvérek. A pár hónappal korábbi családi
idillt a kétségbeejtő családi nincstelenség ûzi el itt: férj, feleség,
gyermekek éhezése megdöbbentő leírásban tárul elénk. Az
ifjú férj, a családapa sötét homloka „egy kép, melyre miljom élet
insége és fájdalma van lefestve”.
Romantikus túlzások találhatók a gyermek Szilveszter sor
sának – a központi témához képest – igen részletező leírásá
ban. „Lopott, koldult, szolgált” – ennyiből állott gyermekkora,
de a részeges tolvaj, az elhízott koldusasszony és a gőgös úrfi
rajza kitûnő jellemkép.
Szilveszter egyoldalúan ábrázolt, romantikusan statikus
hős. Egyszerre mint kész embermegváltó, világmegváltó apos-

Ê	Bár Az apostol témájánál fogva epi
kus költemény lenne, a lírai elemek
uralkodóvá válnak benne, főképp
a belső monológokban megnyil
vánuló töprengések, lírai meditációk
révén. A lírai jelleget erősíti a cselek
mény fő vonalának eseménytelen
sége és epikai elnagyoltsága. A tör
ténet magva ugyanis a titkos nyom
dában kiadott könyv megírása, az
író elítélése és lázadása, merénylete
a király ellen. Sovány meseszál ez,
s ezt is csak röviden érinti Petőfi.
Versformáját jambikus lejtésű, rímek
nélküli, szabad szótagszámú sorok
alkotják.
	
Szerkezete:
in medias res-kezdés
	1–4. fejezet: esti jelenet a család
körében
5–14. fejezet: visszaemlékezés,
az életút rajza
15–19. fejezet: a jelen
20. fejezet: a konklúzió, a jövő
látomása
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Ê	
Szerkezet
in medias res-kezdés
	1–4. fejezet: esti jelenet a család körében
5–14. fejezet: visszaemlékezés,
az életút rajza
15–19. fejezet: a jelen
20. fejezet: a konklúzió, a jövő látomása
· A hagyományosan „szőlőszem-hasonlatnak”
nevezett monológrészletet allegóriának is
mondhatjuk. Az allegória ugyanis a klasszi
kus retorika felfogása szerint egy hosszabb
gondolatsoron következetesen végigvitt,
továbbfejlesztett metafora.

t ol áll előttünk. Az eposzi hagyományokat követő „in
medias res”-kezdésÊ a padlásszoba nyomorában je
leníti meg. Lelke ledobta a ház és a nap gondjait, az
Istennel társalog, az emberiség felszabadításához, bol
dogításához kér tőle erőt:
n „ Adj, isten, adj fényt és erőt nek em,
Hogy munkálhassak embertársaim
 ért!”

Ezt a túlzott eszményítést beárnyékolja az a meg
hökkentő körülmény, hogy míg világboldogító terveit
szövögeti, addig családja nyomorával szemben tét
len és tehetetlen. Kenyérért sírdogáló fiát kakastejjel
sütött cipóval hitegeti, csecsszopó gyermekét pedig
hagyja éhen halni.
Szilveszter életébe a költő beleszövi olykor saját sor
sának egy-egy fordulatát (például a szilveszteri születés
nap; a kastély kisasszonya szüleit megtagadva felesége
lesz; a falu népe elûzi), eszméiv el pedig teljes mér
tékben azonosul. Az ifjú főhősnek is az iskolában
legkedvesebb stúdium
 a a világtörténet tanulmányozása
volt. Petőfi egy évvel korábban még olyan következteté
seket von le a történelemből (Az ítélet), hogy az embe
riség története vérfolyam, amely a nem távoli jövőben
egy utolsó nagy háborúban, a vértengerben fog véget
érni. Szilveszter – a XI. fejezet alapján – egészen más
tanulságokat von le („szőlőszem”-hasonlat).· E sze
rint a föld „megérését”, az általános boldogság korát nem
az elnyomott néptömegek világméretû összecsapásától
várja, hanem az egyes kiemelkedő emberek, a „nagy lel
kek” önfeláldozó harcától. A számneves túlzások a végső
cél elérését a beláthatatlan jövő utópisztikus messzesé
Orlai Petrich Soma: Petőfi Debrecenben (1844)
gébe helyezik. Ha a szőlőszemet, a kicsiny gyümölcsöt
sokszor százezer és miljom napsugár érleli, a föld, a nagy gyümölcs megéré
se „belék erül évezredek vagy tán évmiljomokba”. Ezek a földet érlelő sugarak
a „nagy lelk ek”, de ilyenek ritkán teremnek, s „csak egy nap tart a sugár élete”.
Szilveszter életének az a hit ad értelmet, hogy ő is egy ilyen sugár lehet.
Átértékelődött tehát a korábbi népvezér-, lángoszlop-szerep. A köl
tő-apostolnak nem e népet kell vezetnie, hanem a nép helyett kell cseleked
nie, a néptömegek forradalmi tettét kénytelen magára vállalni.
Szilveszter elvont népfogalma három alkalommal kerül szembe a ki
ábrándító valósággal. Mint falusi jegyzőt az érte addig lelkesedő nép egyik
napról a másikra – teljesen megváltozva – „káromk odó fenyegetéssel” ûzi el.
Ez a szolgalelkûség mélyen megdöbbenti.
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n „Egy pillanatra meg volt lelk e törve,
Kétségbeejtő eszmék ültenek
Megnehezûlt fejére,
Mint a holttestre a hollósereg.
»Ez hát a nép!« kiálta föl,
»Ez hát a nép, amelyet én imádok,
Amelyért élek s halni akarok!«”
(XIII.)

A kétségbees ést – egyelőre – az az önvigasztalás oldja,
hogy a nép „még most gyermek”, „kit el lehet könnyen bolondíta
ni”, s ezért kettős erővel fog érte küzdeni.
Hasonló csalódásban van része a titkos nyomdában meg
jelent könyve fogadtatásakor is (XVI.). Mûve „ezrével olyan
gyorsan terjedett el, mikéntha villám hordta volna szét”. Eszméit,
gondolatait mohón nyelte el a szomjas világ, s lelke meg
frissült tőle. Mégis: az elsápadt hatalom egyetlen szavára
a megrémült nép megtagadta a könyvet, szerzőjétől elfor
dult, s megbüntetését követelte.
Szilveszter „rémesen lak olt”: feleségétől, életben maradt Ferenczy Béni: Petőfi-emlékmű Ungváron
gyermekétől nem búcsúzhatott el; az utcán tartóztatták le,
s tízévi börtönre ítélték. Mikor egy évtized múltával kisza ¶ A z apostolt, a megváltót az emberek
ugyanúgy megrugdalják, leköpdösik,
badul, első szava: „Szabad tehát a nemzet, a haza?” Épp az el
mint annak idején Jézus Krisztust, s ha
lenkezőjét tapasztalja. A világ nem haladt célja felé, az embe
sonlóképpen követelik halálát is.
riség visszafejlődött, még mélyebbre süllyedt a szolgaságba,
s a zsarnokság „óriásodott”. Szilveszter a maga elé tûzött cél
nak megfelelően egyedül vállalja – a néptömegek helyett –
a forradalmi tettet: a „szolgacsorda” éljenzése közepette rálő a királyra.¶
A befejezés azzal a régi jó költővigasszal zárja a költeményt, hogy a késő
századok szabad nemzedékei megemlékeznek majd azokról a szentekről és
nagyokról, akik a szolgaságban is szabadok voltak.

FELADATOK
1.	A főhős gyermekkoráról viszonylag részletes képet fest az elbeszélő. Emeljétek ki ebből neveltetését
(kik nevelték, ki buzdítja tanulásra, iskolai kedvenc tantárgya stb.), s vonjatok le következtetést a későb
bi életsorsra nézve!
2.	Olvassátok el az ún. „szőlőszem-hasonlatot”! Milyen lényeges változás állapítható meg a főhős politikai
szemléletében?
3. Hozzatok érveket annak bizonyítására, hogy Szilveszter
• statikus hős;
• szentimentális hős!
4.	Horváth János irodalomtudós szerint „Szilveszter a költő szócsöve”. Keressetek hasonlóságokat, párhu
zamosságokat Szilveszter és Petőfi alakja, sorsa között!
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Jókai Mór
Pályakép
Jókai Mór (1825–1904) irodal
munk legolvasottabb és legter
mékenyebb regényírója. Hatal
mas életművet hagyott maga
után, s az ő munkássága terem
tette meg Magyarországon a
modern értelemben vett olva
sóközönséget. Ő kanonizálta
Magyarországon a romantikus
regényt.

Gyermekkora
Komáromban született 1825.
február 18-án a család legki
sebb gyermekeként (a kereszt
ségben a Móric nevet kapta). Édesapja, Jókay
József, nemesi származású ügyvéd és árvagyám
volt. Édesanyja, Pulay Mária alakja rendre vissza
tér a regények anyafiguráiban. A gyenge testal
katú kisfiút a szülők féltő gondossága vette körül.
Jellemének fő vonásai: a szelídség, az optimiz
mus, a hazaszeretet és a humanizmus a komáro
mi otthonban fejlődtek ki benne. Szülővárosa a
nagy dunai kikötővel akkor az ország egyik fontos
kereskedelmi központja volt.Ê
Csodagyereknek tartották. Igen fiatalon már
versei jelentek meg, s kitűnően rajzolt. Tízéves
korában német szóra Pozsonyba küldték. Itt két
év alatt kifogástalanul megtanulta a német nyelvet.Ë1841–1842-ben a pápai református kollé
giumban tanult. Itt ismerkedett meg Petőfivel,
s többször szerepelt – vele együtt is – az önképző
körben, az ún. Képző Társaságban. 1842 és 1844
között Kecskeméten jogot tanult. 1846-ban ügy
védi oklevelet is szerzett, de sohasem lépett jogi
pályára.

Pályakezdése
1843-ban írt ugyan egy tragédiát (A zsidó fiú), de
csak első regényének (Hétköznapok, 1846) sikere
után döntött véglegesen az írói pálya mellett, bár
tehetséges festő is volt. Tagja lett Pesten a Tízek
Társaságának, 1847 júniusában pedig az Életképek
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szerkesztője lett. E köré a fo
lyóir at köré tömörültek a Fiatal
Magyarország radikális írói Pe
tőfi vezetésével. 1848. március
15-ének egyik főszereplő
je volt. Ő fogalmazta meg és
olvasta fel e napon a híres ti
zenkét pontot, részt vett a saj
tószabadság kivívásában, este
pedig ő csillapította le a Nem
zeti Színházban a tüntetőket.
Ekkor találkozott az ünnepelt
színésznővel, Laborfalvi Ró
zával, aki társaival a Bánk bán
bemutatására készült, s a szín
padon nemzeti színű kokárdát
tűzött az író mellére.
Ez a romantikus jelenet leh
 etett az oka a szerelem megszületésének. Jókai
(március 15-e után hagyta el nevéből a nemesi y-t)
1848. au
gusz
tus 29-én fel
esé
gül vet
te a nála
nyolc évvel idősebb Laborfalvi Rózát.
Jókai Mór 1849 elejéig következetesen szol
gálta a forradalom ügyét. Kossuthhoz csatlako
zott, elkísérte alföldi toborzóútjára is. 1848 őszén
írt cikkei szilárd köztársaságpártinak mutatják.
Feleségével együtt követte a kormányt Debre
cenbe. Itt – a katonai vereségek hatására – a ki
egyezésre hajló békepárt híve lett, s az Esti La
pokban megjelent írásai már a béketárgyalások
célját támogatták. Később mégis üdvözölte a
trónfosztást, s fellelkesítették a tavaszi hadjárat
győzelmei. Pest visszafoglalása után visszatért
Ê  Komárom színes világa, hajósai, iparosai, kereske
dői és bankárai, az apai ügyvédi irodában meg
forduló különböző származású, foglalkozású és
vallású emberek ismételten megjelennek majd
írásaiban.
Ë  1837-ben elvesztette édesapját. Ez a csapás olyan
lelki megrázkódtatást jelentett a gyermeknek,
hogy súlyosan megbetegedett, és csak a gondos
ápolás mentette meg életét. Nevelését ezután
későbbi sógora, Vály Ferenc komáromi tanár irá
nyította, aki felismerve tehetségét, írót kívánt
faragni belőle. Minden hajnalban öt órakor a laká
sára rendelte, és nyelvekre, stilisztikai és retorikai
ismeretekre tanította.
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Telepy Károly: Laborfalvi Róza arcképe
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Ez a házasság annyira felháborította az író édesanyját, hogy Jókayné kitagadta fiát,
Jókai pedig kénytelen volt szakítani legjobb barátjával, Petőfivel. Mindenki tud
ta ugyanis, hogy Laborfalvi Rózát nagy szerelem fűzte színésztársához, Lendvay
Mártonhoz, s azt is, hogy ennek a szerelemnek a gyümölcsét, a tíz év körüli kis
Rózát mint „törvénytelen” gyermeket egy intézetben neveltetve rejtegették. Az át
kozódóknak, tiltakozóknak végül is nem lett igazuk: Laborfalvi Róza nemcsak gon
dos, férjét tisztelő, az írói munkához szükséges nyugalmat mindig megteremtő
feleségnek bizonyult, hanem a háztartáshoz értő, ügyes gazdasszony is lett. Férje
mellett állt az 1848–1849-es évek nehéz, sorsdöntő hónapjaiban. Később a ke
mény öregasszony, Jókayné is megenyhült irányában.

ugyan a fővárosba, de hamarosan kénytelen a
kormánnyal együtt menekülni először Szeged
re, majd Aradra. A világosi tragédia már-már az
öngyilkosságba kergette. Ebből a válságos hely
zetből felesége mentette meg. Labor falvi Róza
egy parasztszekéren áthajtott az orosz katonák
között, majd férjét egy kis faluban, a Bükk hegy
ségbeli Tardonán (Lillafüred közelében) rejtette
el. Négy hónapig rejtőzködött itt. Rajzolgatott,
festett, de tele volt félelemmel a jövő miatt. Ezt
a helyzetet is a leleményes feleség oldotta meg.
Eladta ékszereit, s összeköttetései révén sikerült
férje számára olyan kapitulációs iratot szereznie,
amilyent Klapka tisztjei kaptak a komáromi vár
feladásakor. Ez a menlevél tette lehetővé, hogy
Jókai büntetlenül elhagyhassa menedékhelyét.
Tardonai bujdosásáról szól Egy bujdosó naplója
(1850) című könyve.

Írói kibontakozása
Jókai epikus művészete az 50-es években bon
takozott ki. Akkor találta meg igazi írói hivatá
sát, amikor mások elhallgattak. A reménytelen
ség évtizedében hitet, vigasztalást vártak tőle az
olvasók, s Jókai eleget is tett ennek a kívánalom
nak. Kezdetben csak álnéven (Sajó) írhatott. Így
jelentette meg már 1850-ben Csataképek című
novelláskötetét. A szabadságharc dicsőséges
eseményeit idézik fel az elbeszélések minden
féle kétely, kritika nélkül. A nemzeti összefogás
írójaként kerül minden olyan témát, mely belső
vitákról, meghasonlásról szólna.
„Történelmi” regényeiben (Erdély aranykora,
1851; Török világ Magyarországon, 1852–53; Fehér
rózsa, 1854; Janicsárok végnapjai, 1854) a 17. szá
zadi Erdély életét, a tatár és a török pusztítás bor

zalmas képét igyekezett megrajzolni, de jórészt
megrekedt a kor külsőségeinél. A „két pogány
közt egy hazáért” küzdő magyarság hősiességé
nek bemutatásával a nemzeti öntudatot kívánta
felébreszteni.
Legigazibb témáját, legfőbb ihletőjét a reform
kor ábrázolásában találta meg. E kor eszményeit,
a nemzeti felemelkedésért vívott küzdelmeit,
a nemzetegyesítés, érdekegyesítés céljait mutatja
be két remekében, Egy magyar nábob (1853–1854)
és Kárpáthy Zoltán (1854–1855) című dilógiájá
ban. Ez szűkebb műfaját tekintve családregény. Ez
a forma igen alkalmas arra, hogy valamely idősza
kasz társadalmi körképét sűrítve mutassa be. Az
egymásra következő nemzedékek egymástól elté
rő magatartása igen jellemző a történelem fordu
lópontjain. Kárpáthy János, a nábob még a parlagi
maradiság ironikusan bemutatott képviselője. Fia,
Zoltán már a legnemesebb liberális és hazafias
eszmék cselekvő letéteményese.
Az 50-es évektől egyre jobban bekapcsolódott
a politikai életbe. Az 1861-ben összehívott or
szággyűlésen a határozati párt képviselője. Ehhez
a csoportosuláshoz azok a politikusok tartoztak,
akik határozat formájában kívánták az uralkodó
elé terjeszteni követeléseiket. Jókai ekkor kétke
dés nélkül hitt a nemzet fölemelkedésében, egy
új reformkor kibontakozásában. Ábrándos derű
látásának jellegzetes műve Az új földesúr (1862).
Egyik legtöbbet vitatott munkája ez. Sokan a ki
egyezést előkészítő regénynek tekintették, holott
Jókai egyáltalán nem annak szánta: ekkor még
ellenezte a bécsi udvarral való egyezkedést. Az
új földesúrban a nemesi passzív ellenállás köré
fon dicsfényt. A cselekmény középpontjában az
a történet áll, hogy egy nyugalmazott osztrák tá
bornok, Ankerschmidt lovag a magyar föld és a
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Jókai svábhegyi villájának kertjében (1898)
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Regényeinek sikerei nyomán hamarosan megszűntek
anyagi gondjai, s nemsokára a legjobban fizetett hazai
prózaírónak számított. 1853-ban Budán vásárolt egy sváb
hegyi telket, amelyen egy rozzant kis ház is állott. A telek
egy elhagyott kőbánya volt, de Jókai gyönyörű kertté va
rázsolta, s rozoga házát is újjáépíttette.

magyarok erényeinek hatására lelkes magyarrá,
48-as elveket hirdető politikussá válik.
1863-ban megindította a balközép párt po
litikai napilapját, A Hont, s szoros barátságot kö
tött Tisza Kálmánnal, a párt vezetőjével. 1867 és
1875 között a parlamentben ellenzéki képviselő.
Ez az időszak művészi pályájának fénykora. Nép
szerűségének csúcsán állt, anyagi helyzete egyre
jobban megszilárdult, 1871-ben felépíttette bala
tonfüredi villáját is. Közeli kapcsolatba került az
uralkodóházzal: 1868 őszén felkérték arra, hogy a
Szerelem bolondjai (1868) című regényét szemé
lyesen nyújtsa át hűséges olvasójának, Erzsébet
királynénak.
1867 után írta legjelentősebb műveit. Ezek
közül ki kell emelni A kőszívű ember fiait (1869), az
1848–1849-es szabadságharc erős eszményítés
sel megrajzolt „hőseposzát”. A kiegyezés után a
magyar nemzeti kultúra nagy fellendüléséről áb
rándozott Jókai. Ennek támogatását akarta szol
gálni Eppur si mouve! És mégis mozog a föld! (1872)
című regényével, melyben a reformkort előkészí
tő művészi és tudományos törekvések heroikus
küzdelmeinek állít emléket. A 18. század végi an
tifeudális mozgalmak hagyományait, a felvilágo
sodás és a csökönyös konzervativizmus harcait
eleveníti fel Rab Ráby (1879) című munkájában.
Saját jelenének, a kieg
 yezés utáni korszak
nak legégetőbb, időszerű társadalmi kérdései
is megjelennek Jókai regényvilágában. A Fekete
gyémántokban (1870) a nemzeti polgárosodás,
a hazai kapitalizálódás átfogó ábrázolására töre
kedett. Az író nem tagadta meg magát: most is
elsősorban romantikus vágyait fogalmazta meg.
A valóságtól elrugaszkodott ábrándjai elsősorban
a regény főhősében öltenek testet. Berend Iván
alakjában saját osztályának, a köznemességnek
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a dicséretét zengi. Úgy látja, hogy a köznemes
ség, mely vezető szerepet töltött be a reformkor,
a szabadságharc és az önkényuralom idején, ezt
az irányító szerepet megőrizheti 1867 után is. Be
rend Iván az új, modern társadalmi körülmények
között nem süllyed dzsentrivé, hanem vállalkozó
vá válik. Benne a magyar nemes, a polgár (bánya
tulajdonos) és az értelmiségi (tudós) minden jó
tulajdonsága egyesül, azok minden hibája nélkül.
A Fekete gyémántok optimizmusának, a tőkés
fejlődésbe vetett bizakodásának nyomait sem lel
hetjük fel Az arany ember (1872) című művében.
Az illúziókkal való leszámolás, a rezignált kiábrán
dulás regénye ez.

Az utolsó évek
1875-ben politikai fordulat történt az országban.
A hatalmon lévő Deák-párt egyesült az ún. Tiszapárttal, s az addigi ellenzék bekerült a kormány
ba. Így lett kormánypárti képviselő Jókai is.
L aborfalvi Róza sok szenvedés után, 1886-ban
meghalt. Ez a csapás összetörte Jókait, attól félt,
nem fog többé írni tudni. Ekkor fogadott leánya,
Feszty Árpádné (Laborfalvi Róza unokája) állt
mellé – otthagyva a müncheni rajziskolát –, hogy
ne maradjon egyedül. Második házassága azon
ban elfordította tőle rokonait, s a közvélemény is
egyre jobban elhidegült tőle. Új felesége a húsz
éves Nagy Bella színésznő lett, aki fényes karrier
ről álmodozott. Mindenki rossz néven vette ezt
a kései házasságot, s az általános értetlenségbe
még antiszemita hangok is keveredtek.
Az utolsó két évtizedben a korábbi, nagy nem
zeti és társadalmi problémákat feldolgozó „irány
regények” helyét elsősorban a kalandos történel
mi regények foglalták el. A kuruc korba helyezte
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Jókai Bajza utcai lakásának
dolgozószobájában
Erdélyi Mór felvétele, 1892

a Szeretve mind a vérpadig (1882) és A lőcsei fehér
asszony (1884) cí
műregényeit. Az előb
bi
ben
azt kívánta bemutatni, miképpen lesz a Rákóczi
szabadságharc hős vezéréből, Ocskay Lászlóból
áruló, a másikban pedig az áruló Korponaynéból
nemzeti vértanú. Néhány regényében egy-egy
lelkiismeretlen, bár rokonszenves kalandor az
események főszereplője (például Egy hírhedett ka
landor a tizenhetedik századból, 1879; A cigánybá
ró, 1884; Trenk Frigyes, 1893; A két Trenk, 1893). Két
művében érintette a századvég nagy témakörét,
a dzsentrik világát, mert rá kellett döbbennie, hogy
a birtokos nemesség nem tud szakítani visszahú
zó hagyományaiv al, s le fog lépni a történelem
színpadáról (A kis királyok, 1886; A mi lengyelünk,
1902).
Utolsó éveinek legkiforrottabb alkotása a Sár
ga rózsa (1893). Ebben a kisregényben a kalan

dosság csaknem teljesen hiányzik. A balladaszerű
történet középpontjában két árnyaltan jellemzett
népi figura, Decsi Sándor csikós- és Lacza Ferkó
gulyásbojtár halálos végű vetélkedése áll a sárga
rózsáért, Kláriért. A cselekmény színhelye a Hor
tobágy, a civilizációt ól még érintetlen puszta, s ez
bő lehetőséget ad Jókain
 ak, hogy szinte halmoz
za, hajszolja a néprajzi különlegességeket. Egy új,
Mikszáth felé mutató paraszti romantika elemei
jelennek meg itt, s Jókai megértő rokonszenvvel
mutatja be főszereplővé nőtt paraszti alakjait.
Fiat al éveiben a gyakori betegségek, később
a súlyos tüdővérzések újra meg újra figyelmez
tették a halál közelségére, de öregkorában nem
sokat foglalkozott az elmúlás gondolatával. 1904.
má
jus 5-én sem akart meg
hal
ni. Azt mond
ta
családjának: „És most aludni fogok”, s e szavakkal
örökre lehunyta szemét.

FELADAT
Az 1897-ben készült festmény Tisza Kál
mán nevezetes kártyapartiját örökíti meg
a Szabadelvű Párt Klubjában. A kép jobb
szélén álló alak szintén neves író. Jókai Mór
élete és kora című könyvében tiszteleg mes
tere előtt.
Nézzetek utána, ki e híres író!

Ferraris Artúr: Történelmi tarokkparti
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Jókai írásművészete
A magyar regény és kisepika (elbeszélések, novellák)
egyik legnagyobb hatású alkotója. Későbbi nagy követő
je, Móricz Zsigmond írta róla: „Nem tagadom, nem tehe
tek róla, ahol fény csillan a papíron, ott van Jókai!” Hatása
felbecsülhetetlen: olvasóközönséget teremtett, írókat
indított útjára prózamodelljeivel, hihetetlenül sokszínű
elbeszéléseivel a magyar irodalmi nyelv alakítója. Meséi
vel, regéivel, eposzi igényű történelmi regényeivel nemze
ti identitásunk erősödését szolgálta. A magyar irodalmat
külföldön is ismertté tette. Regényeiből halhatatlan film
feldolgozások születtek. Több mint 100 regényből s több
mint 1000 elbeszélésből, illetve drámai alkotásokból álló
életműve megkerülhetetlen.

EPIKUS FORRÁSOK
Jókai elbeszélői szemléletét és technikáját több forrás
ra vezethetjük vissza. Ki kell emelni erős kálvinista
gyökereit, melyek minden kérdést erkölcsi távlatba
emeltek, másrészt erős nemzeti elkötelezettséget hagyományoztak
az íróra. A reformkorban ezért is állt a katolikus Habsburgokkal szemben
a liberális nemzeti oldalra.
A magyar elbeszélői hagyomány közül a népköltészet, a népmesék
világa a legfőbb ihletforrás: „És mégis úgy tetszik, hogy valamint a nyelvben az
élet, úgy az elbeszélésben a népmesék modora ragadt meg leginkább lelkében, hogy
ő époly ösztönszerűséggel sajátította el azok szellemét, mint Petőfi a népdalokéit.”
(Arany János)
A népmesék mellett a magyar legendák és az európai mítoszok for
málták szemléletét. A kálvinista teológiai-erkölcsi, a népmesék és a mítoszok
etikai modelljei logikai struktúrájukban analógok: a jó és a rossz küzdelmét
alapvetővé és időn kívülivé teszik. Ezzel megteremti azt a szemléleti alapot,
mely lehetővé teszi, hogy minden eseményt fikcióként, kitalált történetként
jelenítsen meg az elbeszélő. S mindent a globális létszemléletű mítoszok és
mesék perspektívájából lásson, vagy egy egyszerű tájat, eseményt ilyen hori
zontba emeljen. Jókai Az ércleány című novelláját így kezdi:

Jókai balatonfüredi villája – ahol Az arany ember
született – ma az író emlékmúzeuma.

n „Írjunk mitológiát.
	Írjuk le az év eseményeit, híven, valóan, mindent, ami megtörtént, minden
csodálatost, emberfölöttit, nagyszerűt, amit láttunk, amit tapasztalánk, aminek
szemtanúi voltunk, s akkor mondjuk rá, hogy ez mind mese, mert különben
nem fogják elhinni.
A költő álmodta ezeket.”
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Jókai epikus költészetének forrásai az anekdoták, melyek a anekdota: a görög ’kiadatlan’ szóból
regény cselekményét lelassítják, a szereplőket, a történetet más származik, eredetileg szóban előadott,
csattanóval végződő rövid, humoros
nézőpontból adják elő, humorukkal az olvasói érdeklődést tart történet egy személyről vagy
ják fenn, ugyanakkor a jellemzés eszközei. Az Egy magyar nábob eseményről; az anekdota a történetet
bevezető része anekdoták sora. Maga Jókai így ír erről: „Ros� mint megtörtént eseményt állítja elénk
szallják, hogy az első kötet, tehát a regénynek egynegyed része, csu
pa epizódokból áll. Én magam sem találok számára mentséget. (…)
A mesét illetőleg tulajdonképpen az egész első kötet egészen el is marad
hatott volna, ha alakjaim jellemzésére okvetlenül nem szükségeltetnék.”
Ê Jókai irodalomtörténeti helye és
Szépirodalmi előzményként az angol és francia romantikus
iránya a francia Victor Hugo, vala
mint az an
gol Wal
ter Scott és
regényeket szokás megnevezni. A történelmi regény sajátosságait
Charles Dickens (1812–1870) nevé
Walter Scott-tól és Victor Hugótól tanulta, de nagy hatással
vel határolható leginkább körül.
volt rá a magyar romantikus regény első írója, Jósika Miklós
Ë „Re
 gényeinek hatása tulajdonkép(1794–1865) is.Ê
p
 en a novella fejlődésére volt igazán
Jókai elbeszélői stílusának legfontosabb eszköze a mesélő
jótékony. A magyar novella század
végi nagy magaslatát, amelynek
kedve, ahogy Arany János jellemezte. Hallatlan nyelvi gazdagsá
éppen a hallatlan erős légköridéző
ga, stílusismerete, kiapadhatatlan képzelőereje.
erő, a tömör környezetrajz, a dialó
Elbeszélői technikájának egyik jellegzetessége a jelentéssűrí
gusbeli, a nyelvi biztonság, a hang
tés. A nevek beszédesek, utalnak a szereplők jellemére, a leírá
nembeli zártság a jellemzője, Jókai
nagyszerű részletművészete nélkül
sok – mint a görög eposzokban – eget és földet fognak össze,
el sem lehetne képzelni.”
az emberi létezésről vallanak. A történetek – bár látszólag a ro
• Németh G. Béla
mantikus kalandosságot szolgálják – nemzeti kérdéseket, kívánt
vagy elkerülendő történelmi irányokat metaforizálnak.
Regényeire a hangnem sokfélesége jellemző. A humor, az anekdo
tákba illő fordulatok, a szatíra, az idill s a nemes eszmékért lelkesedő és
lelkesítő pátosz váltogatják egymást.Ë
Hihetetlenül könnyen és sokat írt, szinte létezési formája volt az írás.
Színes képzelete nem ismer térbeli és időkorlátokat. Bekalandozza a régi
Magyarország regényes tájait a Fertőtől a Szent Anna-tóig, az Al-Dunától
a Tátráig, végigvezeti olvasóit mind az öt világrészen, bepillantást enged a
távoli jövőbe (A jövő század regénye, 1872–1874) s a földtörténeti múltba is
(Fek ete gyémántok).
Meseszövése tisztán romantikus. Kedveli a párhuzamos meseszálak
egymás melletti haladását. Gyakoriak a várakozásunkra rácáfoló, meghök
kentő fordulatok, a kiélezett konfliktushelyzetek, az emberfelettinek tûnő
teljesítmények, az eseményekre ható ismeretlen okok sokáig titokban tar
tása, a véletlen találkozások. Halmozza a hős elé tornyosuló nehézségeket.
Nagy kedvvel alkalmazza a hatásos színpadiasságot, a cselekmény nagy cso
mópontokban, drámai jelenetekben való összefogását.
Jellemei – elsősorban a főszereplők – a legtöbbször eszményített
alakok, eposzi hősök, s egyéniségük mozgatója egy eszmei megszál
lottság. Pozitív hősei mindig a legnemesebb eszmék harcosai. A nemzeti
felemelkedésért, polgárosodásért, a szabadságért, egyenlőségért, erkölcsi
tisztaságért küzdenek. Önzetlenség, áldozatvállalás jellemzi őket, női sze
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replőin pedig éteri tisztaság ömlik el. Hogy eszményített jellemei mégsem
válnak puszta képletté, papirosfigurává, azt a köréjük felsorakoztatott
életteli mellékalakok sorának köszönhetik. Az életmű végén új regénytí
pusokkal is kísérletezett. Írt disztópiát (A jövő század regénye), mely 1952
és 2000 között játszódik, s melynek kiadását a Rákosi-rendszer megaka
dályozta – épp a bekövetkezett borzalmak „megjóslása” miatt. Írt pika
reszk jegyeket is mutató kalandorregényt (Trenk, A két Trenk), önéletrajzi
ihletettségű művet (A tengerszemű hölgy). Kifogyhatatlan fantáziája és kí
sérletező kedve egész életére jellemző.

Jókai kisepikája
Jókai Mór nem csak a regény műfajában alkotott maradandót, kiváló novel
lákat és elbeszéléseket írt.

A tengerszem tündére
1854-ben írta Jókai A tengerszem tündére című elbeszélést, melynek irodalmi
és néprajzi előzménye egyaránt megtalálható. Így ír erről Útleírások című
művében:
Ê A Szent Anna-tó
mellett lévő kápolna
harangjának történe
tét népmesék is őrzik,
Benedek Elek gyűjte
ményében is olvashat
juk egyik változatát.

n	„Erdély legköltőibb helyét láttam. Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb
látványok Erdély tájai közt, de oly magasztos alig lehet több, mint a Szent
Anna tava. A legrégibb időktől a legújabbig szüntelen vallásos eszmék Sionköde lebegett e táj fölött, ez volt a rajongók, az ihlettek Libanonja, ami Izráelnek
az Olajfák hegye, a hindunak a gangeszi szent völgy, az északi skandinávnak
az Igdrazill árnyéka alatti magány, s a hellén költészet arany árnyképeinek
a Tempe: az Erdélynek a Szent Anna tava.”
Jókai ezen az utazáson a Szent An
na-tó legendáit hallhatta a környék
beli emberektől.Ê A legendák és a
mesék az ősi, természeti és az emberi
világ konfliktusát dolgozzák fel, egy
ben eredetmeseként a Szent Anna-tó
környékének titokzatos néptelenségét
is magyarázzák. A romantikus Jókai
fantáziájára hatott a tündérmesék va
rázsa, a Szent Anna-tó és környékének
szokatlanul különös természeti cso
dája, a tengerszem titka, melyet nem
táplál sem folyó, sem patak. Elbeszé
lésében megőrizte a népmese eredet
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magyarázatát, szereplőit, még az elbeszélő külső nézőpontját is. Az eredeti
cselekményt azonban kibővítette, a magyar népmesékre is jellemző me
sei hármassággal. A székely gulyásnak három fia volt, mindhárom próbára
indult, a két legidősebb elveszett, a harmadikba beleszeretett a vízi király
legkisebb, harmadik lánya. Ezt a harmadik legényt nem lehetett kincsek
kel elcsábítani, a szerelem erejével mentette meg palackba zárt testvéreinek
lelkét, ezáltal győzte le a vízi király kristályszilánkokká hulló birodalmát,
s Szűz Mária igéjével hozta fel a gonosz föld alatti birodalmából a harangot,
melynek hangja az égig ér. Az elbeszélő időben is követi a hármasságot, ki
tágítja az eredeti történet idejét, hiszen három generáció küzdelmét mutatja
be a harang visszaszerzéséért, Isten kegyelmének elnyeréséért, s a gonosz
varázslatok megtöréséért.
Az elbeszélés drámai konfliktusra épül: két világ, két vallás csap össze:
a vízi király birodalma a harang, vagyis a keresztények istenének világával.
A vízitündérek királya a természet buja és különös világát, annak csendjét,
kristálypalotáinak tisztaságát őrzi. A kápolna harangjának csodálatos hang
ját, a kápolnába igyekvő emberek zaját nem tűri. A vízi világ lakói lidér
cek, gonosz tündérek, akik a görög szirénekhez hasonlóan elkápráztatják
az embereket, és a halálba rántják őket. A vízi tündérek csendje félelmetes,
csapdáik (föld alá húzó televényeik), néma csábításaik a halált jelentik az
ember számára. A harang hangja égig szálló zene, az isteni-emberi világ
szimbóluma.
A mesei elbeszélés narrátora bonyolult meseszövéssel mondja el kívülálló
beszélőként a történetet. A székely ember fogadott oláh gulyása aranyértezüstért elárulja istenét. Az árulót a vízi világ királya tulokká változtatja és
szarvára akasztja a Napot és a Holdat jelképező tarisznyát, jelezvén, ő a
világ ura. Ezért sem szólhat az árulás béréből csináltatott csengettyűharang.
A két világ küzdelme Szűz Mária közbeavatkozásával vesz fordulatot,
aki a remete álmában megjelenve elmondja a gonosz mágikus erők legyő
zésének titkát: „Amíg e harang a víz alól vissza nem kerül, harangszó nem fog
hallatszani e vidéken.”
Jókai varázsmeséje egyszerre szól a Szent Anna-tó gonosz urának
legyőzéséről, a hit és a szerelem megváltó erejéről.

FELADATOK
1.	Hasonlítsátok össze Benedek Elek Szent Anna tava című legendameséjét Jókai Mór A tengerszem tün
dére című alkotásával! Vázlatban foglaljátok össze, mely epikus elemeket szőtte Jókai a népmesébe,
s milyen jelentéstöbbletet eredményeznek ezek az elemek a Jókai-műben!
2.	Az általatok tanult tündérmeséktől miben tér el Jókai műve? Készítsetek T-táblázatot!
3.	Gondolkodjatok el azon, vajon a Szent Anna-tó, miért lehet szakrális jelentőségű a székelyek életében,
ahogy azt Jókai az Útirajzokban kifejtette!
4.	Miért létértelmező mese A tengerszem tündére? Véleményeteket vázlatban foglaljátok össze!
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A huszti beteglátogatók
konnotáció: az értel
mezőtől, a szöveg
környezettől és kulturális
hagyománytól függően
asszociációs többlet
jelentés

A huszti beteglátogatókat Jókai 1860-ban írta, történelmi novelláinak egyike.
Egy kuruc anekdotát dolgozott benne fel.
A novellában minden motívumnak sajátos konnotációja van: II. Rákóczi
Ferenc Habsburg-ellenes szabadságharca rárímel az 1848–1849-es küzdel
meinkre: az ésszel és csalafintasággal Huszt várát bevevő Rédey Ferenc
uram története túlnő az anekdotán, példázat lesz. Huszt vára szintén fel
idézi a „Hass, alkoss…” Kölcsey-szentenciát. Rédey és rokonsága, emberei
összefogtak, hogy a nagybeteg labancot, Tallóssy uramat legyőzzék. Huszt
vára erős, bevehetetlen egy kis csapatnak, ezért találnak „gyógyszert” vissza
vételére.
Az elbeszélő kívülállóként, de a kurucokkal, a hazájukat védőkkel egyet
értve meséli el a történetet. Rédeyékkel való szimpátiáját mutatja Tallóssy
uramék bemutatásakor a gúnyos hang, a szubjektív elbeszélői hang. Szokat
lan Jókai elbeszélő technikájában, hogy az anekdota az egész novella alapját
adja, s ne csak a történetet színesítő mellékszál legyen. A célirányos, egyszá
lú történet csattanóval végződik, nemcsak a várba érkeztek „beteglátogatók”.
A várból gyógyszerért küldték a vár őrségét, helyettük kuruc hazafiak jöt
tek. Tallóssy későn döbbent rá Rédey tervére.
A huszti beteglátogatók anekdotikus és meseszerű történet, amely a törté
nelmi példázattal a nemzeti öntudatot hivatott fenntartani.

A huszti vár. Illusztráció
a Vasárnapi Újságból
(1856)

FELADATOK
1. Idézzetek példákat az általatok olvasott Jókai-regényekből a romantikus meseszövésre!
2. Jellemezzetek egy Jókai-hősnőt (akár filmadaptációk alapján)!
3. Olvassátok el A huszti beteglátogatókat, gyűjtsétek össze a novella komikumának forrásait!
4.	Szerintetek a Rákóczi-szabadságharc anekdotái miért voltak népszerűek az 1850–1860-as években?
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Az arany ember
n	„Be kell vallanom, hogy nekem magamnak ez a legkedvesebb regényem. Az olvasó
közönségnél is ez van legjobban elterjedve.”
• Jókai Mór: Az arany ember. Utószó

Csaknem minden szempontból egyedi remeklés ez a regény az
író életmûvében. Nemcsak a kor nagy gondolatai, politikai vál
ságjelenségei tûnnek fel itt, hanem nyomot hagyott benne az író
magánéletének sok-sok konfliktusa, házaséletének ekkori zava
ra: feleségének elhidegülése, féltékenykedése és egy romantikus
késői szerelem is. Az író annyira azonosulni tud főhőse kínló
dásával, hogy egyes értelmezők egyenesen „vallomásregénynek”
tartják.
	Alkotói fénykorának (1867–1876) csúcspontja ez a regény (1872ben írta) azért is, mert ez Jókai legharmonikusabb, a romantikából
a realizmusba viszonylag legmesszebb eljutó remekmûve.
Ez a realista vonás a vívódó, meghasonlott főhős sokoldalú
ábrázolásán túl abban is megnyilvánul, hogy szereplői egyszerû,
hétköznapi emberek: hajóbiztosok, hajókormányosok, kistisztvi
selők, kereskedők, kézmûvesek. Ha jól megfigyeljük, megelőző
regényeinek azok a figurái lépnek most az írói figyelem fókuszá
ba, akik ott csupán anekdotikusan bemutatott és realisztikusan
megrajzolt mellékszereplők voltak.

ÖSSZEFOGOTT SZERKEZET
Az arany ember szerkezeti felépítés szempontjából is egyik legösszefogottabb alkotása. Az írói komponálás tudatosságára vall,
hogy már a kezdő fejezetekben megjelennek mindazok a motí
vumok, cselekményelemek, amelyek később felerősödve, kibont
va adják a regény cselekményszövetét, s így vagy úgy szó van vala
mennyi fontos szereplőről is.Ê Például:

Hanns Hanfstaengl: Jókai Mór Lukanics
Ottiliának dedikált fényképe (1874)
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Az író a 70-es évek elején nagy érzelmi
válságon ment át: beleszeretett gyámleányába, a 18 esztendős Lukanics
Ottiliába, s már válásra is gondolt.
Azonban Lukanics Ottilia fiatalon,
tüdőbajban meghalt. Noémi alakját
ő ihlette.
Ê Ilyen fontos motívum minde
nekelőtt maga a Duna, mely
összekapcsolja Komáromot és
a Senki szigetét.

•	A legelső találkozás a Szent Borbála fedélzetén már sejteti
Timár és Timea későbbi viszonyát. A török kislány hálát érez ugyan meg
mentője iránt, de bensőségesebb rokonszenvet nem. Midőn a hajóbiztost
lesodorja a hullám a hajó orráról, s azt hiszik, meghalt, a szíve „meg sem
dobbant”. „Mik or a fehér cicát a hullámok közé veszni látta, akk or kétségbe volt
esve, akk or nem tudta könnyeit visszatartóztatni, s most, mik or a hajóbiztost
elnyelte a hullám, azt sem mondta rá, hogy szegény!”
•	Az inspiciens (vámtiszt) levélben azt üzeni sógorának, a komáromi se
regellátási osztály főnökének, Kacsuka Imre úrnak, hogy Timár „arany
ember”, érdemes rá felfig yelni.
JÓKAI MÓR
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FELADAT
Jellemezzétek
Athalie-t mint
romantikus hősnőt!

Fábri Zoltán díszletterve
Az aranyember 1940-es
előadásához Országos
Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, Budapest
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•	Komárom felé vezető útjukon fedezik fel a Senki szigetét és lakóit.
Timea és Noémi kölcsönös ellenszenve már ekkor sokat sejtetően meg
mutatkozik. A cica, Narcissza körül keletkezik köztük ártatlan nézetel
térés, de a két leány szemüknek pillanatnyi összevillanásából megérzi,
„hogy ők valaha egymás sorsának rejtelmes intézői lesznek, hogy lesz közöttük
valami közös, vagy öröm, vagy fájdalom; és talán sohasem fognak arról többet
tudni, mint egy elfeledett álomról, hogy ők okozták azt egymásnak”.
•	Felbukkan a szigeten Krisztyán Tódor is mint Noémi „vőlegénye”. Első
pillanatra a hős és a kém keverékének látszik. Megjelenése halálba kerge
ti Ali Csorbadzsit, aki egyetlen leányát komáromi rokonára, Brazovicsra
bízza. Krisztyán feljelentéssel zsarolja a szigeten élőket is. Vele kapcso
latban meséli el Teréza mama családja szerencsétlenségét. Férje, Bello
váry volt Krisztyán Tódor apjának a kezese. Ebben a történetben is szó
van Brazovics Athanázról, a szipolyozó komáromi gabonakereskedőről.
A Pancsováról megszökött Krisztyán Maxim adósságát ötszörös nye
reséggel hajtotta be annak kezesén. Bellováryék mindent elvesztettek,
földjüket, házukat, s az apa egy éjszaka szíven lőtte magát. – „Vissza
jövök még ide!” – mondja Timár Terézának elbúcsúzva tőle.
•	A haldokló Ali Csorbadzsi tört mondataib an jelentkezik első ízben a „vö
rös hold”, „vörös félhold” motívuma, mely ismételten vissza-visszatér
Timár életének válságos fordulóin vagy mint bûnre csábító jelenés, vagy
mint a lelkiismeret-furdalás szimbóluma.
•	Végül amint a süllyedő hajóról megmentett Timea belép a Brazovicsházba, csírájában, rejtetten felsejlenek már a később oly végzetessé váló
szenvedélyek: a gyûlölködés és a féltékenység. Athalie szemei „egyet vil
lámlottak Timea arcára, másikat a katonatisztre, s ajkait még jobban kipittyesz
té. Kacsuka úr egészen el volt veszve Timea bámulatában”. Timár is bánato
san figyelte, hogy Timea milyen kedvesen mosolygott Kacsukára.
1828 őszén (október végén) indul a regénytörténet, s az időrendben ha
ladó cselekménybonyolításban a fenti motívumok teljesednek ki. Itt nem
egymással szemben álló társadalmi
erők, csoportok csapnak össze, mint
más regényeiben. A küzdelem szín
tere Timár Mihály lelke. A hûség és a
szerelem, a hatalmas vagyon és az iga
zi boldogság ellentétei között való há
nyódás jelenti a nagy konfliktusokat.
A vívódó, a megoldhatatlan döntés
kényszer elé kerülő főhős életének két
fő színtere hol Komárom, hol a Senki
szigete, míg a véletlen a kezére játszik
abban, hogy az egyiket örökre elhagy
hassa, és otthonra leljen a másikon.
A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA

A REGÉNY MÍTOSZI ALAPSZÖVETE –
GÖRÖG ÉS ZSIDÓ-KERESZTÉNY MÍTOSZI
ÉS IRODALMI UTALÁSOK
Midász az antik mítosz szerint fríg király volt, aki felismer
te egy eltévedt ittas öregemberben Dionüszosz kísérőjét,
Szilénoszt. Midász eloldoztatta a megkötözött Szilénoszt,
s Dionüszosz tiszteletére ünnepséget rendezett. Dionüszosz
megígérte Midásznak, hogy egy kívánságát teljesíti. A balga
Midász azt kérte, minden, amihez hozzáér, arannyá változ
zék. Így arannyá változott az étele, a bora, valóban minden,
amihez hozzáért. Mielőtt szomjan halt volna, könyörgött
Dionüszosznak, vonja vissza ajándékát. Az isten megkönyö
rült rajta, Midász belátta ostobaságát, a Paktolosz folyóban
lemosta magáról a kapzsiság vétkét. A folyó hullámai azóta
aranyszemcséket visznek. Midász pedig Pánt, a természet is
tenét követve ezután a természetben élt.
1884-ben az Amerikai Egyesült Államokban kiadták Jókai
regényét Modern Midász címmel – kiemelve a főhős jellemé
nek egyik meghatározó elemét: midászi vágyait. Ez nem más,
mint az „aranyszerzés”, a gazdagság. Elcsalja Tímea vagyo
nát – mentegetve magát, hiszen beleszeretett a lányba, fele
ségül veszi, s így mégsem lopta el tőle kincseit. Ám Tímea
nem szerelemből lesz a felesége, csupán kiszolgáltatottságból
és hálából. Immár biztos tőkével, minden, amihez hozzáfog,
arannyá válik. Ám Tímár egyre boldogtalanabb „élő alabást
rom” feleségével, aki Kacsukát szereti.
Midász alakjának másik oldala a bölcsességéről árulkodik:
a gazdagság helyett Pán istenhez, a természet ősi rendjébe me
nekül. Tímár, a „modern Midász” is ezt a harmóniát keresi. Ő ezt
a pénz előtti, a civilizációt megelőző világot a Senki szigetén
találja meg. Míg az előző világhoz Tímea, ehhez Noémi köti.
A víz női princípium. Tímár modern Odüsszeuszként
a Duna vizén a Szent Borbála fedélzetén hajózik. Így négy
„nő” köti a vízhez: Tímea, akit szállít, Athalie, a komáromi
Brazovics Athanáz kereskedő lánya, Noémi, a Senki szigeté
nek lakója és Szent Borbála, aki előtt tornyok omlottak le,
sziklák nyíltak meg s a jó halál védőszentje. A Szent Borbálán
hal meg Ali Csorbadzsi, kincset hagyva hátra, egy létértelme
zést jelentő utat nyitva meg a hajós előtt.
Ám a Balaton vize, a harmadik helyszín adja a „megváltó ha
lált”, Krisztyán Tódor (neve beszédes, „Krisztus követője”, míg a
Tódor jelentése: „Isten ajándéka”) halála „váltja meg” a civilizáci
ótól Tímárt, s vonulhat el a Senki szigetére. Odüsszeusz törté

A szigetutópia az irodalmi utópia egyik
típusa, melyben a főszereplő véletlen
baleset (pl. hajótörés) vagy tudatos
döntés eredményeképpen egy szi
geten átéli a természettel azonosulás
élményét vagy kikerül/kivonul a kora
társadalmából s egy másik világgal
szembesül.
A szigetutópia két alapvető típusa,
amikor a hős a természetben él, hát
rahagyva kora politikai, gazdasági stb.
gondjait. Ilyen Az arany ember Senki
szigetének utópiája. A másik típus, ami
kor az utazó egy másik társadalomba
csöppen, s saját, elhagyott világa és
az új világ egymásnak tükröt tartva
megmutatják különösségeiket, visszás
ságaikat, esetleg előnyeiket. Ilyen Swift
Gulliver utazásai című regényében a
nyihahák országa.

Náday Ferenc Krisztyán Tódor szerepében.
Nemzeti Színház, 1884

princípium: alapelv, vezérelv
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netét nemcsak a nőktől nőig utazó, a boldogságot kereső
hajós alakja idézi meg, de a Senki szigetének neve is. Ami
kor megkérdezi az őt megvakító hajóst, ki ő, Odüsszeusz
így felel: „Nevem: Senki”. Tímár Senki szigetén névtelenül
lesz boldog.
A Senki szigete a Bibliát is alludálja. A Senki szigete
a bibliai Éden metaforája, a harmonikus boldogságé. Itt,
az édeni világban Noémi várja az új szövetség ígéretével,
mintha lehetőség lenne a történelem újrakezdésére.
Tímár neve is jellemének e kettősségét sűríti magába.
Tímár az a mester, aki a lenyúzott bőrt kikészíti. „Arany
emberként” Tímár sok bőrt húzott le másokról, ezért érez
lelkifurdalást. A Mihály név bibliai eredetű, annak az
arkangyalnak a neve, aki legyőzte az ördögöt, a világi
örömökkel az embert bűnbe csaló gonoszt.
Ez a kettősség vezet el erkölcsi dilemmájához.
Timár „kilép az életből”, a világból, otthagyja feleségét,
házát, vagyonát. Őszintén meggyónja egész szerencsét
len kettős életét Noém
 inak, s „feloldoztatott”. Elmene
kült abba a történelem előtti paradicsomi idillbe, abba
a rousseau-i ősközösségbe, mely kiáltó kontrasztként áll
szemben a modern világgal. A Senki szigete nem tartozik
egyetlen államhoz sem. Nincsenek itt hivatalok; csak a
Jelenetek Az arany ember című filmből,
ter
mészet által diktált törvények léteznek. Itt a pénz is is
rendező Gertler Viktor (1962)
meretlen fogalom, csupán a cserekereskedelmet ismerik.
Vallásuk sincs, de istenhitük rendíthetetlen. Teréza csak
Ê „ A Senki szigete azonban nemcsak mene
„arról a jóságos, minden teremtést szerető, véghetetlen irgalmú,
külés – hanem a jóság, a szeretet, a nagy
bûnbocsátó” Jézusról beszél Noéminak, s így ő „arról a ke
emberi erények melegágya is.”
• Sőtér István
gyetlen, bosszúálló Istenről, arról a személyválogató Istenről,
arról az áldozatot követelő, cifra templomokban lakó Istenről”
nem tud semmit. A regény megoldása romantikus ábránd. Az ember nem
léphet ki a világból, nem vonulhat ki a társadalomból. A Senki szigetének
rajzában a menekülés költői nosztalgiája jelenik meg, az elvágyódás lírája
uralkodik.Ê
Az arany ember vonzó hatását növeli az a pátoszteljes romantika is,
mely az al-dunai képekben vagy a téli Balaton látványaib an, a jég alatti ha
lászat leírásában érvényesül. A sziget növényvilágának részletes bemutatásá
ban a kertészkedő-füvészkedő Jókai jeleskedik.
alludál: céloz, hivatkozik, utal valamire

FELADATOK
1.
2.
3.
4.

Igazoljátok, hogy kezdetben Timár becsületes, tiszta jellem!
Hozzatok példákat a műből a belső monológra!
Fejtsétek ki, hogyan nyilvánul meg a regényben a főhős belső meghasonlottsága!
Írjátok meg a bulvársajtó stílusában Timár Mihály „szabadulásának” történetét!
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5. Válaszoljatok a szöveggyűjtemény szemelvényéhez kapcsolódó kérdéssorra!
• Melyek a történetet közvetlenül megelőző cselekményelemek?
• Miféle kincsekre bukkant Timár Mihály? Kié volt ez a vagyon? Kinek a számára kívánja megőrizni?
•  Önmentegető töprengésében milyen érveket hoz fel a maga megnyugtatására? A szerelem igazi érv-e
vagy mentegetőzés? Egyáltalán felmenti-e önmagát Timár Mihály?
6.	
A sziget és a kert motívuma számos irodalmi alkotásban kapott meghatározó szerepet. Említsetek közü
lük néhányat!
7.	
A Vaskapu-csatorna megépítése (1896) hajózhatóvá tette az Al-Dunát. Nézzetek utána, hogyan alakult át
az egykor vadregényes táj! Hogyan változott a „vaskezű emberek” természetátalakító tevékenységének
megítélése Jókai óta?
	
„Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről talapjáig, négy mértföldnyi messzeségben; kétoldalt hatszáz
lábtól háromezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna.
	A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld alatti tűz repeszté kétfelé a hegyláncot? Neptun
alkotta-e ezt, vagy Volcán? Vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz hasonlót még a mai istenutánzó kor vas
kezű emberei sem bírnak alkotni.
	Az egyik isten keze nyomait hirdetik a Fruska Gora hegy tetején elszórt tengercsigák kövületei, a Veteranibarlang ásatag tengerlakó saurusai; a másik istenről beszélnek a bazaltok a Piatra Detonatán; a harmadikat,
a vaskezű embert hirdeti a sziklába vágott hosszú padmalypart, egy országút, melynek boltozata is van; az
óriási kőhíd oszlopmaradványai, az emléktábla a szikla oldalába domborműként vésve, s a meder közepébe
vágott százlábnyi széles csatorna, melyen nagyobb hajók járhatnak.
A Vaskapunak kétezer éves históriája van, s négy nemzet nyelvén nevezik azt.”
8. Készítsetek jellemzést a mellékszereplőkről!

TUDOMÁNYOS ÉLET
A ROMANTIKA KORÁBAN
A szervezett kulturális élet kialakítása
A 18. század utolsó har
madában, először Bessenyei
György, majd Kazinczy Fe
renc irányításával elkezdődött
a szervezett kulturális élet ki
alakítása. Ennek a programnak
egy részét a felvilágosodás jeles irodalomszervezői és alkotói
megvalósították: modernizálták
a nyelvet, létrejött az egységes
irodalmi és köznyelv, folyóira
tokat alapítottak, s az irodalom
kritika fontosságára is felhívta a
figyelmet Bessenyei a Holmiban.
A felvilágosodás korában számos nagyon fontos irodalmi és kulturális
program nem jöhetett létre. Ezeket, a magyar kulturális élet számára alap
vető fontosságú feladatokat a romantika első korszakának irodalom- és
kultúraszervezői, a nemzetért elkötelezett magyar nemesek és polgárok
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valósították meg – aktív al
kotómunkával vagy mecé
násként, közvetlen program
alkotóként vagy programok
megvalósítójaként.
A magyar romantika
első korszakában bekövet
kezett hatalmas kulturális
fejlődést több tényező is segí
tette. Meg kell említeni Her
der hatását, aki az originális
kultúra nemzetmegtartó erejére hívta fel a figyelmet.
Jóslata pedig mélyen meg
rázta a magyar értelmiséget.
A magyar nép művésze
Rudolf von Alt: A Nemzeti Színház Pesten (1840-es évek)
Szépművészeti Múzeum, Budapest
tének (irodalom, zene, tárgyi
hagyaték) felkutatása ekkor
kezdődött. Népdalaink, balladáink összegyűjtésében kiemelkedő munkát
végzett Kriza János (1811–1875), Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény
(1863), Magyar népköltési gyűjtemény (1882) címmel, Ipolyi Arnold pedig
Magyar mithologia (1854) címmel a magyar hitvilág megmaradt emlékeit
gyűjtötte össze és rendszerezte.
A reformkorban alapították meg Széchenyi István mecenatúrájával
a Magyar Tudományos Akadémiát, amely tudományos életünk fő
szervezője lett. Első elnöke Gr. Teleki József történész volt. Magyar köz
adakozásból ekkor építették fel a Pesti Magyar Színházat, 1841-től
Nemzeti Színháznak hívták, s melynek első direktora Bajza József
volt.
Az irodalomszervezést a szép számban megjelenő folyóiratok szerkesz
tői és a Kisfaludy Társaság végezték. A 19. században kialakult tehát a
szervezett kulturális élet, fellendült a tudományos alkotók és munkák tá
mogatása, az egyetemi élet. A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar
irodalmi élet is szervezett keretek között tudott működni.

Erdélyi János
Erdélyi János (1814–1868) első etnográfusaink egyike. Felvidéki reformá
tus kisnemesi családból származik. Apja „bibliás” ember volt, a kortársak
nemcsak a hithűségét tisztelték ezzel a jelzővel, hanem könyvszeretetét,
műveltségét is. A verseket maga is író, földműveléssel foglalkozó apa tanít
tatta fiát, aki a Sárospataki Református Kollégium diákja lett, majd Pesten
elvégezte a jogi egyetemet.
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Pesten irodalommal kezdett foglalkozni. Különösen nagy hatással volt rá
Kölcsey Ferenc költészete és Nemzeti hagyományok című tanulmánya. Hatá
sára kezdte tanulmányozni a magyar népköltészet fennmaradt darabjait.
1842-ben adta ki Népköltészetről című teoretikus (elméleti) írását, mely
ben a népköltészet és a nemzeti költészet viszonyát elemezte. Szembeszállt
a klasszicizmus kozmopolita szemléletével, s a népdalokat kutatta. Néze
teinek alapját jelentette az a gondolata, miszerint népdalokat csak akkor
lehet tanulmányozni, ha összegyűjtik azokat. A népköltészeti alkotásokról
úgy vélekedett, az örök emberi érzések megragadására ezek a népdalok és
balladák alkalmasak, míg a történelmi események, eszmék és általuk kivál
tott hatások megéneklésére a nemzeti költészet (mai szóval műköltészet)
alkotásai. Véleménye szerint a nemzeti költészetnek a népköltészet „tiszta,
nemes előadását” célszerű átvenni, mert a népi elemet csak így tudja követni.
„Tehát vegye föl a művelt költészet a népinek tisztaságát, minden törvénytől füg
getlen merész szókötéseit, szólásmódjait, életvonásait…”
Tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy
Társaság. Ez utóbbi felhívására népdalokat és népballadákat gyűjtött, me
lyeket három kötetben adott ki Népdalok és mondák (1846) címmel.
Életműve felbecsülhetetlen. Munkássága nagy hatással volt Tompa Mi
hályra, Arany Jánosra, a magyar néprajztudományra.

kozmopolita (a görög)
kozmosz: világminden
ség és polisz: városállam
szóösszetételből szár
mazik): világpolgár, aki
a nemzeti érzéseket és
kultúrát háttérbe szorítva
az egyetemes emberi ér
dekeket tartja szem előtt

Bajza József
Bajza József (1804–1858) a magyar irodalmi kritika egyik
nagy alakja Kölcsey Ferenc és Szemere Pál mellett. A mű
velt, kisnemesi családban született Bajza József a ferences és
piarista középiskolai tanulmányok után a pesti egyetemen
bölcsészetet, majd jogot hallgatott. Bár tanulmányai végezté
vel ügyvédi vizsgát tett, érdeklődése az irodalom és az esztéti
ka világához közelítette. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg
Toldy Ferenccel, aki felismerve tehetségét, Kisfaludy Károly
figyelmébe ajánlotta a fiatal költőt. Bajza 1831-től szerkesz
tette a Kritikai Lapok című folyóiratot, majd 1837-től Vörös
marty Mihállyal és Toldy Ferenccel közösen az Athenaeumot,
amely orgánumban már inkább kritikusként volt jelen. Az
1820-as években Pozsonyban, illetve a Pesti Német Színház
ban ismerkedett meg a színház világával. Ismeretei birtokában
jelentette meg Dramaturgiai és logikai leczkék, magyar színház
bírálók számára című munkáját 1836-ban. Ebben a művében a
színészek színpadi megjelenéséről, a nyelvhasználatukról szól.
Ez utóbbi esetében kívánalomként fogalmazta meg a nemzeti
köznyelv használatát, elvetette, hogy a színészek a színpadon
nyelvjárásban deklamáljanak. Fontosnak tartotta, tartsák be a

Barabás Miklós – Karl Mahlknecht:
Bajza József portréja (1857)
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
deklamál: nagy pátosszal, túlzott
taglejtésekkel kísérve folyamatosan
előad; szaval
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nyelvhelyességi szabályokat, hiszen a színészek a magyar nyelvművelésben
kiemelkedő szerepet játszanak.
A Pesti Magyar Színház első igazgatója lett, amely tisztsége bir
tokában a színház működési szabályzatát is kidolgozta. Színigazgatói tevé
kenysége alatt Erkel Ferenccel és az operákkal szemben a prózai műveket
támogatta. Ez a vita az operai tagozattal oda vezetett, hogy 1837-ben Bajza
lemondott a színházigazgatói címről, ezt követően kritikaírással foglalko
zott. Az esztétika terén képzett, megalkuvást nem tűrő kritikus volt, aki
észrevételeivel, bírálataival nem támadta, sokkal inkább segítette az írókat,
a magyar romantikus irodalmat.
1847-tól politikával foglalkozott, Kossuth-párti volt. 1848-ban ő szer
kesztette a Kossuth Hírlapja című napilapot. 1849 után Vörösmartyval együtt
bujkált. A szabadságharc leverése, a Haynau-terror megviselte idegzetét.
1858-ban a magyar kritika egyik legnagyobb alakja megbomlott elmével
halt meg.

TOLDY FERENC
Eredeti neve Schedel Ferenc (1805–1875). Budai
német ajkú család gyermeke, édesapja postatiszt
volt. A családban németül beszéltek, az iskolában
tanult meg magyarul. Orvosi egyetemet végzett,
ám Kazinczy és Kisfaludy Károly hatására hamar
kapcsolatba került az irodalommal. Orvosi szakmá
ját hosszan folytatta még, az egyetemen egészség
tant tanított, szerkesztette az Orvosi Tárt.
Legközelebbi barátjával, Bajza Józseffel az
Auróra-körhöz csatlakozott. A romantikus esztétika
képviselőjeként verseket és kritikákat írt. Egyik leg
sikeresebb bírálatát Arany János Toldijáról írta.
Toldy Ferenc legnagyobb és legjelentősebb
munkái 1849 után születtek. A magyar irodalom
története fiatalkora óta érdekelte. 17 évesen meg
írta a magyar szonett fejlődéséről szóló tanulmá
nyát, s később is végzett irodalomtörténeti kuta
tásokat. A szabadságharc leverése után hatalmas
erővel látott a magyar irodalomtörténet megírá
sához. A magyar nemzeti irodalom története a leg
régibb időktől a jelenkorig rövid előadásban (1864)
a legteljesebb műve, iskolai használatra szánta.
A  magyar irodalomtörténetet 4 nagy korszakra
osztotta: 1) a kezdetektől a honfoglalásig, 2) a hon
foglalástól Mohácsig, 3) Mohácstól Bessenyei
György fellépéséig (1772), 4) 1772 után 1848-ig.
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Toldy Ferenc
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Munkájának érdekessége, hogy az irodalomtörté
neti korokban a tudománytörténetünk fejlődését
is megvizsgálta.
Kritikusi, irodalomtörténészi tevékenysége mel
lett tanári és irodalomszervezői munkássága is
jelentős. A pesti egyetem bölcsészettudományi
karának tanára és dékánja volt, 1871-től pedig a
Kisfaludy Társaság elnökévé is megválasztották.
Őt tartja az utókor a magyar irodalomtörténetírás atyjának.
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klasszicista ~ 111, 133, 177, 211, 239, 257
középkori ~ 51
mese~ 274
drámai feszültség 140
drámai harc 68
drámai költemény 150, 246, 274, 279
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drámai szerkezet 142
drámai szituáció 67, 68, 137, 139, 226
E
ekhós vers 190
elbeszélés 76, 80, 91, 149, 248, 261, 268, 307, 333,
336, 338, 339
elbeszélő 30, 50, 79, 117, 210, 236, 241, 243, 244,
245, 248, 249, 251, 253, 261, 262, 264, 265, 273,
279, 305, 308, 309, 331, 336, 337, 339, 340
elbeszélő költemény 30, 50, 244, 261
elégia 189, 190, 206, 207, 290
elégikusság 106
életkép 43, 72, 185, 192, 193, 194, 266, 302, 303,
304, 305, 306, 332
ellentét 42, 46, 58, 59, 69, 77, 85, 89, 96, 117, 122,
134, 138, 143, 145, 154, 155, 158, 160, 177, 180,
186, 188, 189, 197, 198, 203, 205, 206, 207, 208,
214, 217, 218, 226, 234, 239, 251, 253, 258, 266,
275, 280, 286, 290, 291, 304, 305, 308, 308, 309,
311, 312, 318–320, 323
élmény 33, 36, 63, 69, 73, 100, 101, 102, 128, 147,
150, 154, 155, 157, 181, 201, 205, 209, 215, 244,
247, 261, 263, 270, 276, 290, 305, 323, 343
emlékirat 98, 100, 163, 170, 224
empirizmus 108, 109, 115
enciklopédia 98, 99, 109, 110, 167
énekvers 34, 45,
enumeráció l. seregszemle
epigramma 111, 172, 208, 214, 279, 299, 310,
312
epika 115, 116, 176, 177, 239, 243, 244, 248, 329,
336
episztola (költői levél) 171, 207, 208, 299, 313
epizód 337, 51, 77, 80, 85, 259, 289
eposz 299, 308, 309, 315, 330, 334, 336, 337
komikus ~ 117, 308
eposzi konvenciók 91
érdekesség 304, 348,
eredetiség 35, 171, 180, 210, 213
érték
erkölcsi ~ 41, 68, 111, 135, 245, 312
esztétikai (művészi) ~ 30, 111, 310
értékelés 252
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értekezés (tanulmány) 17, 18, 26, 32, 33, 42, 87, 89,
90, 91, 97, 99, 108, 114, 116, 117, 123, 129, 130,
152, 154, 166, 167, 170, 173, 175, 176, 182, 185,
192, 197, 201, 211, 213, 221, 223, 224, 225, 232,
241, 247, 252, 259, 261, 272, 288, 297, 298, 315,
330, 347, 348
értékszerkezet 133
értékvesztés, ~pusztulás 67, 103, 133
értelmezés 18, 28, 37, 43, 62, 64, 71, 80, 127, 141,
159, 188, 189, 194, 232, 242, 252, 269, 274, 275,
296, 302, 312, 343
érzelmi hatás 184, 206
érzékenység l. szentimentalizmus 115, 128, 149,
160, 162, 163, 165, 169, 180, 186, 190, 197, 236,
310
esztétika 85, 116, 122, 133, 171, 185, 196, 213, 221,
237, 249, 269, 274, 302, 310, 347, 348
esztétikai minőség 122, 133
F
fantasztikum 238, 239
félreértés 59, 60, 139, 143, 234, 258
felvilágosodás 85, 86, 107–118, 120, 122, 124, 126,
128, 129, 130, 140, 147, 162, 164, 165, 166, 168,
180, 185, 191, 211, 236, 237, 252, 256, 260, 269,
276, 286, 288, 289, 313, 328, 334, 345
felvonás 49, 53, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
134, 135, 137, 139, 142, 144, 145, 225, 226, 227,
228, 229, 233, 234, 268, 278
fenség 54, 91, 115, 270
fentebb 171, 173, 213, 302
feszültség 46, 61, 85, 119, 139, 140, 142–144, 183,
214, 217, 268, 280, 281, 319, 325,
figura etymologica 214
fikció 80, 244, 313, 336
film 29, 49, 52, 57, 62, 68, 71, 80, 83, 84, 229, 230,
231, 234, 242, 243, 251, 252, 259, 336, 340, 344
filozófia 48, 50, 69, 71, 72, 88, 99, 108, 110, 114,
124, 128, 150, 166, 174, 254, 176, 181, 196, 215,
219, 223, 272, 274, 286, 312
filozófiai költemény 166, 174, 176
folyóirat 103, 116, 164, 168, 170, 175, 221, 252, 272,
273, 298, 299, 300, 332, 345, 346, 347
fokozás 37, 122, 220, 321

folklór 131
fordítás 17, 18, 24, 25–28, 35, 40, 49, 56, 60–62,
71, 72. 73, 80, 83, 87, 91, 111, 122, 127, 130, 134,
141, 146, 150, 151, 153, 155, 160, 165, 167, 168,
171, 173, 176, 188, 203, 213, 219, 224, 246, 254,
262, 268
forma 147, 150, 177, 183, 185, 197, 201, 210, 213,
214, 216, 218, 242, 254, 280, 286, 302, 315, 324,
326, 333
G, GY
groteszk 80, 122, 155
gúny 17, 52, 66, 70, 77, 82, 88, 117, 120, 122, 132,
173, 175, 179, 191, 254, 308, 329, 340
gúnyirat 173
H
hagyomány 177, 180, 199, 200, 221, 223, 225, 239,
252, 256, 263, 267, 269, 285, 288, 302, 305, 309,
318, 322, 323, 330, 334, 335, 336, 340, 347
halmozás 26, 37, 58, 84, 85, 97, 130, 205, 214, 220,
293
hangnem 44, 54, 90, 97, 103, 111, 115, 125, 150,
171, 179, 180, 189, 201, 236, 239, 245, 255, 285,
287, 299, 304, 312, 313, 323, 337
hármas egység 54, 111, 134, 142, 257
harmónia 40, 112, 113, 141, 147, 181, 182, 196,
197
hasonlat 19, 37, 39, 42, 72, 85, 178, 308, 309, 323,
330, 331
hexameter 179, 297, 310, 315
Himfy-strófa (kis) 214
himnusz 20, 28, 34, 37, 43, 46, 92, 105, 106, 154,
216–219, 252, 282, 284
hiperbola 200
historizmus 240
hitvesi költészet 317
humor 48, 62, 88, 101, 121, 124, 125, 145, 192, 215,
304, 305, 309, 337
I
idill 125, 130, 156, 158, 181, 182, 185, 197, 205,
208, 213, 238, 243, 254, 319, 329, 337, 344
idő

~kezelés 54
~rend 169, 284
~sík 65, 283, 294
~tartam 54, 134, 177, 262
időmértékes 26, 63, 134, 164, 198
rímes-~ 198
induló 106, 326
in medias res-kezdés 329, 179
intelemirodalom 221
intonáció 181, 309
inverzió 215, 217, 218, 220, 283, 290
invokáció l. segélykérés 92, 178, 263, 309
ionicus a minore 183
irodalmi élet 208, 210, 211, 264, 273, 299, 346
irodalmi (esztétikai) nyelv 18, 27, 171, 336
irodalomtörténet 23, 32, 147, 162, 167, 236, 237,
241, 243, 245, 248, 257, 269, 322, 331, 348
irónia 117, 120, 191, 251
ironikus 124, 126, 179, 214, 215, 245, 250, 253, 254,
265, 304, 305, 307, 333
ismétlés 139, 159, 160, 190, 217, 282, 283
J
jambus
hatodfeles 72
negyedfeles 184
négyes 189
ötödfeles 198
ötös 72
jelenet (szín) 51, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 79, 95, 104, 114, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 141, 142, 144, 151, 178, 226, 228, 229,
251, 267, 277, 288, 320, 329, 332, 337, 344
jelenetezés 323
jelentés 16, 21, 34, 37, 42, 48, 58, 64, 66, 69, 77, 78,
99, 103, 112, 115, 124, 148, 155, 159, 168, 173,
184, 192, 201, 203, 212, 214, 220, 236, 244, 242,
266, 268, 280, 285, 288, 291, 292, 304, 306, 309,
312, 320, 323, 337, 339, 342, 343
többlet~ 340
jelkép l. szimbólum 18, 19, 21, 26, 53, 58, 73, 78,
103, 150–152, 160, 184, 206, 207, 213, 252, 257,
273, 275, 279, 282, 285, 323, 339, 342
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jellem, jellemábrázolás 33, 39, 41, 46, 51, 53, 54, 58,
60, 62, 64, 67, 68, 71, 78, 80, 84, 87, 88, 97, 101–
106, 109, 112, 113, 115, 122, 125, 133–139, 142,
145, 146, 150, 157, 159, 165, 169, 171, 178, 181
183, 185, 186, 191, 192, 197, 201, 204, 205, 208,
212–214, 221, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 236,
239, 240–242, 244, 245, 252, 259, 263, 265, 266,
268, 280, 288–290, 294, 302–306, 309, 311–313,
318, 323, 329, 332, 333, 335, 337, 340, 342–345
jellemrajz 54, 78, 169, 242
jellemzés 60, 133, 145, 146, 178, 205, 230, 252, 263,
266, 304, 337, 345
jeremiád 92, 104, 216
K
kaland 29, 62, 77, 78, 116, 118, 125, 209, 236, 239,
241, 242, 244, 261, 274, 305, 334, 335, 337, 338
katarzis 70
katasztrófa l. végkifejlet 50, 56, 65, 59, 68, 70, 217,
232, 234, 273, 289
kellék(tár) 135, 177, 225, 254, 304, 305, 309, 320
képzelet 64, 101, 158, 194, 237–239, 241, 243, 253,
254, 274, 286, 290, 314, 319, 321
keret 44, 65, 85, 127, 149, 159, 212, 217, 219, 234,
280, 281, 292, 294
késleltetés 70, 312
klasszicizmus 86, 111, 112, 115, 147, 155, 162-164,
171, 180, 181, 183, 188, 195–197, 237–240, 251,
256, 257, 269, 272, 302, 347
kódex 34–37, 39, 44, 46, 104, 265, 288
komédia 132, 133, 143
komikum 52, 57, 62, 122, 133, 134, 138, 139, 144,
145, 234, 279, 309, 340
helyzet~ 52, 139, 145
jellem~ 138, 234
komikus hős 139
kommentár 264
kompozíció 34, 36, 39, 40, 44, 64, 85, 91, 104, 111,
114, 169, 225, 226, 237, 264, 273, 312, 216
konfliktus 50, 63, 65, 67, 68, 71, 119, 133, 142, 146,
154, 179, 226, 230, 251, 337–339, 342
korstílus 13, 82, 236, 269
költői levél l. episztola 171, 299
költői magatartás, szerep 302, 315, 244
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könyvnyomtatás 16, 17, 23
körmondat 85
középkor 24, 28, 33, 34, 46, 48, 51, 52, 54, 61, 65,
67, 68, 70, 78, 83, 84, 92, 131, 137, 138, 148, 153,
236, 238, 241, 243, 258,
körülírás 78, 308, 309
krízis l. tetőpont 274
kritika (bírálat, recenzió) 17, 80, 172, 196, 251, 309,
310, 333, 345, 347, 348
kultusz 50, 115, 148, 180, 183, 188, 237, 243, 249,
276, 305
L
látomás (vízió) 95, 159, 200, 237, 257, 283, 289,
300, 313, 314, 315, 319, 320, 323, 327, 328, 329
legenda 19, 20, 91, 93, 109, 129, 174, 262, 336, 338,
339
leírás 49, 102, 179, 181, 182, 185, 188, 194, 204,
206, 208, 242, 323, 329, 337, 338, 344
lektűr 77, 242, 248
létösszegzés 207
levél 207, 208, 221, 224, 229, 234, 253, 267, 268,
275, 298, 299, 302, 313, 314, 319, 333, 341
Lied 155
líra
almanach-~ 291
családi ~ 307
gondolati ~ 181, 320
élmény~ 157
politikai ~ 313
szerelmi ~ 180
lírai dráma l. drámai költemény 150
lírai én 31, 37, 43, 45, 46, 61, 158, 182, 183, 184,
188, 189, 192, 194, 199, 205, 207, 210, 213, 215,
245, 254, 255, 261, 262, 285, 287–292, 303–305,
307, 311, 312, 314, 318, 319, 320, 324, 327, 328
M
manierizmus 33, 180
megformáltság 205
megjelenítés 60, 100, 128, 189, 323
megoldás 52, 53, 59, 80, 93, 98, 133, 139, 140, 144,
145, 149, 150, 158, 177, 181, 219, 229, 278, 288,
289, 344

mese
nép~ 261, 275, 339
metafora 80, 83, 93, 96, 97, 98, 102, 104, 119, 124,
191, 192, 198, 199, 211, 214, 219, 220, 222, 225,
235, 236, 237, 241, 244, 245, 251, 253, 254, 255,
258, 259
metonímia 220
misztériumjáték 51, 52, 154
mitológia 50, 72, 91, 92, 188, 192, 200, 238, 275
mítosz 80, 92, 157, 160, 186, 238, 253, 255, 278,
290, 236, 243
monda 150, 289
monológ 53, 69, 144, 145, 146, 188, 199, 277, 278,
288, 318, 329, 330, 344
motívum 56, 73, 80, 139, 153, 188, 189, 247, 254,
255, 261, 275, 283, 288, 294, 302, 316, 318, 320,
327, 328, 340, 341, 345
musical 248, 259
műfaj 23, 29, 30, 35, 43, 46, 51, 54, 63, 77,80, 85, 91,
92, 100, 104, 105, 111,115, 116, 117, 123, 125,
128, 133, 150, 167, 169, 170, 174, 177, 189, 201,
208, 209, 212, 226,237, 239, 241, 245, 247, 254,
261, 262, 263, 273, 274, 285, 286, 292, 303, 304,
308, 312, 319, 327, 333, 338
műköltészet 213, 302, 347
műnem 111, 115, 117, 133, 150, 167, 239, 243, 244,
257
művelődési program 168, 171
művelődéstörténeti korszak 111, 269
N
napló 101, 115, 163, 168, 169, 170, 212, 299, 325,
326, 333
narráció l. elbeszélés
negatív festés 182, 205, 206, 322, 323
népiesség 85, 155, 192, 213, 238, 302, 306, 329
népköltészet 32, 37, 104, 130, 146, 155, 156, 158,
192, 213, 221, 238, 242, 269, 302, 304, 318, 320,
336, 347
novella (elbeszélés) 30, 247, 337, 340
NY
nyelvújítás 163, 170, 171, 173, 179, 213, 232
nyugat-európai verselés l. rímes-időmértékes
verselés

O, Ö
óda 111, 180, 182, 189, 194, 198, 202, 203, 210,
246, 270, 285, 296
opera 80, 233, 245, 267, 266, 348
oximoron 215, 290
Ószövetség 25, 26, 28, 44, 214
önéletrajz 304, 338
P
pamflet l. gúnyirat
paradoxon 214, 217
parainézis 221
párhuzam 227, 259, 270, 274, 279, 288, 293, 294,
312, 316, 318, 320, 324, 331
paródia 77, 119, 122, 177, 268, 305
stílus~ 309
pásztorjáték 33
pátosz 54, 84, 103, 182, 198, 201, 238, 254, 269,
270, 285, 305, 308, 337, 344
pictura 79, 80, 81
plágium 189
poeta doctus 50, 180
poeta natus 180
poliszindeton 293, 294
prédikáció 27, 31, 88, 102, 174, 267, 257
prófécia 284, 315
próféta 92, 216, 315, 257
propozíció l. témamegjelölés
publicisztika 167
pürrikhiusz 283
R
racionalizmus 99, 108, 238
rapszódia 286, 294, 315
realizmus 236, 251, 264, 302, 303, 305, 341, 290
recenzió l. kritika
reformáció 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31,
47, 77, 82, 83, 85, 86
refrén 31, 294, 295, 296, 305, 306, 319, 325, 326
állam~ 111, 165
család 333
detektív~ (krimi) 247, 248, 249
én~ 169
fejlődés~ 251, 148
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filozófiai v. irány~ l. tézis~
kaland~ 125
kis~ 124, 253, 336
lélektani ~ l. analitikus ~
levél~ 115, 128, 149, 168
nevelődési ~ 111
pedagógiai ~ 130
pikareszk ~ 77, 125
tézis~ 124, 259
történelmi ~ 241, 242, 250, 257, 258, 260, 333, 336,
337
utaztató ~ l. pikareszk ~ 77, 125
vallomás~ 341
verses ~* 239, 244
reneszánsz 16, 17, 26, 29, 30, 31, 33–40, 43, 44, 47,
51, 54, 55, 64, 68, 69, 77, 82, 84, 85, 98, 151, 180,
237
retorika 39, 78, 87, 91, 96, 117, 181, 220, 222, 248,
249, 283, 284, 288, 291, 292, 303, 305, 306, 318,
330, 332
retorikai elemek 97, 220, 249
retorikusság 302
rím, rímelhelyezés 29, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 42, 44,
46 61, 62, 63, 72, 85, 96, 105, 106, 134, 155, 156,
160,179, 180, 182, 183, 184, 189,190, 092, 193,
196, 198, 204, 209, 214, 217, 221, 234, 245, 248,
261
asszonánc 144, 217
belső ~ 36, 38, 41, 42, 46, 154
bokor~ 29, 38, 96
fél~ 159, 280, 295
kereszt~ 28, 61, 183, 207, 214, 217, 220, 262, 290,
311
páros ~ 31, 46, 134, 156, 160, 179, 189, 191, 213,
261, 295, 302, 315, 323
rag~ 192
ráütő ~ 248
tiszta ~ 184
ritmus 38, 44, 83, 101, 154, 156, 183, 188, 281, 292,
302, 307, 311, 313
kettős (bimetrikus) ~ 183
szimultán ~ 183
rokokó 82, 112, 162, 179, 180, 181, 183, 184, 186,
192
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románc 50, 186, 213, 239
romantika 82, 112, 115, 148, 155, 158, 195, 196,
197, 198, 209, 213, 224, 236, 237, 240, 241, 243,
244, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
260, 262, 269, 272, 274, 283, 290, 297, 302, 317,
335, 344, 345, 346
rögtönzés 54, 124
röpirat l. vitairat
rút 64, 66, 67, 73, 289
S
segélykérés (invokáció) 92, 309
sententia 181
seregszemle (enumeráció) 94, 309
sorátlépés (soráthajlás, enjambement) 257
sormetszet (cezúra) 46, 134, 201, 206, 326
spleen 244, 265
spondeus 198
stílusirányzat 33, 82, 85, 111, 164, 165, 180, 197,
292
strófaszerkezet 28, 36, 44, 46, 186, 189, 190, 201,
202, 217, 220, 254, 280, 323
Sz
szapphói strófaszerkezet 202
szatíra 88, 117, 118, 172, 252
szatirikus 125, 177, 250
szentimentalizmus 115, 128, 144, 162, 165, 168,
169, 180, 186, 190, 236
széphistória 30
szépség 37, 39–43, 46, 61, 72, 73, 148, 150, 152,
181–185, 187, 188, 192, 204–207, 220, 231, 243,
246, 249, 252, 255, 258, 267, 310, 320, 321
szerepkör 137, 154, 308
intrikus 154, 309
szerepvers 159, 192
szerkezet 28, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 60,
84, 85, 95, 105, 109, 125, 133, 134, 137, 142, 176,
183, 186, 188, 189, 190, 192, 198, 200, 201, 202,
208, 213, 214–217, 220, 226, 237, 248, 249, 251,
254, 257, 273, 274, 280, 281, 284, 285, 286, 290,
291, 292, 302, 305, 310, 311, 312, 316, 323, 324,
328, 341
szimbolikus 78, 159, 237, 274, 292

szimbólum (jelkép) 19, 21, 53, 73, 78, 160, 252,
275, 279, 285, 339, 342
szín l. jelenet
színház 47, 48, 43, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 70, 76,
80, 132, 133, 135, 137, 138, 140–146, 149, 164,
169, 171, 178, 182, 217, 224, 227, 232, 234, 253,
257, 259, 274, 277, 278, 279, 284, 298, 332, 342,
346–348
színművészet, színjátszás 51, 53, 79, 165, 171
szójáték 62, 63
szonett 50, 56, 60, 61, 72, 73, 270, 348
szónoki beszéd 88, 220

utánzás 77, 111, 168, 308
útirajz 254, 297, 299, 338
utópia 126, 343
Ü
(ütem)hangsúlyos verselés 38, 302
kétütemű hatos 46
kétütemű hetes 44
kétütemű nyolcas 38, 193
négyütemű 12-es 44, 96

T
tájleíró vers 322
tanköltemény 111, 123, 176
téma 38, 48, 55, 62, 63, 80, 91, 92, 100, 114, 177,
178, 181, 194, 189, 201, 210, 213, 225, 236, 245,
302, 307, 309, 313, 335
témamegjelölés (propozíció) 92, 309
tér, térszemlélet 53, 54, 64, 275, 324
tetőpont (krízis) 337
típus 52, 134, 155, 264, 267, 302
toposz 106, 159, 200, 202, 274, 285, 292, 311, 318
tragédia 50, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 139, 145, 210,
225, 229, 230, 232, 292, 333
tragikum 122, 134, 203, 206, 232
tragikus hős 56, 60, 261, 277
trocheus 206, 217
túlzás 61, 91, 96, 101, 122, 133, 135, 145, 200, 201,
220, 239, 330

V
vallomás 61, 73, 138, 213, 262, 263, 267, 272, 274,
291, 311, 312, 318, 321, 341
váteszköltő (látnokköltő) 269, 243, 327
végkifejlet (katasztrófa) 56, 65, 68, 70, 232, 234
véletlen 37, 56, 57, 60, 94, 96, 122, 133, 145,
343
vershelyzet 207, 285
versláb 183, 189, 201
verstípus 39, 181, 198, 302
idő- és értékszembesítő ~ 203
időszembesítő ~ 198
létösszegző ~ 198
önmegszólító ~ 198
vígeposz l. komikus eposz
vígjáték l. komédia
világkép 16, 48, 49, 50, 57, 73, 82, 83, 108, 248,
268
vitairat (röpirat) 29, 87, 88, 90, 97
vízió l. látomás

U
újságírás 115, 254
Újszövetség 17, 18, 24, 26

Z, Zs
zeneiség 155, 159, 183, 188, 238, 255
zsebkönyv l. almanach
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Idegen nevek kiejtésének jegyzéke

Adam Mickiewicz (lengyel) [mickievics]
Agatha Christie (angol) [agátha kriszti]
Alcalá de Henáres (spanyol) [álcálá de enáresz]
Aletta van der Maet (holland) [Álettá van der Mát]
Alphonse de Lamartine (francia)
[álfonz dö lamartin]
André Gide (francia) [zsid]
Anne Hathaway (angol) [en hethevéj]
Antonio Canova (olasz) [ántonio kánova]
Antonio de Nebrija (spanyol) [antónio de nebríha]
Apuleius (latin) [apulejusz]
Armande Béjart (armand bezsár)
Ben Jonson (ben dzsonszn)
Calderón (spanyol) [kalderón]
Candide (francia) [kandid]
Caspar David Friedrich (német)
[kaszpar dávid frídrih]
Charlotte Brontë (angol) [sarlot bronti]
Charlotte von Stein (német) [sárlott fon stájn]
Cheltenham (angol) [cseltönhem]
Childe Harold (angol) [csájld herold]
Christiane Vulpius (német) [krisztiáne vulpiusz]
Cide Hamete (spanyol) [szid ámete]
Claude Frollo (francia) [klód frolló]
Cléante (francia) [kléant]
Cogito, ergo sum (latin) [kogitó ergó szum]
Córdoba (spanyol) [kórdoba]
Cosette (francia) [kozett]
Cristopher Marlowe (angol) [krisztofer márló]
d’Alambert (francia) [dalamber]
Damis (francia) [damisz]
David Hume (angol) [dévid hjum]
Denis Diderot (francia) [döni didro]
Don Juan (spanyol) [don huán]
Don Juan de Austria (spanyol)
[don huán de áustriá]
Don Quijote de la Mancha (spanyol)
[don kihóte de la mancsa]
Dorine (francia) [dorin]
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Dorset House (angol) [dószet háusz]
Dublin (angol) [dablin]
Edgar Allan Poe (angol) [edgár elen pó]
Edward Young (angol) [edvárd jáng]
El Greco (spanyol) [el grékó]
Elisabeth Barret-Browning (angol)
[elizábet beret-bauning]
Escorialt (spanyol) [eszkorial]
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