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BevezetőBevezető

Tisztelt Kollégák!

Tankönyvünk a kerettantervben előírt tananyagot tár-
gyalja. A  törzsanyag mellett számos ajánlott alkotás 
elemzését is tartalmazza, elősegítve ezzel a  szabadon 
felhasználható órakeretben választható szépirodalmi 
művek és filmes vagy színházi alkotások feldolgozá-
sát. Az ajánlott művekről szóló részeket – ahogyan ezt 
már a korábbi években is megszokhatták – kék háttér 
jelzi, ezáltal a könyvben tipográfiailag is jól elkülönül 
a kétféle tananyag. A kék hátteres anyagokat ajánljuk 
az emelt szintű érettségire készülőknek, valamint azok 
számára is hasznosak, akik fakultáción tanulják az 
irodalmat. Sötétebb színnel jelöltük azokat a feladato-
kat, amelyek az ajánlott olvasmányokhoz kapcsolód-
nak. A kötet elsődleges célja, hogy a diákok tantárgyi 
ismereteit, műveltségét és kompetenciáit fejlessze, va-
lamint, hogy olvasóvá nevelésük révén az önértelme-
zésben és a világ nagy összefüggéseinek megértésében 
is segítséget nyújtson. Az ismeretközlést rövid felveze-
tők és kérdések előzik meg, amelyek különböző idéze-
tek kiemelésével a  korábban tanultakhoz kapcsolják 
az új ismereteket. A  tankönyvhöz tartozó szövegy-
gyűjtemény összeállításánál arra törekedtünk, hogy 
a  legtöbb leckéhez tartozzék értelmezendő szöveg. 
Helyenként a verscímek mellé a Nemzeti Köznevelési 
Portál oldalára mutató QR-kódot helyeztünk el, ezek 
mobiltelefonos beolvasásával az adott művek színé-
szek előadásában meghallgathatók. Az Irány a szöveg! 
modul a  kerettantervben szabályozott olvasmányok 
órai, egyéni és csoportos, illetve otthoni feldolgozását 
is segíthetik. A Vitassuk meg! modul a tanult művek-
kel kapcsolatos, elvontabb gondolatok megfogalma-
zását teszi lehetővé, emellett az érvelési kultúrát fej-
leszti. A  leckék többségének végén külön jelöljük az 
adott tananyaggal kapcsolatos új fogalmakat – ezek 
magyarázatával, meghatározásával együtt. A  fejeze-
tek végén terjedelmes feladatgyűjtemény kapott he-
lyet, amely nemcsak az összefoglaláskor, hanem akár 
az egyes témákat feldolgozó tanórákon is használható.
Bízunk abban, hogy kiadványunk hatékonyan segíti 
majd az Önök munkáját és a  diákok előrehaladását.

Kedves Diákok!

A tizenegyedikes évfolyamon a klasszikus modernség 
jeles európai alkotói mellett a  magyar irodalom leg-
nagyobbjai kerülnek szóba tankönyvünkben. A tanév 
elején a  realizmus és az esztétizáló (klasszikus) mo-
dernség világirodalmának epikus és drámai alkotása-
iba tekinthettek be, ezt követően Arany János műveit, 
majd a  legfontosabb magyar drámai költeményt, Az 
ember tragédiáját, Madách Imre alkotását elemzitek. 
Mikszáth Kálmántól a Beszterce ostroma című regényét 
ajánljuk olvasásra. Idén tanultok a legendás Nyugat fo-
lyóirat első nemzedékéről is, de előtte a klasszikus mo-
dernség európai lírikusaival, a francia szimbolistákkal 
és egyes alkotásaikkal ismerkedhettek meg. Alaposan 
tanulmányozzátok Ady Endre, Babits Mihály és Kosz-
tolányi Dezső költészetét, Kosztolányi prózai munkái-
ra is kitértek (regényei közül az Édes Annát tárgyaljuk), 
és Móricz Zsigmond műveivel is foglalkoztok majd. 
De  betekintést nyerhettek Herczeg Ferenc pályaképé-
be, valamint Krúdy Gyula, Tóth Árpád, Juhász Gyu-
la és Karinthy Frigyes alkotásművészetébe is. Az  iro-
dalmi modernség nagy műveiről lesz szó tehát, de 
a klasszikusok csak akkor élnek, ha olvassuk őket, ha 
véleményt alkotunk róluk. E tankönyv elkészítésekor 
az elsődleges célunk az volt, hogy minél inkább ösztö-
nözzünk benneteket, olvassatok és alkossatok saját vé-
leményt. Hogy bátran mondjátok el, osszátok meg egy-
mással és tanáraitokkal, amit a tanult művek kapcsán, 
azokból akár elvonatkoztatva gondoltok. A könyv sok-
féle kérdést, feladatot tartalmaz. Ezek nemcsak a szűk 
tananyagra vonatkoznak, hanem sok mindent kapcsol-
nak az olvasottakhoz. A  tankönyv tanulmányozása 
mellett forgassátok minél többet a szöveggyűjteményt 
és az ajánlott olvasmányokat; keressétek fel a különféle 
internetes irodalmi és képzőművészeti adatbázisokat, 
lelőhelyeket, hallgassátok meg a QR-kódok behívásávál 
a verseket! Sok sikert és örömöt kívánunk tanulmá-
nyaitokhoz!
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A francia realizmus az oroszhoz hasonlóan együtt alakult a romantikával. Az első realista írók, Marie-A francia realizmus az oroszhoz hasonlóan együtt alakult a romantikával. Az első realista írók, Marie-
Henri Beyle, azaz közismert írói nevén Stendhal (1783–1842) és Honoré de Balzac (1799–1850) a szá-Henri Beyle, azaz közismert írói nevén Stendhal (1783–1842) és Honoré de Balzac (1799–1850) a szá-
zad első felében alkottak, de a realizmus irányzata a 19. század egészét érintette.zad első felében alkottak, de a realizmus irányzata a 19. század egészét érintette.

  Idézd fel, milyen regényekről tanultál a romantika irodalmából!

A realizmus
A realizmus a 19. század első harmadában megszülető, 
a felvilágosodás eszméiből kiábránduló, a romantiká-
val nagyjából egykorú stílusirányzat, amelynek irodal-
mi és képzőművészeti képviselői a valóság minél hite-
lesebb ábrázolására törekedtek. A stílusirányzat neve 
„valóság”-ot jelent. Az elnevezés mögött az a művészi 
szándék és elgondolás állt, mely szerint 
a művészet a valóság tükreként képes 
megmutatni a világ összefüggésrend-
szerét és benne az ember lényegi tulaj-
donságait. A   realisták ábrázolásának 
középpontjában a társadalmi jelensé-
gek és az ember lelki folyamatai álltak. 
A stílusirányzat jellemző kifejezőesz-
köze az árnyalt lélekrajz, a romantikus 
túlzásoktól mentes, tárgyilagos, szinte 
eszköztelenül egyszerű ábrázolásmód. 
A fiktív történetvezetésű, főképpen 
epikus és drámai művekben uralko-
dó irányzat kedvelt témája a bűn és 
bűnhődés összefüggése volt, ennek 
bemutatása érdekében az alkotók az  

írásművek elbeszélési terét a külső, tárgyi világ 
tereiből az emberi lélek mélységei felé vezették. 
Karaktereik többé nem statikus, fekete-fehér 
figurák, hanem valóságos és összetett emberi 
jellemek. Narrátoraik főleg omnipotens (min-
dentudó) elbeszélők. Fontos azonban megje-
gyezni, hogy a realizmus a romantikához képest 
nem nyit új korszakot: a művek értelmezésekor 
a bennük található romantikus vagy realista je-
gyek aránya az irányadó.

A realista festészet 
A  romantika volt az utolsó korstílus, amely 
minden művészeti ágban megjelent. A realiz-
mus ezzel szemben nem átfogó jellegű: nincs 
realista zene vagy építészet, a  realista szob-
rászat jelentéktelen, csak a  realista irodalom 

és festészet számottevő. A  realista törekvések már 
a harmincas évektől megfigyelhetőek a francia festé-
szetben. A  tájképfestők egy csoportja, az ún. barbi-
zoni festők, akik nevüket egy faluról, telephelyükről 
kapták, vázlataikat már nem a  műteremben, hanem 
a  szabadban készítették. 1849-ben csatlakozott hoz-
zájuk Jean-François Millet (1814–1875), aki tájképein 

A realizmus A realizmus 

   Jean-François Millet: Kalászszedők (1857)

   Gustave Courbet: Kőtörők (1849)
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A REALIZMUS

Charles Dickens
Az angol romantikus-realista-naturalista irodalom legna-
gyobb alakjaként számontartott Charles Dickens (1812–1870) 
fiatalságát Londonban töltötte. Tizenkét éves volt, mikor 
apját adósságai börtönbe juttatták, a teljesen elszegényedett 
családban a kisfiú Dickensnek gyermekmunkát kellett vállal-
nia. Ekkor megszerzett keserű tapasztalatai egész életét meg-
határozták. Felnőttként gyorsírásból és újságírásból élt; első 
regénye, A Pickwick Klub 1836-ban jelent meg, és meghozta 
számára az írói elismerést. Korának legnépszerűbb angol író-
jává vált, műveit a mai napig világszerte tömegek olvassák. 
Regényeiben a kapitalista társadalom kíméletlensége, az alvi-
lág jellegzetes szereplői, a nagyvárosi nyomor és a benne élő 

kiszolgáltatottak erkölcsi fölénye jelenik meg. Egyik leghíresebb regénye, a Twist Olivér 
(1838) is ebben a környezetben játszódik. Főhőse, a dologházban (börtönszerű fogság, 
ahol szállásért és ellátásért dolgoznak az elítéltek), később egy temetkezési vállalkozó-
nál nevelkedett, árva kisfiú. Kalandos története során a vállalkozótól való szökése után 
Faginhoz, a tolvajbanda vezetőjéhez kerül, ahol a tolvajlás „mesterségébe” kénytelen be-
letanulni. Útja innen későbbi jótevőjéhez, Brownlow úrhoz vezet, majd a jólelkű May-
lie-né pártfogását élvezi. Sorsának jobbra fordultával fény derül származására és családi 
viszonyaira is. Története szerencsésen zárul: Brownlow úr örökbe fogadja, és szeretettel 
gondoskodik előmeneteléről. Dickens regényét romantikus cselekménybonyolítás, szél-
sőséges és összetett jellemek, komplett társadalmi tabló és emberi lélekrajz jellemzik. 
Soraiból a korabeli viselkedési normákat és erkölcsöket, az emberi nyomorúság iránti 
részvétlenséget vagy éppen részvétet és a társadalom zárt rendszerének kegyetlenségét is 
megismerhetjük. Twist Olivér története számos irodalmi, filmes és színházi feldolgozást 
megélt. Írásművészetének leghíresebb alkotásai közé tartozik a Karácsonyi ének (1843) 
című elbeszélés és a Copperfield Dávid (1849–1850) című regény is.

  Charles Dickens

elsősorban a paraszti munkát ábrázolta, s a tájat mint 
az ember társadalmi környezetét fogta fel. Az 1830-
as években indult Honoré Daumier (1808–1879) pá-
lyája is, aki politikai témájú, szatirikus karikatúrái 
és társadalmi típusokat, jelenségeket (például A  jó 
polgárok, Az  igazságszolgáltatás) ábrázoló litográfiái 

(kőnyomatai) miatt számít realistának. A  festészeti 
realizmus zászlóvivője, a  ’40-es évek végén jelentke-
ző Jean Désiré Gustave Courbet (1819–1877) újszerű 
– kortársai szemében sokáig elfogadhatatlan – témá-
ival csinált forradalmat: kőtörőket, parasztasszonyo-
kat, utcalányokat vagy éppen temetést festett meg.

  Jelenetek a Twist Olivér című filmből, rendező: Roman Polański (2005)
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Honoré de Balzac: Honoré de Balzac: Goriot apóGoriot apó
„Balzac egy hökkentő nagy tervet adott  elő. Megírni az egész emberi állatt ant! Kiválasztani két-há-„Balzac egy hökkentő nagy tervet adott  elő. Megírni az egész emberi állatt ant! Kiválasztani két-há-
romezer tí pusát a szenvedélyeknek és karaktereknek, s történetüket összefűzni egy óriási regényciklus-romezer tí pusát a szenvedélyeknek és karaktereknek, s történetüket összefűzni egy óriási regényciklus-
sá. Sok-sok kötetből állna ez. A regények összefüggnének egymással, folytatnák egymást, az egyiknek sá. Sok-sok kötetből állna ez. A regények összefüggnének egymással, folytatnák egymást, az egyiknek 
mellékalakja a másikban főalakká lépne elő, az egész egy hatalmas világot alkotna, a francia társada-mellékalakja a másikban főalakká lépne elő, az egész egy hatalmas világot alkotna, a francia társada-
lom teljes képét!”lom teljes képét!” (Babits Mihály:  (Babits Mihály: Az európai irodalom történeteAz európai irodalom története))

  Vajon mit kutat az, aki egy társadalom teljes képét kívánja írói eszközökkel megrajzol-
ni? Mit jelent „egész emberi állatt ant” írni? Milyen kérdések állhatnak a francia realis-
ta próza érdeklődésének középpontjában?

Honoré de Balzac 
Honoré de Balzac (1799–1850) a franc-
ia realista regény egyik atyja dél-fran-
ciaországi felmenőkkel rendelkező, 
földműves családból származott. Jogi 
tanulmányait félbehagyva a  Sorbon-
ne-on irodalmat hallgatott, majd re-
gényírásba fogott. Miután vállalko-
zása, egy általa működtetett nyomda 
csődbe ment, adósságokat halmozott 
fel. Első irodalmi sikerét a  Huhogók
című történelmi regénye hozta meg 
számára 1829-ben. 1835-ben jelent 
meg Goriot apó című regénye, mely-
ben először szánt szerepet a  később 
visszatérő szereplőknek: innentől 
kezdve jelentek meg azok a  művei, melyek az Emberi 
színjáték című regényciklusban a cselekmény és a sze-
replők által összefüggtek egymással. 

Balzac célja Dante „középkori enciklopédiájához, 
az Isteni színjátékhoz hasonlóan” saját korának minél 
teljesebb bemutatása volt. A  ciklust kialakító alkotói 
szándék mögött az a meggyőződés állt, hogy a termé-
szeti világban uralkodó törvényszerűségek az emberi 
társadalmakban is megfi gyelhetők, sőt azok tudomá-
nyos módszerek segítségével meg is mutathatók. E tö-
rekvés jegyében alkotta meg Balzac negyven kötetből 
álló munkáját, az Emberi színjátékot. Kimagasló írói 
termékenységének hátterében részben anyagi kénysze-
rei álltak.

Goriot apó

A realista alkotás regényideje és regénytere is 
valós: a történet 1819 és 1820 között, néhány hónap le-
forgása alatt játszódik Párizsban. A kronologikus (idő-

rendre épülő) mű mindentudó 
(omnipotens) elbeszélője a realista szo-
kásoknak megfelelően minden részlet-
re és szinte minden érzékszervre kiter-
jedő leírást ad a történet szempontjából 
fontos helyszínekről (Vauquer-panzió, 
Beauséant-palota), mint ahogyan a  fő-
hős (Rastignac) és a  kiemelt szereplők 
(Goriot, Vautrin, Delphine és Anasta-
sie) lelki folyamatait és valós érdekeit is 
kitűnően ismeri. A  Vauquer-panzió 
lakói tipikus karakterek: személyük-
ben Párizs korabeli társadalmi réteg-
zettsége és legjellemzőbb alakjai kö-
szönnek vissza. A  történet fő szálát 
a  vidékről Párizsba érkező főszereplő, 

az eredetileg tanulni vágyó Rastignac karrierépítésének 
állomásai és döntéseinek lelki következményei alkot-
ják. Érvényesülési kísérletének térbeli kiindulópontja 
az a  Vauquer-panzió, ahol sorsának két meghatározó 
személyiségével, Goriot-val és Vautrinnel találkozik, és 
ez a helyszín lesz az a pont is, ahová társadalmi feltö-
rekvése során vissza-visszatér. A panzió tehát szimboli-
kus jelentőséget kap a regényben: annak a három lehet-
séges karrierútnak a metszéspontjává válik, amelyben 
három különböző emberi sors, a társadalmi törvények-
hez való viszonyulás három eltérő módja és sorsmintá-
zata koncentrálódik. 
A középpontba állított főhőst Vautrin és Goriot apó 
egyaránt befolyásolni kívánja. Ez  a szereplői viszony-
rendszer a középkori moralitások gyakorlatát követi, 
amelyben két ellentétes erő küzd a  megnyerni kívánt 
emberi lélekért. Fontos azonban megjegyezni, hogy 
Vautrin és Goriot nem képviselnek erkölcsi ellenpontot 
a regényben, hiszen mindketten összetett jellemű sze-
replők.

  Honoré de Balzac



13

A REALIZMUSszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

Regényszerkezet
A Goriot apó regényszerkezete tudatosan szerkesztett 
kompozíciót mutat. A  több cselekményszálon futó 
mű kezdőpontjában a  főbb szereplőket ismerhetjük 
meg, akiknek sorsa a  regény későbbi szakaszaiban 
keresztezi egymást. Így fonódik egybe Goriot apó és 
Rastignac életútja is, akiknek társadalmi ranglétrán 
való mozgása ellentétes irányt mutat: míg Rastignac 
a  felemelkedés, addig Goriot apó a bukás útjára lép. 
Rastignac nézőpontja központi nézőponttá válik, 
a regény eseményeit jellemző módon az ő látószögén 
keresztül ismerhetjük meg. A nyári szünidőt követő-
en Párizsba visszatérő diák tapasztalatai frissek: az 
otthoni, szerény létkörülmények és a párizsi nagyvi-
lági élet fényűzése közötti áthághatatlan különbségek 
gondolkodásra, cselekvésre ösztönzik őt. A  nagyvá-
rosi arisztokrácia életmódjának fő mozgatórugóit és 
működési modelljét megfigyelve arra az elhatározásra 
jut, hogy mohó érvényesülési vágyát a  párizsi világ-
ban általánossá vált módon, egy szerető révén fogja 
beteljesíteni. Ezért keresi fel Beauséant vikomtnét, 
aki távoli rokona, hogy a  segítségével bejuthasson 
a származásánál fogva számára elérhetetlen társadal-
mi körökbe. Itt ismerkedik meg Goriot apó lányaival: 
Anastasie de Restaud grófnéval és Nucingen báróné-
val, Delphine-nel, akivel viszonyt kezd. Társadalmi 
felemelkedésének általa választott útján innentől Go-
riot apó támogatja, aki volt tésztagyárosként már túl 
van a karrierépítés tapasztalatain, és az elvtelen, min-
den erkölcsiséget feladni képes behódolás magatartá-
si modelljének sikerességét sugallja neki. Vele szem-
ben áll Vautrin, aki szökött bűnözőként a társadalmi 
normák tudatos megtagadását és figyelmen kívül 

hagyását ajánlja és példázza. E  sorsok párhuzamos 
megjelenítése Balzac írói realizmusának kézjegye, 
amelyben a társadalmi törvényszerűségek tudatos le-
képezése és ábrázolásmódja köszön vissza. A  regény 
cselekménybonyolítása a váratlan, csomópontokban 
megragadott fordulatokkal és a kiélezett ellentétekkel 
a romantika jegyeit hordozza.

Társadalomrajz
A jellegzetes figurák szerepeltetésével megrajzolt tár-
sadalom-lélektani korrajz Rastignacot két élethelyzet-
ben is megmutatja: egyszerű, szegény, vidéki fiatalként 
és az arisztokrata körökbe bekerülő világfiként egya-
ránt. A  belső indíttatásból is feltörekedni vágyó diá-
kot több tapasztalati és gondolati hatás is éri: rokona, 
Beauséant vikomtné kíméletlen szókimondással és 
őszinteséggel fogalmazza meg számára, hogy a rang és 
a vagyon irányába az erkölcsök megtagadása és a nők 
kihasználása révén vezet az út. A  főhős a  regény fo-
lyamán megtapasztalja, hogy az előkelőségek életében 
a házastársi hűség, a vagyonnal járó felelősség, az ér-
tékteremtő munka, a becsület és a részvét nem létező 
értékek. Személyes életútjának bizonyos pontján azon-
ban mégis kénytelen belátni, hogy erkölcsi tartásának 
feladása nélkül vágyott céljait nem érheti el. Ezzel 
a romlott világgal szemben a Vautrin-féle bűnözői lét 
lehetősége és gyakorlata áll, ami a  regényben szintén 
eredményes eszköze a  gyors vagyonszerzésnek és az 
érvényesülésnek. Balzac realista társadalomrajzában 
tehát a két világ, a nagyvilági arisztokrácia és a bűnö-
zés erkölcse és értékrendje között alig van különbség, 
a morális normák követése pedig gyakran a szegény-
ség, a nyomor vállalásával jár.

   Jean-Victor Adam: Illusztrációk Balzac Goriot apó című művéhez (1836 körül)
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Sorsok és választások:  
Rastignac, Goriot apó és Vautrin
Rastignac a  regény egyik főhőse, tipikus karakter. 
Alakjában a  kor Franciaországának karriervágyó, 
gyors társadalmi felemelkedést kivívni akaró ember-
képe tükröződik. A mohóságtól fűtött diák kezdetben 
saját édesanyját és húgait is kisemmizi, a pénz hatal-
mát hirdeti, és követi a célravezető, de egyben morá-
lis bukással fenyegető utat. A Beauséant-né segítsége 
révén elnyert emberi kapcsolatokkal rangban egyre 
emelkedik, eközben erkölcsi tartásából sokat feláldoz 
a vágyott sikerért. Belső értékei bizonyos élethelyze-
tekben mégis megcsillannak: a  családjától szerzett 
pénzt visszafizeti, elretten Vautrin bérgyilkos ter-
vétől, Delphine-t igaz érzelmekkel kezdi szeretni, és 
végül részvéttel ápolja a beteg, majd haldokló Goriot 
apót. 

A  mű végén sorsa nem válik lezárttá, nem dől el: 
utolsó cselekedetében a „Most mirajtunk a sor!” szán-
dékával Nucingen báróné vacsorájára indul, hogy az-
tán más Balzac-regényekben ismét feltűnhessen.

Goriot apó Rastignac mellett a regény másik főhő-
se. Életútja ellentétes a diákéval: az ő esetében a gaz-
dagságtól a nyomorig, majd a halálig tartó út állomá-
sait figyelhetjük meg.

Az  egykori tésztagyáros özvegységre jutva egyet-
len életcélját lányai nevelésében és fényűző életmód-
juk biztosításában leli meg. Irántuk érzett, korlátlan 
rajongása azonban elvei feladására készteti: meglévő 
vagyontárgyainak és értékeinek áruba bocsátása ré-

vén ugyanis gyermekei talmi és pazarló életmódját 
finanszírozza. 

Feltétlen és túlzó szeretetében elveszíti realitásérzé-
két, így akarva-akaratlanul a  könyörtelen és öncélú, 
világi versengés elősegítőjévé lesz. Önfeladása elvte-
lenné és eredménytelenné is válik, mert teljes elsze-
gényedése árán sem tud véget vetni lányai viszály-
kodásának és pénzéhségének. Magatartásával tehát 
a  francia nagyvárosi arisztokrácia erkölcsi romlásá-
hoz, életformájának stabilizálásához járul hozzá. Er-
kölcsi rendjét, tisztánlátását azonban még túlzó apai 
szeretetében sem veszíti el teljesen: haláltusája közben 
kimondja, amit régen sejtett: lányai nem szeretik őt. 
Sorsa szánalomra méltó, tragikus sors.

Vautrin a  regényben szökött és a  panzióban álné-
ven élő rab. Gátlástalansága mögött pontosan érzékelt 
ismereti és tapasztalati világ húzódik meg: tökéletesen 
átlátja a  társadalom működésének törvényszerűségeit. 
Negatív hősként fogalmazza meg hitvallását. E hitval-
lás szerint az ember egyéni és közösségi létét egyedül 
a pénz és az azon vett hatalom mozgatja, ezért a meg-
szerzésükért folytatott harc vállalható eszköz. Számító 
és érzelemmentes világa ezt a  logikát követi. Céljai el-
érése érdekében Rastignac befolyásolásával próbálko-
zik: érdekházasságra, majd bérgyilkosságra próbálja 
rávenni őt. Értékrendje relativizál (viszonylagossá tesz): 
saját, morális és köztörvényes bűnei tudatában világát 
a  hazug társadalmi gyakorlat ellenében felsőbbrendű-
nek tartja. Letartóztatásakor ezért semmiféle megbá-
nást nem tanúsít. Jelleme luciferi tulajdonságokkal bír.



A REALIZMUS

Delphine és Anastasie
Goriot apó lányai is a  francia előkelőségek jellegze-
tes figurái. Feltörekvő és anyagias életmódjuk szinte 
teljesen elfeledteti velük származási és családi viszo-
nyaikat: a  regény folyamán egymás irigy ellenfeleivé 
és édesapjuk kihasználóivá válnak. Értékrendjükben 

a nemesség elvtelensége köszön vissza, számító énjük 
késztetései rendre túllépnek a  gyermeki szeretet és 
hála belső parancsán. Miközben szívük mélyén valódi 
boldogságra vágynak, felszínességük és kapzsiságuk 
miatt negatív, erkölcsileg bukásra ítélt jellemek. Ők is 
szereplői Balzac Emberi színjátékának.

szöveggyűjtemény
9–26. oldal9–26. oldal
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REALISTA ÁBRÁZOLÁS AZ IRODALOMBAN

Téma • eltérő értékrendek összeütközése
•  a szerző nem relativista: állást foglal a felmerülő erkölcsi kérdésekben

Idő- és térszer-
kezet

•  földrajzilag meghatározott tér és történelmi idő
•  általában rövid, egy-két év eseményeit felölelő történet
•  általában a szerző korában vagy közelmúltjában játszódik

Cselekmény •  nem véletlenek, hanem ok-okozati összefüggések
•  általában kronologikus sorrendben következő események
•  hétköznapiság, a mindennapok gondos bemutatása

Leírások • a szereplők aprólékos külső és belső jellemzése
• a helyszínek minden részletre kiterjedő leírása

Szereplők • átlagosak, nem kivételesek, nem hősiesek 
•  gyakran típusok, azaz csoportjellemek: azonos társadalmi helyzetű emberek megtestesítői
•  árnyaltabbak, mint a romantika fekete-fehér alakjai, ezért erkölcsileg nem könnyen  

ítélhetőek meg

Elbeszélő •  korántsem mindentudó, ahogy általában vélik, néha többet, néha kevesebbet tud hősénél
•  párbeszéd az olvasóval: értelmezi, értékeli az eseményeket, szereplőket



A REALIZMUS szöveggyűjtemény
9–26. oldal9–26. oldal
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Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Egyszóval a prózai nyomor uralkodik itt, a fukar, sűrí-

tett, elnyűtt nyomorúság. Még nem merő kosz minden, 

de már meglehetősen mocskos; még nem csupa rongy, 

de maholnap szétrohad.”
Honoré de Balzac: Goriot apó, első fejezet

▶ Vajon képes az ember lakhelye jellemezni a benne élő 

személyt? Válhat státuszszimbólum egy ott honból?

FogalmakFogalmak
mindentudó (omnipotens) elbeszélő: a realista regényre 

jellemző elbeszélő, aki az elbeszélői objekti vitására 
törekedve azt a látszatot kelti , hogy pontosan ismeri 
az ábrázolt események körülményeit, szereplőit és azok 
cselekvési moti vációit

regényidő: a regény szereplői által érzékelt idő, de jelenti  
az elbeszélt esemény történeti sége által á� ogott  vagy 
ábrázolt időt/korszakot is

regénytér: a regényben ábrázolt történések valóságos 
vagy fi ktí v helyszíne(i)

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét a szöveggyűjteményből a Goriot apó szövegrészleteit! Figyeld meg, majd jellemezd a panzió 
környezetét és belső viszonyait! Milyen írói eszközök segíti k a hely részletező bemutatását? Mennyiben rep-
rezentálja ez a panzió a korabeli Franciaország társadalmi rétegzett ségét?

2.  Jellemezd a mű regényidejét is! Milyen történelmi korszak fogja közre az elbeszélt eseményeket? Milyen 
hosszú időt ölel át az ábrázolt cselekmény? Kronologikus a regény időkezelése?

3.  Készítsd el Rasti gnac, Goriot apó és Vautrin jellemtérképét!

4.  Ábrázoljátok Goriot apó és Rasti gnac életútját poszteren! Refl ektáljatok a párhuzamokra és a különbsé-
gekre!

5.  Elemezd Rasti gnac döntési helyzeteit a regényben! Milyen lehetőségek közül lehet/kell választania? Milyen 
megfontolások és kényszerek befolyásolják a döntésében?

6.  Állapítsd meg, fejlődik-e a regényben Rasti gnac jelleme! Megállapításodat érvekkel támaszd alá!

7.   Jellemezd Goriot apó és lányai emberi viszonyát! Hogyan értékelhető a lányok apjukkal szembeni viselke-
dése?

8.  Gondold át Rasti gnac, Goriot apó és Vautrin regénybeli életének fontosabb állomásait! Hol fonódik egybe 
a három alak sorsa? Miben közösek a céljaik? Miben azonosak vagy éppen mások a módszereik és az elveik?

9.  Mennyiben felelősek a főbb szereplők saját döntéseik következményeiért? Mennyiben befolyásolják őket 
választásaikban a külvilág kényszerei?

10.  A regény cselekménye és szereplőinek sorsa alapján állapítsd meg, milyen lehetőségei voltak Rasti gnacnak, 
hogy feltörekedve elérje kitűzött  céljait!

11.  Készíts listát a regényben megismert karrierépítés erkölcsi buktatóiról!

12.  Pozití v vagy negatí v szereplőnek tartod Goriot apót? Válaszodat indokold!

13.  Állapítsd meg, hogy a regénycímben is szerepeltetett  Goriot apó-e a mű abszolút főhőse! Megállapításodat 
érvekkel támaszd alá!

14.  Nevezd meg Goriot apó és Rasti gnac életének legfőbb morális értékeit!

15.  Mutasd be a regény realista és romanti kus vonásait!
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Stendhal regénye karrierregény: a hős felemelkedése adja a fő témáját. A realizmus irodalmában ezen Stendhal regénye karrierregény: a hős felemelkedése adja a fő témáját. A realizmus irodalmában ezen 
kívül is sok karrierregényt találunk. Ma úgy mondanánk: a társadalmi mobilitás, „helyváltoztatás”, kívül is sok karrierregényt találunk. Ma úgy mondanánk: a társadalmi mobilitás, „helyváltoztatás”, 
az ezzel járó lélektani folyamatok kérdése foglalkoztatt a akkoriban az írókat, legalábbis ez a téma is az ezzel járó lélektani folyamatok kérdése foglalkoztatt a akkoriban az írókat, legalábbis ez a téma is 
bekerült a látókörükbe. bekerült a látókörükbe. 

  Mely történelmi korok, mely társadalmi berendezkedések korlátozták leginkább a tár-
sadalmi rétegek közti  mozgást? Melyek támogatt ák? Ma Európában és benne Magyar-
országon mi a társadalmi mobilitás záloga?

Stendhal
Stendhal, eredeti nevén Marie-Henri 
Beyle (1783–1842) író, Balzac kortár-
sa, a  francia realizmus első képviselői 
közé tartozik. A  királypárti családban, 
francia nevelők által nevelt Stendhalt 
a  jakobinus szemlélet vonzotta; később 
Napóleon katonája lett, majd elfordult 
a  császárság eszméjétől. Napóleon bu-
kása után kezdte meg írói tevékenysé-
gét. Alkotásművészetében kiemelkedő 
képességű, bátor, kitartó és tetterős 
alakokat ábrázolt szívesen. Kutatta és 
bemutatta a  társadalmi folyamatok fonákját és valódi 
mozgatórugóit, elítélte az elvtelenséget, továbbá saját, 
nagy szerelmeit is megmintázta regényeiben. Leghí-
resebb alkotásai a  Vörös és fekete, A  pármai kolostor, 
a  Vörös és fehér című nagyregények, de útirajzokat és 
esztétikai tanulmányokat is írt.

Vörös és fekete

A karrierregény – mint Stendhal 
Vörös és feketéje (1830)  – a  realizmus 
kedvelt regénytípusa, amelyben a főhős 
elsődleges célja a társadalmi érvényesü-
lés. E küzdelmeiben, karrierépítése so-
rán azonban a  főszereplő erkölcseiben 
hanyatlik, morális értelemben elbukik. 
A  regénytípus fókuszában az erkölcsi 
megsemmisülés lelki folyamatának és 
végeredményének ábrázolása áll, ezért 
narrációs technikájában gyakran talál-
kozunk omnipotens elbeszélővel és 
a  főszereplő önelemző, refl ektív meg-
nyilatkozásaival, belső monológjaival. 
A  rész letesen bemutatott lé lek tani ese-

mények jellemzően a  bűn és bűnhődés 
összefüggéseit járják körül.

A Vörös és fekete 
cselekménye 
Stendhal műve egy tehetséges ifj ú, Julien 
Sorel fényes pályájának és bukásának 
története, műfaja karrierregény. A főhős 
életútja, mivel egyre magasabb körökbe 
jut, arra is alkalmat ad, hogy segítségé-
vel az egész korabeli francia társadalmat 
megismerjük. (Erre utal a mű alcíme is: 
Krónika 1830-ból.) Sorel egyszerű, pa-

raszti sorból származik, de mivel tehetségesnek bizo-
nyul, egy abbé közbenjárásával házitanítói állást kap 
a nemesi de Rênal családnál. De viszonya lesz a ház asz-
szonyával, így elbocsátják. Pályája azonban fölfelé ível: 
előbb papi szemináriumba kerül, majd a nagy hatalmú 
párizsi márki, de La Mole titkára lesz. Sikereinek titka, 
hogy minden helyzetben az elvárásoknak megfelelően 
viselkedik. Házitanítóként szerelmesnek hazudja ma-
gát a  ház asszonyába, a  papi szemináriumban ájtatos 

papnövendék szerepét játssza, Párizsban 
pedig műveltségével nyűgözi le a  kör-
nyezetét. Katonai állást vállal, és már 
majdnem elnyeri a  dúsgazdag márki-
lány, Mathilde kezét, amikor a  végső 
siker kapujában minden összeomlik. De 
Rênalné levélben fi gyelmezteti a  már-
kit, hogy Sorel számító karrierista, aki 
„igyekszik elcsábítani azt a nőt, aki a leg-
jobban segítheti”. (A levelet de Rênalné 
bigott gyóntatója mondja tollba.) Julien 
bosszúból rálő volt szeretőjére, de az asz-
szony életben marad. Szerelmük feltá-
mad, Julien börtönében ölelik egymást. 
A fi út mégis kivégzik, mert kíméletlenül

Stendhal: Stendhal: Vörös és feketeVörös és fekete

   Stendhal

   A regény 1851-es címlapja
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őszinte, öngyilkossággal felérő be-
ismerő vallomást tesz. Ugyanek-
kor fejti ki: saját bukásának tulaj-
donképpeni oka, hogy meg akarta 
változtatni társadalmi helyzetét. 
„Paraszt vagyok, aki fellázadt hit-
vány sorsa ellen” – mondja. Ez pe-
dig – sugallja keserűen a regény – 
lehetetlen.

Romanti kus és realista 
elemek 
A Vörös és feketében romantikus 
és realista elemek keverednek. 
A regény mellékszereplői realista 
típusok, rajtuk keresztül mond 
ítéletet Stendhal kora társadal-
máról: a  korrupt polgárságról, 
a  bigott, képmutató papságról, 
az unalmas köznemességről és 
a  romlott arisztokráciáról. A  fő-
szereplők sorsa is a  társadalmi 
viszonyok által meghatározott. Julient Napóleon inspi-
rálja, de felemelkedési törekvései végül is bukáshoz ve-
zetnek. Stendhal azt sugallja, hogy a  forradalom és 
a napóleoni háborúk után kora francia társadalma is-
mét bezárult: Julien pályája elakad a rendi korlátoktól 
csak névleg megszabadított társadalom előítéleteiben. 
Sorel romantikus és realista hős. Végső meg nem alku-
vása rousseau-i jellemvonásainak diadala. Kivonul 
a társadalomból, amikor eléri, hogy halálra ítéljék (be-
széde rögtönzés, azaz a szívéből jön, mentes a képmu-

tatástól, amibe belefáradt). Azért 
kell elbuknia, mert nem tudta fel-
adni önmagát mégsem, inkább 
nagy ratörő ambícióit tagadja meg. 
Stendhal regényének fontos újítá-
sa, hogy szakít a modern regény 
addigi történetében egyedural-
kodónak mondható mindentudó 
narrátor pozíciójával, és bár nem 
E/1-ben szólal meg, a  főszereplő 
nézőpontjából láttatja az esemé-
nyeket. Ennek a sajátos narráció-
nak, az úgynevezett belső fo-
kalizációnak a  következménye 
a leíró részek viszonylagos hiánya 
és az, hogy a különböző életszaka-
szok szereplői nyomtalanul eltűn-
nek a regény teréből. A különféle 
narrátori hangok és nézőpontok 
variálásának egyre nagyobb sze-
repe lesz a  modern regényiroda-
lomban.

Szerepkényszerek és lélektaniság
Julien Sorel, a  regénybeli ács fi a életcéljának tekinti, 
hogy alacsony származásából kitörve a felsőbb körök-
ben, világi vagy egyházi pályán, jólétben és megbe-
csültségben éljen. Szándékának mindent alárendelve 
alaposan megfi gyeli környezetét, a benne élő embere-
ket és azok cselekvési mintáit. Az egyéni és társadalmi 
folyamatok megismerése révén szerzett tapasztalatait 
rendre mérlegre teszi: ebben az értékelésben saját belső 

értékrendje, származásából fakadó 
gőgje és kedvelt olvasmányai (Napó-
leon naplója: a  Szent Ilona-i napló, 
Voltaire írásai, Rousseau Vallomá-
sok című munkája és – talán tud-
tán kívül – az Újszövetség) segítik. 
Ismeretei és megfi gyelései birtoká-
ban, céljait szem előtt tartva tökéle-
tes cselekvési stratégiákat dolgoz ki, 
melyekhez elítélése pillanatáig tartja 
is magát. Jelleme összetett és rendkí-
vül részletesen megrajzolt karakter. 
Viselkedését és tetteit mindvégig 
saját ellenőrzése alá vonja, és vég-
ső törekvései szempontjából elemzi 
is azokat – szükség esetén módo-
sítva rajtuk. Magára vett szerepei 
azonban megbénítják valódi énjét, 

   Balogh Zsuzsa (Mathilde de la Mole) és 
Harkányi János (Julien Sorel) a Miskolci 
Nemzeti  Színház előadásában (1969)

   Kovács Edit (De La Mole felesége, Mathilde anyja), Hodu József (De La Mole márki) 
és Gulyás A�  la (Julien Sorel) a Békéscsabai Jókai Színház Vörös és fekete című 
előadásában (2008), Pozsgai Zsolt rendezésében
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5–6. oldal5–6. oldal

   Henri de Toulouse-Lautrec: Napóleon (1895)

megfelelési kényszere elveszi önazonosságát és köny-
nyedségét. Emberi kapcsolatait főleg személyes érdekei 
mozgatják, még szerelemre (de Rênalné és Mathilde 
iránt) is ebből a megfontolásból lobban fel. Megvet és 
gyűlöl mindenkit, aki rangban vagy vagyonban fölötte 
áll, vagy nem napóleoni jellemvonásokkal rendelkezik, 
ugyanakkor fizetsége és papnövendéki, nevelői vagy 
titkári feladatai fejében feljebbvalói elvárásai szerint 
cselekszik. Csupán két emberhez kötődik érdekek-
től mentesen: barátjához, a fakereskedő Fouquéhoz és 
Chélan abbéhoz, Verrières plébánosához. 

Julien Sorel bukása és felemelkedése
A karrierregény főhősének bukása a  zárlatban össze-
tett értelmezési lehetőséget kínál. A de Rênalné elleni 
gyilkossági kísérlet véget vet Julien Sorel felemelke-
désének, aki majdnem megszerezve a  fiatal márkinő, 
Mathilde de La Mole kezét, a neki ajándékozott neme-
si cím várományosaként és vagyonos emberként már 
éppen céljai kapujában állt. A karrierregények jellemző 
felemelkedéstörténeteivel ellentétben azonban a zárlat 
különleges fordulatot teremt, olyat, amelyben a  becs-
vágy végül nem nyer beteljesülést, az elbukni látszó 
főszereplő viszont erkölcseiben megdicsőül. A halálos 
ítélet és de Rênalné megmenekülésének tudatában Ju-
lien Sorel ugyanis szembesül saját korábbi szerepeivel, 
amelyeknek felismerése és megtagadása révén lelkileg 
újjászületik. Ezt az újjászületést bizonyítja a narrátori 
közlés is, amely a főhős megtéréséről számol be. Az íté-
let elleni fellebbezés visszautasítása, a haláltudat, a Ju-
lien szívében feléledő, de Rênalné iránt érzett őszinte 
szerelem és hála érzése a  főszereplőt a  világból való 
kivonulásra késztetik. A  felvett szerepek levetkőzésé-
vel a halálközeli, lelki tisztaságban végre önmaga lehet. 
Különb és magasztosabb minden földi ellenlábasánál. 

A regény jelképrendszere
A Vörös és fekete című regény gazdag és sokrétű jel-
képrendszerrel bíró alkotás. Stendhal írói tudatosságát 
jelzi a  szimbólumok használatának módja: a  szerző 
a  többjelentésű, áthallásos kifejezéseket a  szövegben 
kiemelte. A mű két színt jelölő címe önmagában is jel-
kép: a vörös a verrières-i templombelső színe, de a sze-
relem, a  vér és a  katonai egyenruha színe is egyben. 
Vele szemben a fekete a halál, a rossz erők és a gyász 
szimbóluma. A regénycímben a  színek egymás mellé 
rendelése Julien Sorel sorsának feleltethető meg.

   Henri Dubouchet: Illusztrációk Stendhal Vörös és fekete című művéhez (1831)
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A mű főhősének fontosabb életeseményei megha-
tározott térszimbolikához kapcsolódnak. Vágyott fel-
emelkedése lóháton (királylátogatás), a hegyek (Fouqu-
énál) és dombok csúcsán (innen látja a de Rênalné által 
kitűzött kendőt), a  koronázópárkányon, szerelmeiben 
és a  börtönmagány lelki tisztaságában, tornyokban 
(börtöncella) vagy létrán elért emeleti szobákban (de 
Rênalné és Mathilde szobái) mutatkozik meg. A felma-
gasztalódásból való leereszkedése pedig rendre ezeknek 
a térbeli magaslatoknak az elvesztésével jár együtt. 

A főhős sorsában szintén összetett és jól ismert 
szimbólumrendszer bontakozik ki. Julien Sorel egy-
szerű származású fiatalember, egy ács fia. A különös 
képességgel rendelkező fiú (bármit képes memorizál-
ni) kívülről tudja az Újszövetséget, és tetszőleges szö-
vegek (újsághírek) hibátlan elsajátítására is bármikor 
képes. Féktelen belső késztetésében mindig az igazsá-
got keresi. A de Rênal családnál tanítói munkát vállal. 
A szemináriumban és de Rênalné jezsuita gyóntatójá-

nak személyében összetűzésbe kerül a  szemforgató, 
farizeus (álszent, képmutató) életvitelű papokkal. Éle-
tében két nő játszik meghatározó szerepet: de Rênalné 
és Mathilde de La Mole; a  hozzájuk fűződő szere-
tetben felmagasztosul. Céljai elérésének kapujában 
elárulják (de Rênalné levele), amely árulást gyilkos 
módon kíván megtorolni. De Rênalnéra támadó lö-
vései miatt gyilkossági kísérlet vádjával halálra ítélik. 
Az ítélet végrehajtása előtt megszánja az odasereglett 
tömeget, védőbeszédet mond; kivégzése pénteki na-
pon történik. Halálakor a két nő van jelen: ők siratják 
és gyászolják a megölt férfit. Szerelme, Mathilde, aki 
közös gyermeküket várja, sziklasírba rejti Julien levá-
gott fejét. A  főhős halálában megdicsőül és erkölcsi 
értelemben felemelkedik. 

Julien Sorel sorsában a krisztusi életút világi párhu-
zama rajzolódik ki. Egy olyan regényhős életútja, aki 
a világ ártó erői és emberi gyarlóságai közepette, egy 
zárt társadalmi rendszerben, tengernyi belső, jellem-

béli akadállyal megküzdve végül 
a  tiszta szeretetben képes megta-
lálni az emberi lét igazi értelmét. 

FogalmakFogalmak
karrierregény: a regény egyik típusa, 

amelyben a főhős a társadalommal 
összeütközve felemelkedik 
vagy elbukik 

belső fokalizáció: az elbeszélői 
nézőpontnak az a fajtája, amelyben 
az elbeszélő nem mond többet, 
mint amennyit a szereplő tudhat; 
a szereplő nézőpontjából fakadó 
tudás, érzékelési tartomány 
nagyjából megegyezik az elbeszélő 
tudásával   Pierre Courvoisier: Párizsi utcakép, a háttérben a Saint-Sulpice-templom (1810–1820)
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből a Vörös és fekete című regény részleteit! Milyen atmoszférateremtő meg-
nyilatkozásokkal él a narrátor az Egy kisváros című fejezetben? Milyen társadalmi viszonyokat ábrázol a szö-
vegrészlet? Milyen írói eszközökkel fest Stendhal jellemző társadalmi korrajzot a fejezetben?

2.  Olvassátok el a Választás és vonzódás című fejezetet! Az olvasott ak alapján készítsétek el de Rênalné és 
Julien Sorel jellemtérképét! Állapítsátok meg, melyikük milyen társadalmi kötött ség szorításában él! 
Vitassátok meg, a két alak milyen lehetséges életútjait sejti tek a regénynek ezen a pontján! Válaszaitokat 
indokoljátok!

3.  Figyeljétek meg a narrátor de Rênalnét és Julien Sorelt bemutató közléseit a Választás és vonzódás című 
fejezetben! Milyen elbeszélő képe bontakozik ki a jellemzésekből?

4.  Keresd ki a Gondolkodni gyötrelem című fejezetből azokat a szövegrészleteket, melyekben Julien Sorel gon-
dolataival találkozhatsz! Mi a különleges ezekben a megnyilatkozásokban? Milyen írói eljárás jelöli a megszó-
laló szólamát?

5.  Stendhal egyik legfőbb írói céljának tekintett e, hogy a szerelem természetéről és saját, nagy szerelmeiben 
megszerzett  tapasztalatairól írjon. Állapítsd meg a Gondolkodni gyötrelem című fejezet segítségével, milyen-
nek látt atja az alkotó a de Rênalné és Julien között  kibontakozó érzést!

6.  Olvasd el Az első élett apasztalat című fejezetet! A de Rênalnéval való viszony lelepleződésétől tartva Julien 
Sorel egy szemináriumba kerül. Nézz utána a szeminárium kifejezés lehetséges jelentéseinek! Milyen hely-
színt jelöl itt  ez a fogalom? Milyen emberi közösségbe kerül itt  a főhős? Mit tudtál meg a többi szeminarista 
értékrendjéről, életmódjáról és viselkedési normáiról? Hogyan viszonyul hozzájuk Julien?

7.   Olvasd el a Hajnali egy óra című fejezetet! Gondold végig, érzelmileg miért nem teljesedett  be Mathilde és 
Julien szerelme! Állapítsd meg, milyen szerepe van a fejezetben a tér egyes szintjeinek! Gyűjtsd össze a fő-
hős refl ektí v megnyilatkozásait! Mit tudtál meg ezekből a gondolatokból és érzésekből?

8.  Figyeld meg a Meg kell félemlíteni! című fejezetben a főhőst! Milyen módon érvényesíti  szerepkénysze-
reit? Milyen eszközöket használ, hogy célját, Mathilde meghódítását elérje?

9.  Olvasd el A vihar című fejezetet! Milyen fordulatot vetí t elő a címe? Hogyan értékeli a főhős de Rênalné áruló 
levelét? Milyen elhatározásból áll bosszút rajta a pisztolylövésekkel? Hogyan értékelhető Julien Sorel tett e?

10.  Az ítélet című fejezetben a Julien elleni ítéletet ismerheted meg. Milyen jelképisége van a ténynek, hogy az 
ítélethozatalra a főhős egy toronyszobából érkezik lefelé? Kinek a történetét idézi a narrációs közlés, mely 
szerint Julien megszánta az ott  álló tömeget? Mik a főhős védőbeszédének legfontosabb megjegyzései? Ho-
gyan viszonyul ez a védőbeszéd a főszereplő korábbi szerepkényszereihez? 

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Igen, uraim, a regény: tükör, hosszú úton vándorol. Hol az ég kékjét tükrözi, 

hol az út pocsolyáinak sarát. És maguk erkölcstelenséggel vádolják azt az em-

bert, aki a tükröt viszi? A tükör pocsolyát mutat, és maguk a tükröt vádolják!”

Stendhal: Vörös és fekete, Illés Endre fordítása

▶ Mit jelent a regény, általában az irodalom tükörléte? Mi történik az olvasó-

val, ha a szépirodalom által tartott  tükörbe belenéz? Kívánatos, hogy szem-

besüljünk a látott  képpel? Ha igen, miért?

David D´Angers Pierre-Jean: Stendhal portréja (1882)  
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Filozófiai és hétköznapi vélekedés is egyben, hogy az élet többet jelent a puszta létezésnél. A létezés Filozófiai és hétköznapi vélekedés is egyben, hogy az élet többet jelent a puszta létezésnél. A létezés 
az a keret, amelybe az élet értékei bele tudnak helyezkedni.az a keret, amelybe az élet értékei bele tudnak helyezkedni.

  Nevezd meg azokat az értékeket, amelyek számodra a létezést életre váltják! 

Az orosz realizmus kezdetei
Az orosz irodalom a 19. századi realiz-
musban élte fénykorát. A  nagyívű al-
kotói életutak és világszínvonalú alko-
tások hátterében más valóság állt, mint 
a korszak nyugat-európai irodalma ese-
tében azt megfigyelhettük. Mivel a cári 
világ a  feudális berendezkedésű orosz 
társadalmat gátolta az egészséges fejlő-
désben, nem alakulhatott ki az a stabil 
polgári réteg, amely a szükséges változá-
sok letéteményese lehetett volna. A tár-
sadalmi modernizációt így a  nemesség 
felülről jövő kezdeményezésként támo-
gatta. Az  elszegényedett orosz vidék, a  nagyvárosban 
élő, elidegenedett ember, a  társadalmi feltörekvés lé-
lektani háttere és a cári rendszer mindenre rátelepedő 
bürokráciája szolgáltatott leginkább témát az irodalmi 
alkotóknak. A modern orosz irodalom realizmusának 
kiindulópontja Gogol barátja, Alekszandr Szergejevics 
Puskin volt, aki regényhősének, Anyeginnek az alakjá-
ban a „felesleges ember” karakterét keltette életre. Ver-
ses regényének másodlagos elbeszélői síkja révén pedig 
saját korának és társadalmának szokásait, értékrendjét 
és visszásságait is megmutatta.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol 
Nyikolaj Vasziljevics Gogol (1809–
1852) az orosz realizmus első írója. 
A kozák családból származó író kezdet-
ben a  színészi, később a  tanári pályán 
próbálta ki magát, végül az irodalom-
nak szentelte életét. Művei 1830-tól je-
lentek meg különböző folyóiratokban. 
Leghíresebb rövidprózai alkotásai a Pé-
tervári elbeszélések. Ezek közé tartozik 
A köpönyeg (1842), amelynek főszerep-
lője, Akakij Akakijevics Basmacskin, 
a  tökéletesen jelentéktelen szentpé-
tervári hivatalnok, a  csinovnyik első 

irodalmi megtestesítője. A Pétervári elbeszélések má-
sik híres darabja, Az orr (1836) abszurd történet egy 
hivatalnok elveszett orráról és a  közönyös bürokrá- 
ciáról. 

A Holt lelkek (1842) című, befejezetlen nagyepikus 
művét egy Puskintól származó történet alapján írta 
meg. Szintén Puskin történetéből származik Gogol 
ma is gyakran játszott drámája, A revizor (1836). Élete 
utolsó időszakát magányosan töltötte, és a kor felvilá-
gosultnak mondott, divatos eszméitől elfordulva meg-
tagadta addigi alkotásait. 

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyegA köpönyeg

   Nyikolaj Vasziljevics Gogol

   A Néva hídja Szentpéterváron (1898)
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A köpönyeg
Gogol kishivatalnok-novelláinak talán 
leghíresebb alkotása A köpönyeg című 
elbeszélés. A  mű meghatározó, össze-
tett esztétikai minősége a groteszk, 
amelyben a  szélsőségesen ellentétes 
elemek egymásba játszatása komikus 
hatást kelt. Az elbeszélés cselekménye 
egyszerű: főhőse, Akakij Akakijevics 
egyszerű kishivatalnokként éli magá-
nyos életét, míg újonnan varratott kö-
pönyegét el nem lopják tőle. A hivatali 
feljelentés során elszenvedett meg-
aláztatás következtében megbetegszik, 
majd meghal. Temetése után kísértet-
ként fosztja meg áldozatait kabátjuktól, felöltőjüktől 
vagy köpönyegüktől. A példázatos történet főhőse egy 
konkrét kishivatalnok tehát, ám személyében az orosz 
birodalom jellegzetes embertípusa, a csinovnyik általá-
nosságban is jelen van. A példázatos jelleget a szándé-
koltan elhallgatott helyszín (egy ügyosztály) és a hiva-
talnoki személyazonosság (a tekintélyes személy) is 
erősíti. A mű elbeszélési tere és elbeszélési ideje is va-
lós: Péterváron, Gogol saját korában játszódnak az ese-
mények. Az  elbeszélés narrátora hol mindentudónak 
mutatkozik, hol bizonytalan a  saját emlékezetében. 
A narráció különlegessége az önrefl ektív, az elbeszélői 
tevékenységre többször is hivatkozó beszédmód („Er-
ről a szabóról, persze, nem volna szükséges sokat beszél-
ni, de mivel már az jött divatba, hogy az elbeszélésben 
minden személy jellemét teljes pontossággal meg kell raj-
zolni, nincs mit tenni, gyerünk, ide azzal a Petroviccsal, 
hadd fessem le!”), ami a realizmus ábrázolásmódját kö-
vetve a legapróbb részletekről is tájékoztatja az olvasót. 
Megszólalásainak ironikus stílushatását sokszor éppen 
e tárgyilagosság és annak ellenpontja adja: a tényszerű 
közlések sorát több esetben is anekdotikus kitérők, szó-
játékok, elemeikben össze nem illő vagy köznyelvi kife-
jezések („pityókás”, „fi ttyet hánynak”) oldják. A narrá-
tor előadásmódja élőbeszédszerű („arcának színe meg 
olyan, amelyet »aranyeres«-nek neveznek… Mit csinál-
junk?! A pétervári éghajlat az oka!”), sokszor beavatot-
tan bizalmaskodó. 

Kisszerű világ
Az elbeszélés tragikomikumának egyik fő forrása 
a  kisszerűnek ábrázolt világ. A  főhős, Akakij Aka-
kijevics már nevében is lefokozott: névadásának kö-
rülményei nélkülöztek mindenfajta egyediségre való

törekvést, hiszen ez a  név, amely 
hangzásában is kellemetlen és gro-
teszk, apáról fi úra szállt. Vezetékne-
ve, a Basmacskin, neve annyit jelent: 
’cipő’. A  főszereplő életkörülményei 
ugyancsak kisszerűek: Pétervár elő-
kelő negyedétől távol eső otthonában 
él szerény hivatali fi zetéséből, amit 
iratok másolásáért kap. Öltözködé-
sére, megjelenésére nem ad, szóra-
kozni nem jár, családja nincs, enni 
is csak addig eszik, amíg hasa daga-
dozni nem kezd, miközben az étel 
ízét nem is érzi. A másoláson kívül 
máshoz nem ért, kollégái gúnyolják, 
megszégyenítik, munkájában zavar-

ják. Szabadidejében is a  másolás gyönyörűségének él. 
Torz és elidegenedett világába hoz kényszerű változást 
köpönyegének (ami csak hacukának nevezhető) javít-
hatatlansága. Egy új ruhadarab elkészíttetése Akakij 
Akakijevics életcéljává válik. Olyan ösztönzővé, ami 
irracionálisan kisszerű spórolásra szorítja: csizmájá-
ban leginkább lábujjhegyen közlekedik, hogy lábbelije 
talpa és sarka ne kopjon, fehérneműjét ritkábban adja 
mosásba, sötétedés után nem világít, még koplalásba is 
kezd. Álmodozásának tárgya onnantól új köpönyege, 
ami viselkedését és emberi tartását is megváltoztatja. 
Ebben a feje tetejére állított világban marad kisszerű az 
új köpönyegben járó Akakij Akakijevics, aki önérze-
tét és áhított megbecsültségét új ruhadarabjának kö-
szönheti. A beteljesült életcélként viselt köpönyegben 
ugyanis emelt fővel jár, főnöke fogadására is elmegy, 
ahonnan útban hazafelé ráadásul egy hölgy felkelti az 
érdeklődését. Kabátjának elvesztése hivatalnoki és em-
beri megszégyenüléssel jár, mindez végül a  halálához 
vezet.

Gogol tudatos írói magatartását jelzi, ahogyan fő-
hősének világát a szintén hivatalnoki, de jóval tartal-
masabb, ezért emberibb világgal ütközteti. Az Akakij 
Akakijevics és a  köpönyeg tiszteletére adott fogadás 
helyszínéig vezető út homályból felragyogó, egyre erő-
sebb fényei, az emberi jelenlét járókelőkben és elegáns 
nőkben visszaköszönő jelei, a szánok és kocsik, a foga-
dás harsánysága, a felszolgált ételek és italok, a pipa és 
a kártya mind-mind azokat az értékeket jelenítik meg, 
amelyek a puszta létezés kereteit élettel töltik meg, és 
amelyeket a főhős nélkülözni kénytelen. Akakij Aka-
kijevics ebből a láthatóan kinyílt világból indul aztán 
haza komor, sötét, ízek, színek és emberek nélküli kör-
nyezetébe. 

   Szobor Szentpéterváron 
Gogol emlékére
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Betegsége és halála többféleképpen értelmezhe-
tő. Köpönyege által a tolvajok olyan értékétől fosztják 
meg, amely nélkül élete nem folytatható. A rendőrsé-
gi feljelentés során tapasztalt megfélemlítés és sértés 
a személyén túl a csinovnyiknak is szól, akinek hiva-
tali léte is megkérdőjeleződik. De felfogható a tragiko-
mikus fordulat a hivatalnokként a felettesével szemben 
elkövetett, elfogadhatatlan tett következményeként is, 
hiszen kétségbeesett viselkedése a rendőrfőnök harag-
ját vívja ki, ami a főhős szolgalelkű élete számára már 
nem tartogat reményteljes jövőt.

A tekintélyes személy
A kabátlopásban emberi tartását is elvesztő Akakij 
Akakijevics a  helyi rendőrfőnökhöz fordul jogorvos-
latért. A rendőrfőnök személyében is az orosz hivatal-
nokot láthatjuk, akinek élete szintén torz értékrendet 
mutat. Kilétét az elbeszélő az írói akarat nyomán 
nem fedi fel, névtelensége így általánosítja viselke-
dését. Hivatali hatalmát fi togtatva, gőgös, külsősé-
gekre épített munkarendjében megvárakoztatja, majd 
kioktatja Akakij Akakijevicset, akinek ügyével nem 
foglalkozik. Módszere a  megfélemlítés, értékmérője 

Az orr

A Pétervári elbeszélések másik híres darabja, Az orr (1836) egy abszurd történetet mesél 
el. A valós elbeszélési tér és idő Pétervárra, a csinovnyikok kisszerű világba kalauzolja az 
olvasót. Főhőse Kovaljov, a törvényszéki hivatalnok, aki egy napon arra ébred, hogy elve-
szett az orra. Ezzel párhuzamosan Ivan Jakovlevics borbély, akihez Kovaljov rendszeresen 
jár, egy orrot talál a frissen sült reggeli kenyérben. A fölösleges testrésztől a borbély úgy 
szabadul meg, hogy a Névába dobja azt. A hivatali munkájában meggátolt, eltűnt testrésze 
keresésére induló Kovaljov az utcán talál rá saját orrára, „aki” őrnagyi rangban lévő, ön-
álló személyiségként viselkedik. Üldözőbe veszi, és egy templomig követi őrnagyi ruhába 
öltözött orrát, ám hiába próbálja visszaszerezni, a rangban fölötte álló testrész nem enge-
delmeskedik neki. Kovaljov ezt követően eredménytelenül fordul a rendőrfőnökhöz, mert 
nem kap tőle segítséget, így egy lapkiadóhoz igyekszik, hogy az orr megtalálása céljából 
hirdetést adjon fel. Péterváron eközben híre megy az esetnek. Néhány nappal később egy 
rendőrtiszt visszaszolgáltatja ugyan Kovaljov megtalált orrát, azt azonban orvosi segítség-
gel sem sikerül visszailleszteni a helyére. Az elbeszélés zárlatában a történet nyugvópontra 
jut: Kovaljov egy reggel úgy ébred, mintha mi sem történt volna, orrával a helyén. 

A realista Gogol novellája megdöbbenti az olvasót. Ez a hatás a történet elbeszélési módja, 
cselekménye és szerkezete közötti széttartáson alapul. A  klasszikus novellaszerkezet, az 
omnipotens, az eseményeket értékelő elbeszélő egysége és a velük a  tárgyilagosság szem-

pontjából szemben álló, abszurd cselekmény kontrasztja hatásos 
eszköze az olvasói fi gyelem felkeltésének. A novella képtelen kiin-
dulópontja, majd az a fordulat, melynek során az őrnagyként vi-
selkedő orr Kovaljov fölé nő, a modern ember eltárgyiasuló vilá-
gát, hatalmi viszonyait és kiszolgáltatottságát mutatja. 
A csinovnyiki lét életcélja, a ranglétra mind magasabb fokának el-
érése ugyanis egy, a személyiségről leválasztott tárgyi valóság (orr) 
révén érhető el, ahol a rang az azt áhító ember fölé helyezkedik. 
A kiszolgáltatott, ellehetetlenült kishivatalnokon ugyanakkor nem 
segít a  bürokrácia társadalmilag haszontalan gépezete. Mivel 
az orr a műben a hivatali tekintély önállóan létező jelképévé válik, 
a novella azt is megmutatja, milyen kilátástalan helyzetbe kerül, 
aki elveszíti benne keresett életmotivációját. 

   Gogol: Az orr. 
Emlékmű 
Kijevben

   Szakácsi Sándor (Kovaljov) Az orr című előadásban, 
Vidnyánszky A�  la rendezésében a Magyar Színházban (2003)
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a  dologtalanság. Figurájával Gogol az emberi gyar-
lóság leleplezésén túl a  cári birodalom fejlődésének 
egyik legfőbb problémájára, a  bürokrácia kártékony 
hatásaira is rámutat.

Meghökkentő zárlat
A köpönyeg című elbeszélés zárlata – a  narrátor ál-
tal is kiemelten – nem várt, fantasztikus fordulatot 
hoz. A mű groteszk stílushatását azonban csak növeli 
az a befogadói felismerés, hogy e végjáték korántsem 
meghökkentőbb, mint a  főhős temetéséig valóságos-
nak feltüntetett cselekmény. A kísértetként visszajáró 
és kabátokat lopó Akakij Akakijevics a  rendőrfőnök 
bundájának megszerzéséig a  pétervári éjszaka járó-

kelőinek és utazóinak rendszeres támadója lesz, ezt 
követően pedig valószínűleg eltűnik a városból. Az el-
beszélés groteszk zárlata nem oldódik fel a  komi-
kumban: a befogadó tudatában inkább döbbenettel 
vegyes gondolkodást indít el. A  befejezés ugyanis 
a halála után saját életéhez képest elevenebb és cselek-
vőbb Akakij Akakijevics alakjával az élhető élet leg-
alapvetőbb értékeire is rámutat. 

Gogol művei nagy hatást gyakoroltak az utána kö-
vetkező orosz írókra: mind központi témája, az orosz 
kisember, mind groteszk ábrázolásmódja számos kö-
vetőre talált hazájában és külföldön. „Mindannyian 
Gogol köpönyegéből bújtunk ki” – mondta erről állító-
lag az egyik legnagyobb orosz író, Dosztojevszkij.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Hagyjanak békében! Minek bántanak?”

Gogol: A köpönyeg, Makai Imre fordítása

▶ Mi lehet az oka annak, hogy a hivatalnokok gúnyolják 

Akakij Akakijevicset? Hogyan kapcsolható viselkedésük 

a bürokrácia természetéhez?

FogalmakFogalmak
groteszk: egyszerre félelmetes és nevetséges 

hangvétel 

bürokrácia: hivatali szervezet, amely a közügyek 
intézésére jött  létre; alá-fölérendeltségi viszonyok, 
személytelen kapcsolatok, üzemszerű működés 
jellemzik; a 19–20. századi irodalom gyakori témája 
az ember kiszolgáltatott sága a személytelen, 
átláthatatlan bürokráciának

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  A köpönyeg című elbeszélésből Pétervár több társadalmi rétegét is megismerhetjük. Valamelyikről álta-
lánosságban beszél az elbeszélő, valamelyiket egy-egy szereplőn keresztül mutatja be. Készíts táblázatot 
a megjelenő csoportokról és jellemzőikről!

2.  A főszereplő mellett  két másik alak kap élesebb megvilágítást az elbeszélésben: Petrovics, a szabó, valamint 
a tábornok. Milyen pozití v vagy negatí v tulajdonságokat kapcsol hozzájuk a beszélő?

3.  Akakij Akakijevics és a tekintélyes személy karakterjegyei alapján készítsd el a csinovnyik jellemtérképét!

4.  Olvasd el az Akakij Akakijevics spórolásáról szóló szövegrészt! Hogyan jelenik meg benne a groteszk ábrázo-
lásmód?

5.  A fény az élett el összefüggésbe hozható, általános jelkép. Keresd ki az elbeszélésben a fényre utaló szövegré-
szeket! Milyen összefüggésben, milyen elbeszélt eseményekkel kapcsolatban mutatkozik ez a jelkép? Miért?

6.  Olvasmányélményeid alapján igazold, hogy a kísértet Akakij Akakijevics emberibb viselkedésű, mint amilyen 
életében volt!

7.   Keress példákat az elbeszélő fontoskodó, ügyetlen megjegyzéseire! Milyen mondatok alapján érezhető, 
hogy Gogol iróniát alkalmaz az elbeszélésben?

8.  Olvasd el Gogol Az orr című novelláját a könyvtárban! Hasonlítsd össze az elbeszélői magatartást A köpönyeg 
elbeszélőjének magatartásával! Milyen megállapításokra jutott ál?

9.  Állapítsd meg, milyen önmagán túlmutató jelentéseket hordoz az orr mint testrész a novellában! Állításaidat 
érvekkel igazold!
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 1.  Szóforgó módszerrel soroljatok fel a francia realizmus idén megismert két nagy írójától minél több művet! Válasszátok ki 
az alábbi fogalmakból, amelyeket a művekhez kötnétek, és jegyezzétek le az adott cím mellé! 

történelmi regény társadalomrajz  típusrajz életkép  romantikus leírás 

napló fejlődésregény regényciklus karrierregény belső fokalizáció

 2.  Nézzétek meg Dickens Twist Olivér című regényének tetszőleges feldolgozását! Készítsétek el a látott mű alapján a kor 
angol társadalmi tablóját! Melyik híres Victor Hugo-regénnyel rokon az ábrázolt világ?

 3.  Olvasd el ismét a szöveggyűjteményből Stendhal Vörös és fekete című regényének részleteit! Figyeld meg bennük az elbe-
szélő pozícióját és a főhős, Julien Sorel megnyilakozásait! Milyen narrációs eljárásokat figyeltél meg? 

 4.  Igazold, hogy Julien Sorel összetett jellemű regényhős!

 5.  Készítsetek fürtábrát a francia realizmus tanult regényei segítségével a bennük ábrázolt Franciaország társadalmi viszo-
nyairól! 

 6.  Hasonlítsd össze Stendhal Vörös és fekete, valamint Balzac Goriot apó című regényének felemelkedéstörténetét! Vizsgáld 
meg a főhős karrierépítésének állomásait, motivációját, módszereit és eredményét! 

 7.  Miben hasonlít Julien Sorel és Rastignac egymásra, illetve miben különbözik a karakterük?

 8.  Keressetek a Vörös és fekete részletében olyan szövegrészt/mondatot, 
– amely előrevetíti Julien majdani karrierjét; 
– amely igazolja, miért nem boldogulhat abban a környezetben, amelybe beleszületett! 
– amelyik megmutatja az apa legfőbb sérelmét! 

 9.  Mint a Vörös és feketében, úgy a másik nagy francia realista író idén megismert regényében, a Goriot apóban is találkoz-
hatsz érzelmi-anyagi kizsákmányolással. Keresd meg ennek bizonyítékait a regényrészletben! A tájékozódásban az alábbi 
kérdések is segíthetnek. 

– Kik élnek vissza Goriot apó nagylelkűségével és hogyan? 

– Mit jelent a „liliputi szellem” kifejezés? Melyik jelző/jelzős szerkezet a szinonimája? 

– Milyen eszközökkel minősíti le a panziósné Goriot apót? 

– Milyen degradáló, kirekesztő kifejezésekkel illeti a többi lakó a főhőst? 

– Hogy függ össze a „harminchat lány” és Goriot nyomora? 

10.  Készíts táblázatot Stendhal és Balzac prózájának összehasonlításához az alábbi szempontokat is figyelembe véve! 

– a szereplők jellemzésére alkalmazott meghatározó elbeszélői eszközök/ábrázolásmód 

– központi motívumok 

– elbeszéléstechnika 

– műfaj

11.  Készítsetek csoportokban kettéosztott naplót a francia realizmus karrierregényhőseinek felemelkedéséről! Vegyétek 
számba életük legfontosabb döntéseit, e döntések mérlegelési szempontjait és a mögöttük álló – akár erkölcsi – megfon-
tolásokat! Jelöljétek a hősök által megélt lelki következményeket is!

12.  Készítsetek díszleteket Akakij Akakijevics lakhelyének bemutatására!

13.  Adjátok elő Akakij Akakijevics szabójánál tett látogatásának jelenetét, melyben a főhős régi, rossz köpönyege megfoltozá-
sát kéri! Készítsetek jelmezeket is az előadáshoz!

14.  Készítsd el az orosz realizmus jellegzetes karakterének, a csinovnyiknak a részletes jellemtérképét!

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

Gustav Klimt: Mäda Primavesi (1912–1913)  
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A 19. SZÁZAD 
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„„Arra törekszik tehát, hogy kihámozza a divatból mindazt, ami történeti ségében költői, hogy a mara-Arra törekszik tehát, hogy kihámozza a divatból mindazt, ami történeti ségében költői, hogy a mara-
dandót szűrje ki az átmeneti ből. dandót szűrje ki az átmeneti ből. […][…] A modernség: az átmeneti , a tűnő, az esetleges – alkotja a művé- A modernség: az átmeneti , a tűnő, az esetleges – alkotja a művé-
szet egy felét, más fele örök és változatlan.szet egy felét, más fele örök és változatlan.” (Baudelaire: ” (Baudelaire: A modern élet festőjeA modern élet festője))

  Mi jut eszedbe a „modern” és a „stí lus” szavakról? Foglald össze, mit jelentenek a mű-
velődéstörténeti  korszak, stí lusirányzat, korstí lus kifejezések! Mit értünk stí lusváltáson 
az irodalomban és mit a hétköznapokban?

Korszerűség és illúzióvesztés 
a modernség korában 
A modernség összetett fogalom. Az elnevezés a modo
(’most’, ’épp most’) latin kifejezésből ered, eredeti je-
lentése: korszerű, divatos. Tágabb értelemben tehát 
minden korszakban születhettek modern művek, fel-
téve, hogy megfeleltek koruk újdonságainak. Szűkebb 
értelemben azonban az 1870-es évektől kibontakozó, 
a romantikát követő művészeti irányzatok összessé-
gét nevezzük modernségnek. A  korunkig is tartó 
időszak egységes korstílusok helyett stílusirányza-
tokkal rendelkezik. Első szakasza a 19. századi klasz-
szikus (szikus (szikus (szikus ( esztétizáló) modernség, második szaka-
sza a  20. századi avantgárd, melyet a  század 
utolsó harmadától uralkodó posztmodern korszak 
követ.

A 18. század végén és a 19. század elején uralkodó 
korstílus, a  romantika az illúziók kora volt. A  mű-
vészi alkotásokban rendre a  hétköznapi valóságnál 
valami sokkal magasabb rendű létezés gondolata fo-
galmazódott meg. A  romantika korának politikai 
forradalmai sem valami földhözragadt, anyagi cél, 
hanem mindig egy tiszta eszme, például a szabadság 
eszméjének jegyében törtek ki. 

A romantikus eszmék hanyatlásának első jele volt 
a 19. század első felében kibontakozó realizmus stí-
lusirányzata, amely a  valóság iránti érdeklődésével 
megtagadta, más nézetek szerint folytatta a romanti-
kát. A realizmus és a romantika sokáig egymás mel-
lett létezett, de az 1848-as forradalmak bukása után 
a romantika végleg megfáradt, a romantikus illúziók 
helyét átvette az illúzióvesztés, a  kiábrándulás. Ezt 
a művészeti korszakot, amely 1857-ig tartott (Charles 
Baudelaire: A Romlás virágai korszaknyitó kötetének 

megjelenéséhez köthető a dátum), hívjuk késő ro-
mantikának. A késő romantika pedig az a közeg volt, 
amelyben megszületett a modernség. 

A 19. század közepének civilizációs – technikai és 
tudományos – fejlődése alapjaiban változtatta meg 
a  modernség emberének léttapasztalatát. Az  ipari 
termelés egyre fejlettebb technológiái, a  tudományok 
robbanásszerű fejlődése és a  nagyvárosi életforma 
megtörte az addig általános ember- és társadalom-
képet. A tőkealapú gazdasági modell nem váltotta be 
az igazságossághoz fűződő reményeket. A világegész 
harmóniájának képzete szétesett, a  modern ember 
pedig elszigetelődve, elidegenedve találta magát új 
környezetében. Uralkodó életérzése a dekadencia (ha-
nyatlás) lett. Ennek következtében részben szakított 
a  felvilágosodás racionalizmusának addig elfogadott 
megismerési módszereivel, és új magyarázatokat ke-
resett.  

Poziti vista fi lozófi ai irányzatok
Auguste Comte (1798–1857) francia fi lozófus, a pozi-
tivizmus atyja. Elgondolása szerint a modern ember 
egyéni és társadalmi létproblémáira a tudomány és 
a  technika fejlődése valódi megoldást kínál. Elmé-
letét természettudományos tényekre támaszkodva, 
civilizációs és társadalmi jelenségek vizsgálata segít-
ségével alkotta meg. Tevékenységének köszönhető 
a szociológia tudományos léte és fejlődése. Filozófi ája 
az emberi létezés végső kérdéseire nem keresett vá-
laszt.

Herbert Spencer (1820–1903) angol biológus, fi -
lozófus és szociológus Charles Darwin (1809–1882)  
fejlődéselméletének hatására a  természet nagy folya-
matait kutatta. Elméletében különbséget tett a  meg-

A klasszikus modernség fogalma, A klasszikus modernség fogalma, 
szellemi-társadalmi há� ere szellemi-társadalmi há� ere 
és s� lusirányzataiés s� lusirányzatai
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ismerhető és a megismerhetetlen között. Azt vallotta, 
hogy csak a véges dolgok megismerhetők: a természet 
fejlődési folyamatainak lényegét kettős jelenségben, az 
egyesülésben és az azt követő felbomlásban látta. 

Hippolyte Taine (1828–1893) francia fi lozófus és 
irodalomtörténész nevéhez fűződik az ún. miliőel-
mélet kidolgozása. (A miliő környzetet jelent.) Ezen 
elmélet a  tudományos determinizmus (meghatáro-
zottság) fi lozófi ai gondolatán alapul, mely szerint az 
embert örökletes és környezeti tényezők formálják. 
Azt vallja, hogy az emberi viselkedést és fejlődést 
három tényező: az öröklött hajlamok,  az idő és 
a környezet határozza meg. A pozitivizmus irodalmi 
hatása elsősorban a  realizmus és a naturalizmus 

stílusirányzatában jelentkezett.

Éle� ilozófi ák
Arthur Schopenhauer (1788–1860) német fi lozófus 
Kanthoz kapcsolódó elmélete szerint a  világ megis-
merhetetlen, mert annak lényege a megismerési folya-
matban mindig a megismerőtől függő, egyéni képze-
tet ad. Egyetlen létező és tökéletes megismerésként az 
ember önmegismerését ismerte el. Isten létét tagadva 
az emberi életet végtelen és céltalan szenvedésként 
értelmezte. Úgy vélte, az ember vágyai mindig újabb 
vágyakat keltve örök boldogtalanságot okoznak, ezért 
a létezés lehetséges módját az aszkézisben (önsanyar-
gatásban) jelölte meg.

Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855) dán író, te-
ológus és fi lozófus munkássága a  20. századi egzisz-
tencialista fi lozófi a elméleti alapjait jelentette. (Az eg-
zisztencia létezést jelent.) Elméletének középpontjába 
az ember Istennel való kapcsolatának lehetőségeit ál-
lította, melyben a létezésre nem adottságként, hanem 
megoldandó feladatként tekintett. Gondolati rendsze-
re három létstádiumot különböztetett meg: az esztéti-
kai, az etikai és a vallási állapotot. Kierkegaard szerint 
az esztétikai létszinten élő ember életélvező, aki vágyai 

betöltésekor részben külső, általa csak korlátozottan 
befolyásolható feltételektől függ. Az etikai létszint el-
érésével az ember az értelmes munkavégzés és a bűn-
bánat szükségességére ébred rá. A  vallási létszintben 
az ember belső világa felé fordulva a külvilággal kap-
csolatban rezignált (beletörődött) lesz, és Isten törvé-
nyei szerint képes élni.

Friedrich Nietzsche (1844–1900) német fi lozófus, 
költő és zeneszerző egyik legjelentősebb gondolata, az 
„emberfeletti ember” (Übermensch) az Im-ígyen szóla 
Zarathustra (1885) című munkájában tűnt fel. Ez az 
embertípus ritka, kiemelkedő és értékes, olyan lény, 
akit a bátorság, az önmegvalósítás, a  tettrekészség és 
a hatalomszeretet tulajdonságai jellemeznek. Életcélja 
egy új, a meglévőt elvető értékrend kialakítása, amely-
ben érvényesülési szándéka az erő révén ér célt. Vele 
szemben a tömegemberek állnak, akikre a behódolás, 
a gyávaság és a szolgalelkű önfeladás jellemző. Énkul-
tusza az emberfeletti embert a hatalomért harcban álló 
egyénként ábrázolja. Nietzsche híres mondása – „Isten 
meghalt” – a keresztény morál és az önérvényesítő em-
ber fogalmi ellentétéből bomlott ki.

Henri Louis Bergson (1859–1941) francia fi lozó-
fus meglátása szerint a  létezés mélyebb összefüggései 
csak az intuíció (ösztönös megérzés) segítségével ra-
gadhatók meg. A  megérzés révén megismert valóság 
közvetítésében – elgondolása szerint – a  művésznek 
kulcsszerepe van. Nevéhez fűződik a  híres bergsoni 
időszemlélet, ami a  mérhető, objektív, külső idő és 
a szubjektív, tapasztalati alapú, belső idő elkülönítésén 
nyugszik. Ez az időelmélet az irodalom későbbi fejlő-
désére, többek között Babits Mihály írásművészetére is 
nagy hatást gyakorolt. 

Sigmund Freud (1856–1939) osztrák pszichiáter 
személyiségmodellje és pszichoanalitikus (lélekelem-
ző) módszere nagy hatással volt a modernség gondol-
kodásmódjára. Úgy vélte, hogy a személyiség hármas 
összetevőjű jelenség, mely az idből (ösztön-én), az egó-

   Auguste Comte    Henri Louis Bergson   Arthur Schopenhauer    Søren Aabye Kierkegaard    Friedrich Nietzsche
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ból (én) és a superegóból (felettes én) épül fel. A mo-
dell szerint az id, az ösztön-én személyiségünk velünk 
született és ösztöneink által uralt alkotóeleme. A  su-
perego, a felettes én a társadalmi normák betartásáért 
és az erkölcsi megfontolásokért felel, míg az ego, az én 
a  két másik összetevő harcában értelmezhető, végső 
soron pedig kiismerhetetlen jelenség.

Esztéti záló modernség
A romantikát követő korszakok a  művészettörténet-
ben már nem mutatták az önálló korstílus(ok) je-
gyeit, helyettük egymást követő vagy párhuzamosan 
együtt élő stílusirányzatokról beszélhetünk. Ezek az 
irányzatok jellemezhettek alkotókat, pályaszakaszo-
kat, de konkrét műveket is, sőt, gyakran egy adott 
művész pályáján, de akár egyetlen műalkotáson belül 
is megfi gyelhetjük egyidejű jelenlétüket. A  korszak 
irányzatait klasszikus modernségnek – közös művé-
szi célkitűzésük, a  szépségkultusz okán esztétizáló 
modernségnek – nevezzük, hiszen az alkotók művé-
szi értékrendjének csúcsát az esztétikum jelentette. 
A  klasszikus modernség költészetének nyelvi világa 
a  romantika meglévő hagyományaira épülve meg-
újítja a jelek és jelképek használati szabályszerűsége-
it. A korszak irányzatainak jelképhasználata ugyanis 
szakít a nyelvi konvencionalitással és a jelölő-jelölt vi-
szonyában új, gyakran egyedi öszefüggéseket teremt. 
A  nyelvi hagyományokat nem követő, új jelképiség 
így óhatatlanul nagyobb terhet ró a befogadóra, ami 
által a  befogadási folyamat a  megszokotthoz képest 
nehezebbé és egyedibbé válik.

Naturalizmus
A realizmusból kifejlődő naturalizmus elnevezése 
a  latin natura (’természet’) szóból ered. A  jellemző-
en epikus művekben uralkodó irányzat meghirdetője 
a  francia Émile Zola (1840–1902), aki a  természethű 
ábrázolást, a  korabeli természettudomány módsze-
reinek irodalmi alkalmazását hirdette. Zola szerint 
az ember kiszolgáltatott genetikai örökségének, ösz-
töneinek és környezetének. A  regényírónak szerin-
te: „Választ kell adnia arra a  kérdésre, hogy bizonyos 
szenvedély meghatározott környezetben és körülmé-
nyek között mit eredményez az egyén és a társadalom 
életében…”. Egy regény nem más, mint egy kísérlet 
jegyzőkönyve. A  hősök determináltak: az öröklött 
temperamentum és a környezet hatása irányítja őket. 
A képzelet szerepe annyi, hogy logikusan elrendezze 
a tényeket, melyekhez az író megfi gyelés, adatgyűjtés, 
helyszíni szemle útján jut. A nyelv kérdéseivel vesződ-
ni fölösleges.

Impresszionizmus
Az impresszionizmus nevét Claude Monet A  felkelő 
nap impressziója (1872) című festménye után kapta. 
A  fogalom, melynek jelentése ’benyomás’, elsősorban 
a festészetben, de a zenében is uralkodó klasszikus mo-
dernséghez tartozó stílusirányzat megnevezése lett, 
ami aztán az irodalomban is elterjedt. A kifejezésmód 
lényege, hogy a művész az alkotás megszerkesztésekor 
a  pillanatnyi benyomásokat vette fi gyelembe. Az így 
keletkezett művek sokszor kontúrtalanok, fény-árnyék 
viszonyaikban és fi nom árnyalatokban megmutatkozó 

alkotások lettek. Az irodalomban 
a benyomás, az impresszió az egzakt 
fogalom helyett a hangulatot próbál-
ta megragadni a  nyelv eszközeivel. 
Ennek érdekében több érzékszervre 
ható kifejezéseket, gyakran szi-
nesztéziákat használt, illetve foko-
zott fi gyelmet fordított a nyelv zenei 
eszközeire: a  hangutánzó és hangu-
latfestő szavakra, a  hangszimbolika 
eszköztárára.

Szimbolizmus
A szimbolizmus stílusirányzatának 
neve a  görög szümbolon (’ismerte-
tőjel’) kifejezésből ered. Az ókorban 

   Claude Monet: Impresszió, a felkelő nap 
(1872)
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a  ’jelkép’ jelentésben is használták a  megnevezést. 
A  klasszikus modernség szimbolizmusa képzőművé-
szeti és elsősorban irodalmi formanyelvet, kifejezés-
módot takar; a  nevével fémjelzett irodalomtörténeti 
stílusirányzat kezdetét 1857-től, Charles Baudelaire 
A  Romlás virágai című verseskötetének megjelenésé-
től számítjuk. A szimbolista költemény legjellemzőbb 
sajátossága, hogy szövegét egyetlen központi jelkép 
köré építi, mely jelképben a  jelölő nem fe-
leltethető meg közvetlenül a jelölt elemnek. 
A  nyelvi közmegegyezés hagyományos 
megfelelésein túllépve ugyanis a jelölő a je-
lölt valóságelem elvontabb összefüggéseire 
utal, ami által számos és nehezebben azo-
nosítható jelentést képes felidézni. A  ha-
gyományos értelemben vett jelkép elemei 
közötti, addig egyértelmű, ezért közérthető 
kapcsolat helyébe másodlagos, részben asz-
szociatív jelentési síkok megjelenése lép, így 
a lírában a szimbólum jelentése érthető he-
lyett csupán megsejthetővé válik.

Szecesszió
A szecesszió a századforduló (19–20. század forduló-
ja) építészeti stílusirányzata, ami az iparművészetben 
és az irodalomban is jelentkezett. A latin eredetű szó 
jelentése ’kivonulás’, ami arra a művészi magatartás-
ra utal, amellyel a szecesszió alkotói a városi környe-
zetet a  szabad természet szépségeire cserélték. A stí-
lusirányzat művészetfelfogása az abszolút szépséget 
helyezte középpontba, ennek nevében szembement 
a  praktikummal. Formavilágát a  népművészet ihlet-
te, különösen kedvelte a  természet növényindáinak 
vonalvezetését és az akantuszlevél íves motívumait. 
Az irodalmi szecesszió statikusságot kedvelő ízlése 
a  történetek cselekményességét háttérbe szorítja, és 
szakít a kronológiával. Szövegformálásában füzérsze-
rű, egymásból kibomló nyelvi eszközöket, halmozott 
mondatrészeket használ, szereti az ismétléses alakza-
tokat és elsődlegesnek tekinti a műalkotás esztétikai 
szerepét.

A modernség fordulata 
a 19. századi epikában
A 19. század második felétől az európai prózairoda-
lom jelentős fordulatot vett. Az általános léttapaszta-
lat töredékességélménye és a  dekadencia tapasztalata 
az egységes személyiségkép szétesését hozta. Az epi-
kus művekben az addig jellemzően egyetlen, objektív 
és többnyire omnipotens narrációs nézőpontot több 
látószög egyszerre való érvényesülése váltotta fel. 
A  külső elbeszélő helyébe sokszor belső elbeszélő lé-
pett, aki a  megszólalás lehetőségét egyre inkább és 
alig észlelhetően adta át a  megnyilatkozó hősöknek: 
a  függő beszéd közlésformáit így a prózai írásmű-
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vekben sokszor a  szabad függő beszéd megszólalási 
módja egészítette ki. Az  epikus művekben a  cselek-
mény oksági viszonyrendszere háttérbe szorult, helyé-
be a szereplők cselekvési stratégiái, tetteik motivációjá-
nak feltárása és erős lélektaniság lépett. A karakterek 
fi gyelme önmagukra irányult: a művek történetiségé-
nek fókuszba helyezéséről a  hangsúly az önrefl ektív 
megfi gyelések ábrázolására tolódott. Az alkotások ha-
gyományosan lineáris – időben vagy térben előre hala-
dó – szövegszerveződési elve felbomlott, a kis- és nagye-
pikai művek töredezettek és kihagyásosak lettek. 
Befogadásuk az olvasótól nagyobb erőfeszítést igényelt.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Ez azért van, mert minden pillanatunkban benn van – tudtunkkal vagy anélkül – egész múltunk, sőt őseink egész 

múltja; a múlt nem halt meg, hanem hat reánk; él testünkben, lelkünkben; egész valónk az egész múlt eredője; min-

den pillanat magában foglalja az egész múltat és valamit ad hozzá.”
babits mihály: bergson filozófiája

▶ Vajon tényleg igaz, hogy a múlt minden ember jelenét átszövi? Ha igen, tudatosul ez a jelenség az életünkben? 

Mennyiben határozza meg identi tásunkat egyéni és közösségi múltunk ismerete?

FogalmakFogalmak
avantgárd: a 20. század első szakaszában kibontakozó, 

a hagyománnyal való teljes szakítást és a művészi kifejezés 
gyökeres megváltoztatását hirdető művészeti  mozgalmak 
gyűjtőneve

korstí lus: egy korszak művészetének egészére általánosan 
jellemző stí lusjelenségek összefoglaló megjelölése; 
egységes korstí lusnak tekinthető a reneszánsz, a barokk, 
a klasszicizmus és a romanti ka 

stí lusirányzat: egy vagy több művészeti  ágra kiterjedő 
irányzat, melynek alkotóit hasonló sti láris megoldások, 
esztéti kai törekvések, eszmei áramlatok köti k össze 

esztéti zálás: művészi eljárás, melyben az alkotó az abszolút 
szépségre és az öncélú gyönyörködtetésre törekszik

függő beszéd: a szereplő közléseinek nem szó szerinti  
idézése; jellemzően a narrátor szavai vezeti k be vagy 
zárják le („hozzátett e, hogy azért ő nagyon boldog, nagyon 
elégedett ”)

szabad függő beszéd: ez esetben nincs jelezve a narrátor 
és a szereplő szólamának szétválasztása, a két hang 
összemosódik („Meddig tart ez a nyomorúság? Hát már 
sohase lesz vége?”)
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Gustave Flaubert Gustave Flaubert 
és Guy de Maupassantés Guy de Maupassant

„Meddig tart ez a nyomorúság? Hát már sohase lesz vége? Hiszen ő is csak ér annyit, mint mindazok, „Meddig tart ez a nyomorúság? Hát már sohase lesz vége? Hiszen ő is csak ér annyit, mint mindazok, 
akik boldogan élnek! Látott  Vaubyessard-ban nem egy olyan hercegnőt, akinek a dereka vastagabb akik boldogan élnek! Látott  Vaubyessard-ban nem egy olyan hercegnőt, akinek a dereka vastagabb 
volt, mint az övé, s a modora is közönségesebb, s Emma mindjobban átkozta a gondviselés igazságta-volt, mint az övé, s a modora is közönségesebb, s Emma mindjobban átkozta a gondviselés igazságta-
lanságát; fejét a falnak támasztott a, úgy sírt.”lanságát; fejét a falnak támasztott a, úgy sírt.” (Gustave Flaubert:  (Gustave Flaubert: Bovaryné,Bovaryné, IX. fejezet) IX. fejezet)

  Vizsgáld meg a Bovarynéról szóló idézetet! Bovaryné vagy a narrátor nézőpontja ér-
vényesül a szövegben? Érvelj mellett e vagy ellene! Mi a mondatvégi írásjelek szerepe?

Gustave Flaubert
Gustave Flaubert (1821–1880) a  fran-
cia realizmus jelentős írója, akinek 
tevékenysége már a  naturalizmus 
stílusjegyeit is magán hordozta. Or-
vos édesapja a  jogi pályára terelte, de 
tanulmányait gyenge egészsége és iro-
dalmi érdeklődése miatt végül félbe-
szakította. Párizsban ismerkedett meg 
Victor Hugóval, aki nagy hatással 
volt rá: kezdetben az általa képviselt 
romantika jegyében lírai műveket al-
kotott. Később azonban a  romantika 
eszményeitől elfordulva realista és na-
turalista regényeket írt. Írásművészete a realista próza 
megújítását hozta: naturalizmusában azt képviselte, 
hogy a  prózai művek elbeszélőinek érzelemmentes-
nek és hőseikkel szemben távolságtartónak kell len-
niük, az elbeszélt eseményeket és ábrázolt jellemeket 
nem értékelhetik. Flaubert az elbeszélői tárgyilagosság 
érdekében állandó nézőpontváltásokkal dolgozott re-
gényeiben, ami írói tevékenységének nagy újítását je-
lentette. Fő műve az először folytatásokban, 1856-ban, 
egy évvel később pedig könyvalakban is megjelent Bo-
varyné, amelyen közel öt évig dolgozott. A regényt er-
kölcstelenséggel vádolták, emiatt az írót perbe fogták. 
Az írót és a kiadót végül fölmentették. 

Bovaryné

Charles Bovary doktor feleségül veszi egyik betege lá-
nyát, Emmát. Az  asszony, akinek a  szerelemről csak 
olvasmányélményei vannak, hamarosan csalódik a há-
zasságban, és unatkozni kezd kényelmes, nyárspolgár 
férje mellett. Sokat álmodozik egy mozgalmasabb, 
nagyvilági életről, s mikor boldogtalansága egyre nyil-

vánvalóbbá válik, férje a költözés mel-
lett dönt: új otthonukat Yonville-ben, 
egy álmos kisvárosban rendezik be. 
Emma itt ismerkedik meg Léonnal, 
az ifj ú segédjegyzővel, aki hamaro-
san belészeret. Emmának hízeleg ez 
a  szerelem, és nem is közömbös szá-
mára a  fi atalember, mégis elzárkózik 
a  kapcsolattól; Léon végül Párizsba 
megy, Bovaryné pedig elszalasztott 
boldogságát siratja benne. Amikor 
aztán Rodolphe Boulanger, a  tehetős 
birtokos ostromolni kezdi, hamarosan 
enged a  kísértésnek, és szenvedélyes 

viszonyt kezd vele. A  kapcsolat nem végződik jól, az 
asszonyt ráadásul titkos adósságai szorongatják. Ek-
kor találkozik újra Léonnal, s szerelmük ismét fellán-
gol, a házasságtörésben azonban hamarosan ugyanazt 
az unalmat fedezi fel, amit a házasságban megismert. 
Amikor hitelezői követelni kezdik a pénzüket, Emma 
kétségbeesetten próbál segítséget szerezni, de minden-
hol elutasítással találkozik. Miután Rodolphe is meg-
tagadja a segítséget, Bovaryné megmérgezi magát. Bo-
vary doktort tönkreteszi a veszteség, ráadásul felesége 
viszonyaival is szembesülnie kell. Halála előtt mégis 
azt mondja, csak a végzetet okolja tragédiájukért.

A mű irodalomtörténeti  jelentősége 
Az 1857-ben megjelent Bovaryné Gustave Flaubert 
első regénye, amely – nem utolsósorban a miatta in-
dult per következtében – egy csapásra ismertté tette 
íróját. A regény hatása óriási volt: a Bovarynét ma is 
a 20. századi regénytípusok egyik legfontosabb elő-
futáraként tartjuk számon. Pedig Flaubert nem sza-
kadt el teljesen a  realizmustól, bizonyos tekintetben 
a  társadalmi regény hagyományát folytatja, a  cselek-

   Gustave Flaubert
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ményt időben és térben is gondosan elhelyezi, a való-
szerűség követelményéről pedig egy pillanatra sem 
mond le. Hősei is társadalmi típusok képviselői, akik 
aprólékosan megrajzolt környezetben mozognak. 
Ezek a fi gurák ugyanakkor kisszerűek, a tér, amelyben 
mozognak, rendkívül szűkös (tulajdonképpen Rouen 
közvetlen környéke), világuk teljességgel hétköznapi. 
Flaubert ezzel eltávolodik Stendhal és Balzac regénye-
inek világától, és az elsők közt emeli be a mindenna-
pok drámáit az irodalomba. Emma is jelentéktelen, 
korlátolt nő, közhelyszerű vágyakkal: a  világot csak 
(romantikus) olvasmányaiból ismeri, s  azok alapján 
értelmezi, regényekből építi fel önmagát, viselkedés-
mintáit és érzelmeit. Szürke, vidéki életet él, de nagy-
világi lapokat olvas, és szakadatlanul Párizsról ábrán-
dozik („Micsoda felmérhetetlen név!”). Vágyai és valós 
lehetőségei tehát összeegyeztethetetlenek (szemlélete-
sen jeleníti meg ezt a kintorna muzsikája, amely ope-
rák és szalonok dallamait viszi el a kisvárosba), s épp 
ez adja alakjának alapvető komikumát, ez vezet mene-
külési kísérletei sikertelenségéhez. Nem véletlen, hogy 
sokan a  romantika, a  romantikus illúziók paródiája-
ként olvasták a Bovarynét. Flaubert azonban ennél is 
többet vállal: a  regényépítés klasszikus szabályait fel-
rúgva lemond a nagy drámai eseményekről, az emel-
kedő epikus ívről, a csúcspontról, s ehelyett egy csak 
látszólag mozgásban lévő, lényegileg mégis változatlan 
világot, a  hétköznapok börtönéből való szabadulás 
képtelenségét ábrázolja. A Bovaryné legnagyobb újítá-
sa mégis elbeszélői nézőpontjainak rendkívüli sokszí-
nűsége, a gyakori nézőpontváltások, valamint a narrá-
tori és a  szereplői szólam közötti határt elbi zony -
talanító szabad függő beszéd alkalmazása. Bár Flaubert 
eszménye az impassibilité, az eseményeket nem 
kommentáló, az olvasóval személyes kapcsolatot nem 
létesítő narrátor távolságtartó szenvtelensége, a szub-
jektivitás így mégis teret nyer a szövegben, hiszen a vi-
lágot általában egy-egy szereplő (legtöbbször Emma) 
szemszögéből látjuk. Amikor például Charles elszuny-
nyad az orvosi szaklap fölött, az elbeszélés hirtelen fe-
lesége nézőpontjára vált: „Emma csak nézte, és vállat 
vont. Miért nincs legalább olyan férje, mint azok a szí-
vós és hallgatag tudósok, akik egész éjszaka dolgoznak 
a könyveik közt […] De Charles-ban nincs egy szikrányi 
becsvágy!” A nézőpontok folyamatos, olykor alig ész-
lelhető mozgása különös dinamizmust ad a  regény-
nek, miközben az ítéletalkotás teljes mértékben az ol-
vasóra marad. Flaubert-nek ez az eljárása számos 
követőre talált a következő másfél évszázad irodalmá-
ban.

Guy de Maupassant 
Guy de Maupassant (1850–
1893) Flaubert tanítvá-
nyaként a  realizmus és az 
azon túlmutató naturaliz-
mus képviselője volt. Első 
irodalmi sikerét a Gömböc
című elbeszélés hozta meg, 
legjelentősebb regénye pe-
dig az Egy asszony élete, 
amit Tolsztoj is remekmű-
nek tartott. Rövid pályáján 
hat regényt és számos no-
vellát írt: ez utóbbi vált kedveltebb műfajává. Alkotá-
saiban saját korának jellemző társadalmi folyamatait 
(például a  feltörekvő érvényesülést és a  francia–po-
rosz háborút), emberi viszonyait és magatartásformáit 
ábrázolta. Műveit mesterétől, Flaubert-től tanult ap-
rólékos részletességgel, tudós gonddal dolgozta ki: 
távolságtartó és tárgyilagos elbeszélői tényszerű elbe-
szélésmódjukkal a mindenkori befogadókra bízzák az 
olvasottak értékelését.

Gömböc

1880-ban jelent meg egy gyűjteményes kötet, a Médani 
esték, amelyben hat író egy-egy, a francia–porosz há-
borúról szóló novellája látott napvilágot. Maupassant 
Gömböce, melyet maga az író is remekműnek tartott, 
messze a kötet legjobb írása volt. Alkotóját egy csapás-
ra híressé tette; Maupassant e siker következtében ha-
tározta el, hogy életét a szépirodalomnak szenteli. 

A Gömböc című elbeszélés hátterét a francia–porosz 
háború adja: az események kezdetekor a  franciákat le-
győző poroszok Rouenba való bevonulásának körül-
ményeiről értesülünk. A  háborús viszonyok ebben az 
elbeszélésben is kiélezett lélektani helyzetet teremtenek, 
olyat, amelyben az emberi való a maga lényegében meg-
mutatkozhat. Így szembesülhetünk a  legyőzött, civil 
franciák poroszokhoz való különféle viszonyulási mód-
jával, köztük az emberi gyávaság és behódoló szolgalel-
kűség, az elvtelenség és a  gyáva önfeladás relativizáló 
magatartásformáival. A történet elején tíz ember száll fel 
egy Le Havre-ba tartó postakocsira, hogy a fagyos télben 
a  franciák által megszállt kikötőbe jusson. A  menekü-
lésre három civil házaspár, Loiseau úr, Carré-Lamadon 
úr, Hubert de Bréville gróf és feleségeik, két apácanővér, 
Cornudet, a szocialista érzelmű és Gömböc, a telt idomú, 
mégis kívánatos utcanő vállalkozik. Az embert próbáló 
hidegben a kocsiút során mindenki megéhezik, de mivel 

   Guy de Maupassant
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SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
76–99. oldal76–99. oldal A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMA

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Nem volt-e a Bovaryné voltaképp házasságtörési regény? Amilyenekből nemsokára műfaj lesz, sőt legfőbb és szin-

te egyetlen műfaj... Íme, a rend és illedelem korának romantikája s mély lelki problémája!”

babits mihály: az európai irodalom története

▶ Milyen képet fest Flaubert Bovaryné című regénye és a többi tanult, realista regény a házasságról? Milyen általatok is 

ismert folyamatok és normák vezethett ek a házasság intézményének realista regényekben megismert állapotához?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a könyvtárban a Bovaryné első részének kilencedik fejezetét! Honnan meríti  Emma Párizzsal kap-
csolatos ismereteit? Milyen jellemző minőségeket, tárgyakat, színeket, hangokat kapcsol Párizshoz? 

2.  Mit jelképez Emma számára Párizs? Hogyan jelenik meg saját világa? Mi utal a szövegben arra, hogy elvesz-
tett e a realitást? 

3.  Jellemezd az elbeszélői hangot: mennyiben elfogult vagy tárgyilagos, mindentudó vagy a történett el együtt  
haladó, milyen nézőpontból szólal meg? Lehet-e jellemezni aszerint, hogy női vagy férfi hangot, gondolko-
dásmódot mutat? 

4.  Milyen orvos Charles? Pontosan miből derül ki? Hasonlítsd össze az Emma és a Charles külsejéről szóló 
leírást! 

5.  Olvasd el a szöveggyűjteményből Maupassant Gömböc című elbeszélését! Keresd ki belőle Gömböc érzelmi 
reakcióinak leírását! Milyen elbeszélői magatartással találkozol ezekben a szövegrészekben? 

FogalomFogalom
impassibilité: szenvtelenség; a fl aubert-i narrátorra jellemző 

távolságtartó, tárgyilagos magatartás

csak Gömböcnek van elemózsiája, a társaság készséggel 
elfogadja az utcalány jószívű vendéglátását. A polgári és 
nemesi származású menekülők és az apácák azonban 
egyre bátrabb és szókimondóbb beszélgetésekben íté-
lik el Gömböc életmódját: a kényszerű utazásban sem-
miféle sorsközösséget nem vállalnak vele, sőt, nyíltan 
megvetik őt. Cornudet az egyetlen, aki védelmébe veszi 
a  lányt. Éjszaka útjukat egy német tiszt szakítja meg, 
aki a szomszédos fogadóba tereli őket. A riadt menekü-
lők Gömböc és a szocialista Cornudet kivételével mind 
előzékenyek a  német katonával; méltóságát és tartását 
csak e két alak őrzi meg. Az utasok személyazonossá-
gának és utazási engedélyének vizsgálata után azonban 
a német tiszt feltartóztatja őket: továbbhaladásukat egy 
csak később megismert feltételhez köti. Gömböcöt (pol-
gári nevén Élisabeth Rousset-et) kívánja magának egy 
éjszakára megszerezni. Az elbeszélés erős lélektanisága 
innentől abba avatja be az olvasót, miként hasonulnak 
meg a  polgárok és nemesek az utcanő környezetében 
önmagukkal, hogyan teszik viszonylagossá az erkölcs-
telen bűnt és az emberi méltóságot saját érdekeik kiszol-
gálása érdekében. Cornudet kivételével mindannyian 

Gömböc beleegyezését követelik és tartják etikusnak. 
A  hazafi ságában és anyaságában megérintett Gömböc 
végül enged: értékei védelmében és érzelmi befolyásolt-
ságában kiszolgálja a német tiszt aljas vágyait. Útitársai 
felhőtlen örömükben mégis megvetik tettéért. Másnap 
folytatott útjuk során megtagadják tőle a magukkal vitt, 
bőséges elemózsiát és az emberi részvétet is.

A Gömböc című mű elbeszélője tudatos távolság-
tartással kezeli az ábrázolt eseményeket. A  befoga-
dóval csupán a  legszükségesebb információkat osztja 
meg. A szereplők lelki folyamatainak látható jeleit fel-
fedi ugyan, de érzelmi megnyilvánulásaikat nem ér-
tékeli. Tényszerű elbeszélésmódjával példázatos törté-
netet beszél el. A gondosan előkészített és bemutatott 
cselekmény kiélezettségének metszetébe az emberi 
jellemet, értékeket és választási lehetőségeket állítja, 
de a karakterek cselekvési motivációit és e tettek kö-
vetkezményeit az olvasónak kell értelmeznie.
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„[A] nem közönséges embernek joga van, illetőleg persze, nem hivatalos joga – de joga van lelkiismeret-„[A] nem közönséges embernek joga van, illetőleg persze, nem hivatalos joga – de joga van lelkiismeret-
furdalás nélkül átlépni bizonyos akadályokon, de csak az esetben, ha eszméjét, talán az egész emberi-furdalás nélkül átlépni bizonyos akadályokon, de csak az esetben, ha eszméjét, talán az egész emberi-
ség számára üdvös eszméjét másképpen megvalósítani nem tudja.” ség számára üdvös eszméjét másképpen megvalósítani nem tudja.” (Dosztojevszkij: (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődésBűn és bűnhődés, , 
3. rész, 5. fejezet)3. rész, 5. fejezet)

 Az isteni és emberi törvények megszegése, a bűn és bűnhődés kérdése gyakori motí vum 
az irodalomban. Hozz tanult irodalmi példákat, amelyekben ez a motí vum megjelenik! 

Dosztojevszkij élete
Fjodor Mihajlovics Dosztojevsz-
kij (1821–1881) Moszkvában szü-
letett. Szigorú természetű, orvos 
édesapja és édesanyja korai halá-
la nehéz gyermekkorral sújtották 
őt. 1837-ben apja döntése nyo-
mán Pétervárra került a  Had-
mérnöki Intézetbe, ahol tanul-
mányait végezte, ezt követően 
egyéves szolgálat után pályáját 
elhagyta és irodalmi tevékenysé-
gének szentelte életét. Apját föld-
birtokának felbőszült jobbágyai 
agyonverték, az erőszakos halál 
ténye vezethetett az író későbbi 
epilepsziájának kialakulásához. 
Bátyja az alkohol, ő maga később 
a játékszenvedély (rulett) rabja lett. Írói tevékenységét 
Gogol követőjeként kezdte, első regényének címe: Sze-
gény emberek (1846). Anyagi nélkülözései arra késztet-
ték, hogy a  Petrasevszkij-körben is tevékenykedjen, 
amely az ateista és szocialista társaság nézeteinek ter-
jesztése céljából politikai röpiratok kiadására is szer-
veződött. A cári rendőrség azonban lefülelte a szerve-
ződést, tagjait – köztük Dosztojevszkijt – letartóztatták 
és halálra ítélték. A  hatalom kegyetlenségét jelzi, 
hogy az ítéletet a  kivégzés helyszínén módosították 
szibériai száműzetésre, illetve életfogytiglani közkato-
naságra. A  megpróbáltatás éveiben az író betegsége 
súlyosbodott, ám lelki élete elmélyült, forradalmi-
ságát ekkor már bűnnek érezte. A társadalmi problé-
mák iránt ugyanakkor továbbra is érdeklődött – nem 
véletlen, hogy műveiben sokszor feltűnnek a társada-

lom peremén élők (Megalázottak 
és megszomorítottak, Feljegyzé-
sek az egérlyukból). Élete végén, 
művészi sikerei és népszerűsége 
csúcsán a  szlavofi l mozga-
lom egyik fontos alakjává, az 
orosz messianizmus megfo-
galmazójává vált. Azt hirdette, 
hogy a  hitét elhagyó Európát 
Oroszország Krisztusba vetett 
hite fogja megmenteni. 1859-ben 
engedéllyel hazatérhetett Péter-
várra. Sikertelen házasságát és 
több kudarccal végződő házassá-
gi kísérletét követően végül meg-
állapodott: második feleségével, 
akivel később családot is alapí-
tott, európai utazást tett. Külföl-

di útjai során fi lozofi kus gondolkodása új következte-
tések levonására késztette az írót: Európát megmentő, 
orosz messianizmusa mellett a  cári rend keretein 
belül látta megvalósíthatónak kora társadalmának fel-
emelkedését. Nagy regényeinek sorát a  Bűn és bűn-
hődés (1866) című alkotás nyitotta meg. Kiemelke-
dőbb regényei: Feljegyzések az egérlyukból (1864), A já-
tékos (1867), A  félkegyelmű (1868), Ördögök (1872), 
A Karamazov testvérek (1880). 1881-ben tüdőtágulat-
ban halt meg. Halála előtt közvetlenül az evangéliu-
mot olvasta. Írásművészete a 20.  századi prózairoda-
lom nagy fordulatát készítette elő a  klasszikus 
regényforma felbontásával. Életében számos műve 
nem talált értő olvasóközönségre, az utókorra gyako-
rolt irodalmi és szellemi hatása azonban felbecsülhe-
tetlen.

A polifonikus regényA polifonikus regény
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: 
Bűn és bűnhődésBűn és bűnhődés

   Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
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Bűn és bűnhődés
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés (1866) című 
műve polifonikus regény. A regénytípus 
elnevezése az orosz irodalomtörténésztől, 
Mihail Bahtyintól származik. Az eredetileg 
a  zenéből ismert szerkesztésmód irodalmi 
alkalmazása Dosztojevszkij írásművészeté-
ben mutatható ki először. Az eljárás lényege, 
hogy a regényekben – így a Bűn és bűnhődés-
ben is – több különböző eszme és világnézet, 
azaz több szólam egyidejűleg van jelen és 
mutatkozik meg. Ezeket az eszméket a mű-
vekben egy-egy szereplő képviseli, méghoz-
zá úgy, hogy ezek az eszmék a regényalakok 
tudatában öltenek testet. A polifonikus regé-
nyekben (nyekben (nyekben (nyekben ( eszmeregények) az alkotói né-
zőpont nem jelenik meg, a  narrátor nem 
omnipotens, hanem a  szereplők önmaguk 
tükörképei, így az olvasó az ő perspektí-
vájukon át értelmezheti a  történéseket és 
a képviselt eszmék által meghatározott cse-
lekvéseiket. Mivel a  hősök tulajdonképpen 
nézetek kivetülései, ezért az esetükben jel-
lemfejlődéssel nem találkozhatunk, a  képviselt felfo-
gásban azonban bekövetkezhet módosulás vagy válto-
zás. A  polifonikus regényekben a  különböző eszmék 
egymással folytatott vitájával szembesül a  befogadó. 
Az egymásnak feszülő eszmék szólamai párbeszédekbe 
fordított monológok formájában jelentkeznek. A  mű-
vek erős lélektanisága a központi motívumon túl Dosz-
tojevszkijnek abból a  meggyőződéséből fakad, mely 
szerint az ember kizárólag belső nézőpontból vizsgál-
ható. A Bűn és bűnhődés egy bűnügyi történet köntös-
ében a  realizmus kedvelt összefüggésének vizsgálata 
révén, a  tudaton túl, a  legmélyebb lelki folyamatok 
megfi gyeléséig vezeti az olvasót.

Drámai regény
A Bűn és bűnhődés drámai jegyeket is magán viselő 
alkotás. Nyitányában a drámai alaphelyzetek viszony-
rendszere tárul fel: Raszkolnyikov kiérlelt napóleoni 
eszméjének ugyanis már csak próbája a  gyilkosság, 
aminek az olvasó a tanúja lesz. A regény szerkezete a cí-
met követi, melyben a  bűnt követő drámai folyamat, 
a bűnhődés sokszoros terjedelmi és hangsúlybeli több-
letet hordoz. A lélektani feszültséget a gyilkos Raszkol-
nyikov törvény és önmaga előli menekülése tartja fenn, 
és az eszmék párbeszédes viszonyba terelt monológjai 
is a dráma műnemének jellemző jegyei a műben.

A regény különböző szólamai
Rogyion Romanovics Raszkolnyikov a  regény főhő-
se. A  vékony testalkatú, szép arcú fi atalember, volt 
egyetemi hallgató Péterváron, nyomorúságos körül-
mények között él. Minden kényelmet nélkülöző al-
bérleti szobájában, amely leginkább egy koporsóra 
emlékeztet, pénztelenül tengeti napjait. Egy eszme 
bűvkörében él. Meggyőződése, hogy az emberiséget 
két csoportra lehet osztani: a  tömegeket jelentő kö-
zönséges és a  ritka, a  tömegekből kiemelkedő, kü-
lönleges, emberfeletti emberek csoportjára. A közön-
séges emberek feladata a  lét- és fajfenntartás, a bátor 
különlegeseké a tömegek irányítása, az egész emberi-
ség közös, nagy céljainak szolgálata. Elmélete szerint 
a különleges emberek – mint Mohamed, Szolón vagy 
Napóleon – a  nagy ügyek szolgálatában áthághatják 
a törvényt, ha ezzel embertársaik érdekeit képviselik, 
ők tehát ilyen esetekben erkölcsi bűnt nem követnek 
el. Azt vallja, hogy a cél szentesíti az eszközt. Annak 
érdekében, hogy eldöntse, ő maga melyik embertípust 
képviseli, gyilkos tervet szövöget: elhatározza, hogy 
megöli és kirabolja Aljona Ivanovnát, a  könyörtelen 
uzsorásnőt. A  rablógyilkosságból származó pénzből 
tanulmányait akarja fi nanszírozni, hogy szeretett 
húga, Dunya éppen őt megmenteni kívánó érdekhá-
zasságát és édesanyja teljes elszegényedését megaka-

   Mihail Semjakin illusztrációja a Bűn és bűnhődés című műhöz
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dályozza. Tervét végül tettekre váltja. Hosszas előké-
születek után egy baltával végez áldozatával és annak 
váratlanul hazaérkező húgával, Lizavetával. Az uzso-
rásnő zálogtárgyai közül néhányat a gyilkosságot kö-
vetően magához vesz, később, hogy megszabaduljon 
a  lopott holmitól, egy elhagyatott helyen elrejti azt. 

A bűnügyi történetek hagyományait követő regény 
innentől a gyilkossági ügy felderítésének keretein belül 
maradva a gyilkos Raszkolnyikov törvény előli mene-
külését, tudatának kivetült folyamát és saját elveihez, 
illetve tettéhez való viszonyát tárja fel; azt a gondola-
ti utat, melynek utolsó előtti állomásáig azt láthatjuk, 
hogy a gyilkos tett a raszkolnyikovi tudatban nem szá-
mít erkölcsi bűnnek. Bonapartizmusának okai és kö-
vetkezményei ugyanis a  regényben és saját tudatában 
is relativizálódnak. A mű Dosztojevszkij saját korának 
alapkérdéseire keres választ. Többek között arra, mit 
adott a pozitivizmus nagyvárosi létformája az elidege-
nedett embernek, hogyan és milyen áron lehet kitörni 
a nyomorból, miként lehet együtt élni egy torz eszmé-
vel, átléphetők-e a társadalom erkölcsi törvényei, és mi 
módon lehet megszabadulni az erkölcsi meghasonlás 
okozta bűntudattól. A  főhős emberi kapcsolataiban 
megfigyelhető viselkedési minták azonban árnyalt ké-
pet festenek a karakterről: a Marmeladov család iránt 
érzett részvét, a  Razumihinnel való barátság, a  luzsi-
ni érdekemberlét elutasítása, a  kéjenc Szvidrigajlov 
megvetése, Szonya felmentése és az iránta érzett sze-
relem, valamint Dunya tervezett érdekházasságának 
megakadályozása összetett jellemet takar. Karaktere 
a töprengő, hamleti hőst mintázza, aki önelemző ma-
gatartásával, megfontoltságra törekedve végül mégis 
következetlen ember marad.

Porfirij Petrovics vizsgálóbíró a regényben Raszkol-
nyikov szellemi kihívója. Az  ő szólamában a  raszkol-
nyikovi eszme megkérdőjelezése jelenik meg. Úgy vé-
lekedik, hogy a közönséges és nem közönséges emberek 
nem különíthetőek el teljes bizonyossággal egymástól, 
így bebizonyítja, hogy a torz eszme már kiindulópont-
jában is téves, hiszen magasztosabb célok érdekében 
az erkölcsöt könnyen áthághatják az arra nem hivatott 
emberek. Pszichológiai módszereiben zseniális vizsgá-
lóbíróként leleplezi a gyilkost. Elismeri Raszkolnyikov 
személyiségének tekintélyt parancsoló vonásait, miköz-
ben meg van győződve arról, hogy a fiatalember a na-
póleoni, különleges emberek csoportjába sorolja saját 
magát. 

A beszélő nevű Marmeladov (’lekvár’) akaratgyen-
ge, alkoholista, lecsúszott ember, aki tehetetlensége 
oltárán feláldozza feleségét, annak három gyermekét 

és saját lányát, Szonyát. Az emberi méltóságából kifor-
dult férfi sorsa szánalmat és részvétet kelt Raszkolnyi-
kovban; szánalmas, kisszerű élete és halála a modern 
ember szétesett világát és dekadenciáját tükrözi. Fe-
lesége, Katyerina Ivanovna betegségében és nyomo-
rúságában levetkőzi előkelő származásából fakadó 
viselkedési normáit és emberi tartását. Nevelt lányát, 
Szonyát prostitúcióra, saját gyermekeit pedig koldu-
lásra kényszeríti. Lehetetlen fizikai körülmények kö-
zött él.

Razumihin Raszkolnyikov egykori diáktársából 
lett barátja. Gyakorlatias, megbízható fiatalember, aki 
leckéket ad, és fordításokból tartja el magát. Elvont 
eszméket nem képvisel, viselkedését a  gondoskodás 
és a  segítő szándék határozza meg. Raszkolnyikov 
tettét sejti ugyan, de képtelen beleélni magát barátja 
helyzetébe. Betegségében mégis kitartóan ápolja, fi-
zikai szükségleteiről gondoskodik. Idővel beleszeret 
Dunyába, akivel házasságot tervez. Neve beszélő név, 
jelentése: ’értelem, ész’.

Luzsin Marfa Petrovna ismerőse, a  regény elején 
Dunya jövendőbelije. Alakjában az egoizmus testesül 
meg, hitvallása az önérdeket dicsőíti. Azt vallja, hogy 
mivel mindenkit saját önzése mozgat, a  társadalom 
rendjét is erre a késztetésre kell alapozni. Ha így min-
denki eléri céljait és betölti vágyait, akkor a nagyobb 
emberi közösségek léte biztosítva van. Módszereiben 
hazug és gátlástalan manipulátor. Kihasználva a Du-

   Dosztojevszkij kézírása



39

A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMAszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

nya jó hírnevén esett csorbát, házas-
sági ajánlatot tesz neki. Függőségi 
helyzetbe hozza áldozatait, köztük 
menyasszonyát és Szonyát. Tudatosan 
keres szegény, kiszolgáltatott, fiatal, 
szép és tiszta erkölcsű feleségnek va-
lót, hogy hatalmában tarthassa, és cél-
jai szolgálatába állíthassa kiszemeltjét. 
Uralkodó hajlamai kiélésére áldozza 
fel Szonya makulátlan tisztességét is, 
akit ártatlanul gyanúsít pénzlopással. 
Viselkedése és erkölcseinek hiánya 
eszméinek eleven cáfolatává válik. Be-
szélő nevének jelentése: ’tócsa’.

Lebezjatnyikov Luzsin gyámfia. 
Az ő eszméje a kommunizmus. Jelsza-
va a  haladás, módszere a  felforgatás. 
Kedvelt, visszatérő témája egy kom-
muna létrehozásának terve. A  jövő 
társadalmában mindenki minden-
kivel teljesen egyenjogú és szabad. 
E szabadság igazi fokmérője a házasság hagyományos 
értékeinek és kereteinek felrúgása, egyik jelképe pe-
dig a  Szonyához hasonlóan élő utcanő. A  leírt élet-
közösségben nem lehet jelen a tőke, a női szemérem, 
a  nemesség és nagylelkűség mint előítéletekkel teli 
szavak, a  kézcsók mint a  női egyenjogúság megtip-
rásának látható jele, sem a szülők irányába mutatott 
gyermeki tisztelet. Lebezjatnyikov beszélő nevének 
jelentése: ’csúszómászó’.

Szvidrigajlov az ösztönlét megtestesítője a regény-
ben. Erkölcsi gátlások nélkül élő, gyilkos, pedofil bű-
nöző, aki alantas testi vágyainak kielégítésére védtelen 
áldozatokat keres. Múltját szörnyű titkok övezik: egy 
siketnéma kamaszlány megerőszakolása és öngyilkos-
ságba hajszolása, inasának halála és feleségének meg-
mérgezése is a lelkén szárad. Dunyára is szemet vetve 
besározza annak becsületét, majd amikor Pétervárra 
utazva sem kapja meg a  lakására csalt lányt, öngyil-
kosságba menekül. Szonya szomszédjaként kihallgatja 
Raszkolnyikov kettős gyilkosságot beismerő vallomá-
sát, amivel sakkban tudná tartani őt. Pénzt és Ame-
rikába való menekülést ajánl neki, de Raszkolnyikov, 
iszonyodva tőle, megtagadja a  vele való együttmű-
ködést. Morális bukását még Szonya családjának tett 
gesztusai sem képesek ellensúlyozni. 

Szonya alakjában az önfeláldozó hős karaktere jele-
nik meg. Marmeladov lánya, az utcalányként élő fiatal 
nő keresztény hitének parancsa ellenében kénytelen 
cselekedni. Sorsa mindenkivel szemben együttérzés-

re és részvétre indítja. Mostohaanyja 
és mostohatestvérkéi érdekében szó 
nélkül feláldozza testi tisztaságát, de 
erkölcsi nagyságát sosem adja fel. Leg-
nemesebb tulajdonsága az a  feltétlen 
szeretetre való képesség, amivel még 
a  gyilkos Raszkolnyikovot is körül 
tudja venni. Viselkedésében nincs szá-
monkérés, sem sürgetés, csak színtisz-
ta elfogadás. Hitével körülveszi ugyan 
Raszkolnyikovot, de nem erőlteti rá 
meggyőződését. Hiteles emberi példá-
ja és önzetlen szeretete végül beisme-
rő vallomásra készteti, és a szenvedés 
vállalásának szükségességére ébreszti 
rá a gyilkos főhőst. 

Epilógus
Az Epilógus nem a  bűnügyi történet 
alakulása szempontjából hoz lényegi 
fordulatot. Raszkolnyikovot önmaga 

feladása után elítélik, és Szibériába száműzik, ahová 
Szonya követi őt. A főhős megérkezése a büntetés hely-
színére nem csupán fizikai, hanem végül lelki megér-
kezéssé is válik. Torz eszméjéhez, a különleges embe-
rek törvények felettiségéhez szinte az utolsó pillanatig 
ragaszkodik. A történet során saját magában csalódik 
csupán, hiszen gyilkos tettét követő lelki-szellemi kál-
váriája azt bizonyította, hogy nem tartozik a  Napó-
leon-féle emberfeletti emberek típusába. Meggyőző-
désében végül Szonya szeretete ingatja meg. Kettejük 
sorsközössége a szibériai száműzetésben, boldogságuk 
pedig a kiszabott hét év után teljesedik ki: Raszkolnyi-
kov a  lány szerelme révén lesz képes a keresztény hit 
elfogadására. Hitében fogant bűnbánatában és a  vál-
lalt szenvedésben ezután már el tud határolódni, meg 
tud szabadulni korábbi eszméjétől, bűnétől és bünteté-
sének lelki terhétől is. 

Dosztojevszkij műveiben a  szerelem általában 
a szenvedés forrása, féltékenységet szül, meghasonlott-
ságot, csalódást okoz, és bűnbe kerget. Ez a regénye ki-
vétel, centrumában a szerelem megváltó, felszabadító 
erejével. A szerelem három alakban tűnik föl. Dunya 
és Razumihin szerelme a tisztes középszerűség képét 
mutatja: lényege a  családalapítás, aztán a  szorgalmas 
munka. Ettől a  zsinórmércétől a  pedofil és szadista 
Szvidrigajlov a  bestialitás felé hajlik el: szeretőit el-
pusztítja vagy lealacsonyítja. Raszkolnyikov és Szonya 
szerelme megváltó, életadó szerelem, mindketten kita-
szítottak, csak ők emelhetik fel egymást.

   Mihail Semjakin illusztrációja 
a Bűn és bűnhődés című műhöz
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4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Menj most mindjárt, ebben a percben, állj ki a keresztútra, hajolj le, és csókold meg a földet, amelyet beszennyez-

tél, aztán hajtsd meg magad az egész világ előtt, a négy égtáj felé, és mondd fennhangon, mindenkinek: »Öltem!« 

Akkor az Isten új életet ád neked!” dosztojevszkij: bűn és bűnhődés, 5. rész, 4. fejezet

▶ Vajon milyen lélektani folyamat igazsága állhat Szonya ösztönös szavai mögött ? Miért szükséges, hogy azon túl, 

hogy az elhibázott  döntéseinkkel szembesülünk, ki is mondjuk azokat?

FogalmakFogalmak
szlavofi l mozgalom: Oroszországban a 19. században 

megfogalmazott  gondolatrendszer és az azon alapuló 
mozgalom, amely szerint Oroszországnak saját történelmi 
hagyományait alapul véve kell megújulnia 

messianizmus: egy alkotó, irodalmi karakter vagy nép abbéli 
elhivatott ságtudata, hogy Jézushoz hasonlóan egy jobb kor 
eljöveteléért, megváltásáért cselekszik és hoz áldozatot

polifonikus regény: a zenéből is ismert fogalom azt 
fejezi ki, hogy a narrátor és a szereplők szólamai 
(megnyilvánulásaikban kifejezett  nézetei, értékrendjei) 

egyenrangúak, senki sincs birtokában „az” igazságnak, 
minden hős egy-egy választ képvisel a regény által felvetett  
problémára; a Bűn és bűnhődés is ilyen regény

eszmeregény: 19. századi regénytí pus, megalkotója 
Dosztojevszkij; a regény középpontjában egy fő eszme, 
kérdés áll (a Bűn és bűnhődésben például az, hogy szabad-e 
ölni); az egyes álláspontokat e kérdéssel kapcsolatban 
a különböző szereplők képviselik; az igazság így több 
szólamra van osztva, a nézőpontok folyton váltakoznak; 
világképi alapja: az igazság nem adott  és nem birtokolható 
kizárólagosan, hanem közösen kell elérni

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a Bűn és bűnhődés regényrészleteit a szöveggyűjteményből ismét! Jellemezd Raszkolnyikov szű-
kebb és bővebb lakókörnyezetét! Mit üzen a kor eszméinek a regénybeli városi környezet? 

2.  Állapítsd meg, képes-e árnyalni Raszkolnyikov tett ének megítélését egzisztenciális helyzete! Válaszodat in-
dokold!

3.  Mi Marmeladov bűne? Hogyan vélekedik ő maga szenvedélybeteg életmódjáról? Hogyan árulkodik a be-
szédmódja saját helyzetének értékeléséről (I/2.)?

4.  Hogyan férhetett  bele Raszkolnyikov bonaparti sta eszméibe Aljona Ivanovna megölése? Milyen szerepe van 
a gyilkosságban annak, hogy a nő uzsorás volt?

5.  Szedd pontokba a regényrészlet alapján a luzsini életf elfogást! Hogyan viszonyul az ő nézetei szerint az egyén 
a közösséghez (II/5.)?

6.  Hogyan vélekedik Razumihin (III/5.) a szocializmus elveiről és gyakorlatáról? Hogyan idézi az eszme képvise-
lőinek bűnnel kapcsolatos felfogását?

7.   Hogyan viszonyul Porfi rij Petrovics a miliőelmélethez, mely szerint a környezet döntő befolyással van az 
adott  ember cselekvési mintáira (III/5.)?

8.  Hogyan válik önmagán túlmutató megszólalássá a Lázár feltámasztása evangéliumi története (IV/4.)? Miben 
rokonítja Raszkolnyikov Szonya életf ormáját a sajátjáéhoz?

9.  Foglald össze a regényrészlet (V/1.) alapján Lebezjatnyikov nézetrendszerét! Milyen emberi együtt élési for-
mát tart ideálisnak és miért? Hogyan vélekedik Szonya életviteléről? Mi ennek az oka?

10.  Hogyan viszonyul Szonya a gyilkosságát beismerő Raszkolnyikovhoz (V/4.)? Mivel indokolható ez a reakció?

11.  Mi töri meg Raszkolnyikov tudatát? Milyen szerephez jut az utószóban Lázár feltámasztásának története?

40
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„rosszul lépett , és leesett  a hágcsóról”„rosszul lépett , és leesett  a hágcsóról” (Tolsztoj:  (Tolsztoj: Ivan Iljics halálaIvan Iljics halála))

  Tanulmányaid során megismerkedhett él a 19. századi karrierregényekkel. Mit szimbo-
lizálhat ebben a kontextusban a hágcsó (több fokból álló ferde létra)? Hasonlítsd össze 
Julien Sorel, Goriot apó, Rasti gnac, Timár Mihály és Ivan Iljics alakját érvényesülésük 
körülményei és következményei alapján! Hogyan emelkedtek fel, és milyen értelem-
ben buktak el? Hogyan vetődött  fel esetükben a halál kérdésköre?

Tolsztoj pályája
Az orosz irodalom egyik legnagyobb 
hatású alkotója, Lev Nyikolajevics 
Tolsztoj (1828–1910) nagy múltú arisz-
tokrata családban született Jasznaja 
Poljanában. Művelt édesanyját és édes-
apját is gyermekkorában veszítette el. 
Moszkvai tanulóéveit követően 1847-
ben visszatért szülőhelyére, ahol meg-
örökölt birtokát igazgatta. Fiatalon 
a  Kaukázusban és a  krími háborúban 
harcolt; katonaélményei nemcsak első 
írásait, de egész világképét meghatá-
rozták. Itt vált íróvá. Már pályája korai 
szakaszában érdeklődött a  társadalmi 
problémák iránt, és haladó eszméit a  gyakorlatba is 
megpróbálta átültetni: birtokán iskolát nyitott paraszt-
gyerekek számára, később pedig saját kiadót indított 
azzal a céllal, hogy igényes műveket juttasson el a sze-
gényekhez. A  krisztusi tanításhoz való visszatérést, 
evangéliumi szegénységet és egyszerűséget, valamint 
erőszakmentességet és békét hirdető gondolatrendszere 
a század végére számos követőre talált, akik tolszto-
jánusoknak nevezték magukat. 1862-ben feleségül vette 
Szofj a Andrejevna Berszet, aki tizenöt gyermeket szült 
neki. Az író számára a házasság első szakasza az írói ki-
teljesedést hozta el: sorra születtek nagyregényei. Tolsz-
tojt a  Háború és béke (1863–1869) emelte az európai 
irodalom élvonalába. A regény Napóleon oroszországi 
hadjáratának elbeszélése ürügyén az emberi létezés egy-
séges értelmezésére törekszik, miközben a  különböző 
regénytípusok szintézisét is megvalósítja. Fő témája 
a célelvűként, a gondviselés által megszabottként elgon-
dolt történelem, amelyről terjedelmes esszébetétekben 
értekezik, megelőlegezve ezzel az esszéregény műfaját is. 
Az Anna Karenina (1878), az „orosz Bovaryné” szálló-
igévé vált mondattal kezdődik: „A boldog családok mind 
hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga 

módján az.” A regény egy boldogtalan 
család középszerű környezetéből ki-
emelkedő nő története. Összetett szer-
kezete, a benne ábrázolt világ sokrétű-
sége lehetővé teszi, hogy a  család, 
a  társadalmi szerepek, az emberi kap-
csolatok, a nyelv és megértés problémá-
it általánosságban is felvető, a  realista 
nagyregény totalitásigényét magában 
hordozó műként olvassuk. Az  iroda-
lomtörténet-írás általában ebben a  két 
regényben látja Tolsztoj csúcsteljesít-
ményeit, de roppant terjedelmű élet-
műve bővelkedik a kiemelkedő alkotá-
sokban. Ilyen kései regénye, a  Fel-

támadás (1898), valamint két kisregénye, az Ivan Iljics 
halála (1886) és a Kreutzer szonáta (1889). 

Tolsztoj világképe nagyregényeinek hőseiben tük-
röződik leginkább. Saját életét is átszövő gondolat-
rendszere, a  tolsztojánizmus azt hirdette, hogy az 
evangélium szellemében élt igaz élet Isten országát 
hozza el a  földre. Úgy vélte, ha minden ember saját 
magában és környezetében az evangéliumi utat jár-
ja, akkor az egész világ megjavítható. Önmegváltást 
sugalló tanai miatt a  pravoszláv egyház kiközösítet-
te. 1910-ben, hosszú évtizedes vívódását követően el-
hagyta családját és birtokát. Utazás közben megbete-
gedett, majd nem sokkal később meghalt.

Ivan Iljics halála

Egyik leghíresebb kisregénye, az Ivan Iljics halála, 
1886-ban keletkezett. A  kisregény főhőse szürke hi-
vatalnok, törvényszéki bíró, aki egy baleset követ-
keztében kénytelen számba venni addig sikeresnek 
hitt életét. Állapota súlyosbodásával (s ezzel párhu-
zamos befelé fordulásával) egyre inkább önmagával 
folytatott küzdelme kerül előtérbe, miközben lassan 

Lev Tolsztoj: Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halálaIvan Iljics halála

   Lev Tolsztoj
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lelepleződnek élethazugságai, átértékelődnek emberi 
kapcsolatai. Szörnyű haláltusája során eljut a részvé-
tig, így megtisztulva halhat meg – halálát azonban 
mindenki közönnyel vagy egyenesen örömmel fo-
gadja. Az Ivan Iljics halála dramaturgiáját az teszi 
különösen hatásossá, hogy az első fejezet a történet 
végét beszéli el, vagyis a főhős halála után veszi kez-
detét, s  csak ezután kerül sor életének és halálának 
elbeszélésére. A  lineáris időszerkezet megbontásá-
nak várakozást keltő, feszültségfokozó hatása van, 
hiszen az olvasó először nem magát Ivan Iljicset, ha-
nem halálhírének közönyös fogadtatását ismeri meg, 
ami természetesen előzetesen értékeli a  hivatalnok 
életét is. A narráció ezt követően visszatér a  lineá-
ris cselekményvezetéshez, ez azonban korántsem 
jelenti azt, hogy időkezelése hagyományos lenne: 
a következő néhány fejezet szerkezetét az elbeszélés 
erőteljes lassulása határozza meg (a 2.  fejezet még 
évtizedek eseményeit adja elő, a  3. néhány hónapot, 
a későbbiek olykor csak napokat, órákat), így a külső, 
életrajzi történésekről a belső eseményekre, Ivan Iljics 
lelki formálódására kerül a hangsúly. Ezt megerősíti 
a regénytér fokozatos szűkülése és a külvilág dísz-
leteinek tudatos lebontása is. Míg az életút elbeszé-
lése az orosz vidék hatalmas tereit, majd egy nagyvá-
ros tágasságát fogja át, addig a 4. fejezettől a színtér 
mindinkább a  főhős közvetlen környezetére, szobá-
jára, végül tudatára és lelkére korlátozódik. Ivan Il-
jicset betegsége és környezetének reakciói ébresztik rá 
magányára, a barátságait és házasságát meghatározó 
konvenciók ürességére – élete elhibázottságára. Kü-
lönösen felesége, Praszkovja Fjodorovna viselkedése 
tesz nagy hatást rá, aki önzésével, az elvárásoknak 

tökéletesen megfelelő gesztusaival és hazugságai-
val nemcsak saját maga, de egész életük hitelességét 
is megkérdőjelezi. Az  ő ellenpontja a  keresetlenül 
őszinte Geraszim, a fiatal inas, Ivan Iljics legfontosabb 
támasza az őt körülvevő hazugságban, és a haldokló 
kiskamasz fia, Vaszilij, a család egyetlen tagja, aki va-
lódi részvéttel fordul felé. Ők azok, akik példájukkal 
a továbblépés esélyét is megteremtik a főhős számára. 

„Lám meghalt, én pedig élek” 
Az első fejezet – főleg az egykori kolléga, Pjotr Iva-
novics és Praszkovja Fjodorovna figuráján keresztül  
groteszk komikummal, maró iróniával mutatja be 
a  „gyászolókat”. Valódi megrendülésnek nyoma 
sincs: a feleséget legfeljebb az önsajnálat kínozza („Há-
rom teljes napig ordított, szegény, megállás nélkül. 
Elviselhetetlen volt; nem is értem, hogy bírtam ki.”), 
a barátot pedig a szituációval járó kényelmetlenségek, 
különösképpen az esti kártyaparti elmulasztásának 
veszélye. Mindenki csak szerepet játszik, és a  va-
lós érzelmek elől közhelyekbe menekül. Praszkovja 
Fjodorovna gyászoló özvegyként természetesen sír, 
gyásza azonban őszintétlen, a külvilágnak szóló elő-
adás. Pjotr Ivanovics szerepe a megtört baráté: „tud-
ta, hogy […] most meg kell szorítani az özvegy kezét, 
felsóhajtani, s azt mondani: »Higgye meg!« Úgy is tett. 
S mihelyt megtette, érezte, hogy elérte a kívánt hatást: 
ő maga is elérzékenyült, meg az özvegy is.” A  szerep-
lők e megjátszott gesztusok által maradnak kívülál-
lók, így tartják fenn élet és halál távolságának illú-
zióját. Az  Ivan Iljics halála által felvetett kérdések 
kényelmetlenek számukra, ezért inkább a  hárítást, 
az önáltatást választják: belefeledkeznek az életbe.  

   Jasznaja Poljana, Tolsztoj Múzeum
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A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMASZÖVEGGYŰJTEMÉNY
5–6. oldal5–6. oldal

Épp úgy tesznek tehát, mint korábban a  címsze-
replő, aki óraláncának medalionján magával hordja 
ugyan a hangzatos latin feliratot (Respice fi nem, azaz 
'Emlékezz a  célra/a végre'), de annak kétértelműségét 
aligha veszi észre, ahogy a logikakönyv példáját („Kaj 
ember, az ember halandó, tehát Kaj halandó”) sem 
tartja magára nézve érvényesnek. 

Ivan Iljics élete 
A 2. fejezetet nyitó paradox megállapítás megütközést 
kelt az olvasóban: „Ivan Iljics élete egyszerű, minden-
napi és iszonyú volt.” A  következő két fejezet volta-
képp ezt a  paradoxont oldja fel, a  főhős életútja 
ugyanis a lényeg, a halál tényét is fi gyelembe vevő va-
lódi élet helyett a látszattal is beérő ember kisszerűsé-
gének példázata. Ivan Iljicsnek nincsenek saját céljai, 
nincs saját értékrendje. Döntései nem önmagából, sze-
mélyiségéből fakadnak; minden tettét társadalmi kon-
venciók vezérlik. Nem szerelemből, hanem illendőség-
ből nősül, nem hivatás-, hanem kötelességtudatból 
választ pályát. Csinovnyikként világnézetében „magas 
állású személyekhez” igazodik, barátait is ebből a kör-
ből választja, gondolkodásának középpontjában 
a közvélemény áll. Élete teljesen nélkülözi a hitelesség 
mozzanatait – s tulajdonképpen ez az a döntő felisme-
rés, amely a halálos ágyán, immár az elmúlás tuda-
tában elkezdi átformálni személyiségét.

A halál
Ivan Iljics szenvedésének egyik központi eleme a ha-
lál lényegének felismerése, valamint a halálfélelem és a 
végességtudat feldolgozása. A betegség állandó és egy-
re fokozódó fi zikai tünetei elkerülhetetlenné teszik 
a főhős szembesülését halandóságával. A lélek és tudat 
világába zárt elmélkedés útja nagyon messziről indul. 
Az Ivan Iljics lelkébe látó elbeszélő és a főhős kivetített 
belső monológjai tárják fel az olvasónak azt a tudatfo-
lyamatot, amelyben a  halál kezdeti elutasítása, végül 
elfogadása megtörténik. Ivan Iljics szenvedései köze-
pette először képtelenségként, később csak másokat 
érintő, sajnálatos végként fogja fel a halált. Betegségé-
nek előrehaladottabb állapotában sötét zsákként szem-
besül vele, amelybe – bár próbálják – nem tudják bele-
tuszkolni őt. A szenvedés következő fokán a halál már 
allegorizálódik: megszemélyesítését, a főhős fölé kere-
kedését nagybetűs helyesírása is jelzi („… hogy Ő nem 
is azért vonzotta magához Ivan Iljicset, hogy valamit 
tegyen, hanem csupán azért, hogy nézze, hogy farkasz-
szemet nézzen Vele, és kimondhatatlanul gyötrődjék te-
hetetlenségében…”). A szenvedés által megtalált létér-

telem, az elhibázott élet felismerése és a részvét érzése 
az elbeszélés végén, Ivan Iljics megváltásakor legyőzi 
az elmúlástól való félelmet, amit a halálra utaló szemé-
lyes névmás (ő) kisbetűs helyesírása is bizonyít. Az el-
beszélés a szenvedés értelmére, benne a végletekig el-
odázott felismerés, a  saját életünkkel való kényszerű 
szembenézés szükségességére is rámutat.

A megtalált béke 
Ivan Iljics halálát meglelt békéje teszi sajátságos fel-
támadástörténetté: szenvedéseinek értelmet ad, hogy el-
kezd rálátni életére, s bíróként végre az önmaga feletti 
bíráskodásra is lehetőséget kap. A  szöveg allúziói, 
metaforikája ugyancsak a  feltámadás, az újjászületés 
képzeteit kapcsolják Ivan Iljics halálához. Különösen 
beszédes, hogy a  12. fejezetben hal meg (ahogy Jézus 
a  keresztút 12. állomásán), és haláltusája három napig 
tart (ahogy Jézus harmadnapra támad fel), de az is fi gye-
lemre méltó, hogy halála pillanatában nem kileheli a ha-
gyományosan az élethez, a  lélekhez kapcsolt levegőt, 
hanem beszívja. Az  Ivan Iljics halála – a  címszereplő 
életének tartalmatlanságát érzékeltetve – egyébként is 
felcseréli élet és halál hagyományos viszonyait. Ez 
a fényszimbolikában mutatkozik meg a leginkább: míg 
a  főhős életét a  fény eltűnése jellemzi („Egyetlen fénylő 
pont valahol messze a múltban, az élet kezdetén, és az-
után minden egyre feketébb, feketébb, egyre gyorsabb, 
gyorsabb a hanyatlás.”), a halál viszont fényképzetekhez 
kapcsolódik. Mindez azzal magyarázható, hogy Ivan Il-
jics átalakulása, önmagával és életével való szembenézé-
se, ami szenvedése utolsó pillanataiban látszatlétével 
való szakításához, azaz egy hitelesebb személyiség ki-
alakításához vezet, a  halál tudomásulvételével indul. 
A  haláltudatból eredő felismeréseinek következménye, 

   Jelenet az Ivan Iljics halála című fi lmből. Máté Erzsi (Golovina, Ivan 
Iljics felesége) és Básti  Lajos (Ivan Iljics), rendező: Mihályfi  Imre 
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Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Ivan Iljics élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt.”

tolsztoj: ivan iljics halála, 
szőllősy klára fordítása

▶ Hogyan lehet egy élet egyszerű, mindennapi és ez-

zel együtt  iszonyú? Vajon a mindennapiság okolható 

e súlyos kijelentésért? Vagy a mindennapiságban 

megbúvó iszonyúság?

FogalmakFogalmak
tolsztojánusok: önmagukat Tolsztoj követőinek vallók, 

eszméik a hatalom elutasítása, a munka, az egyszerűség 
és az emberszeretet; forrásaik Tolsztoj mellett  Rousseau, 
az Újszövetség és a keleti  fi lozófi ák tanításai 

paradoxon: magasabb szinten feloldható, látszólagos 
ellentmondást magába foglaló alakzat

allúzió: a szövegek közötti   párbeszéd (intertextualitás) egyik 
fajtája, amely nem szó szerinti  átvétellel, hanem célzással, 
utalással idéz fel egy korábbi művet

hogy a halottas ágya fölött felhangzó, Szent Pál apostol 
levelét idéző kijelentést („Vége”) lelkében ellentétes tar-
talommal tölti meg: „Vége a halálnak […] Nincs többé.” 
A békét, Ivan Iljics lelki megtisztulását, erkölcsi felemel-
kedését a szeretetélmény s az ebből fakadó részvét és 
megértés hozza el. Tekintete önmagáról családja felé 

fordul, így képes lesz meglátni szenvedésüket, és meg-
bocsátani: „Sajnálja őket, úgy kell intézni, hogy nekik ne 
fájjon. Meg kell szabadítani őket”. A főhős belső átalaku-
lásának csúcspontján a cselekmény lezárul, de a történet 
csak most érkezik el az 1. fejezethez – az Ivan Iljics halá-
la ebben a termékeny feszültségben ér véget.

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Hogyan alakítja át az Ivan Iljics-elbeszélés a hagyományos epikus szerkesztési módot? Vázold a mű szerkeze-
tét röviden! 

2.  Mi a szerző célja a címben szereplő félreérthetetlen információközléssel és azzal, hogy az Ivan Iljics halála 
utáni eseményekkel indítja a prózát? 

3.  Ki hogyan reagál Ivan Iljics halálára? Mit gondolsz az első rész alapján, milyen ember lehetett  Ivan Iljics? 

4.  Mit jelent a kifejezés: valaki vagy valami „comme il faut”? Gyűjts példákat Ivan Iljics élett örténetéből, ame-
lyek azt mutatják, hogy comme il faut életet élt! Milyennek tűnnek fel ezek az emlékek a halálos ágyán? 

5.  Az elbeszélő szerint kétf éle hangulat váltogatt a magát Ivan Iljics betegségében: a kétségbeesés és a remény. 
Írj egy-egy konkrét eseményt, amelyik egyik és másik hangulatot erősített e!

6.  Hogyan változik az Ivan Iljics halála című elbeszélés történéseinek színhelye az események előrehaladtával?

7.   Hogyan jellemezhető Ivan Iljics fi zikai és erkölcsi szenvedése? Gyűjts hasonlóságokat és különbségeket, visz-
szatérő elbeszélői jellemzéseket!

8.  Vizsgáld meg az elbeszélés dialógusait és monológjait! Változik-e ezek aránya a különböző szerkezeti  egysé-
gekben? Vannak-e dialógusszerű monológok és monológszerű dialógusok? Írj példákat! 

9.  Milyen hazugság szövi át Ivan Iljics életét és halálát? Kik azok, akik őszinték vele? 

10.  Hogyan magyarázod Ivan Iljics háromnapos üvöltését és elhallgatását? Mi az, amire rájött , és amitől utolsó 
órája más lett , mint egész élete? 

11.  Nevezd meg az elbeszélés metaforikus motí vumait! Állapítsd meg, milyen elvont jelentéseket hordoznak!

12.  Nézzétek meg az Anna Karenina című Tolsztoj-regény tetszőleges fi lmes feldolgozását! Készítsetek táblázatot 
a klasszikus modernségben megismert világ- és emberkép és a történet csomópontjainak megfeleléseiről!

13.  Nevezzétek meg Anna Karenina és Bovaryné történetének párhuzamait!
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„A vadkacsa mindig lemerül, lebukik a fenékre. Lebukik, kedves barátom, lebukik, amilyen mélyre csak „A vadkacsa mindig lemerül, lebukik a fenékre. Lebukik, kedves barátom, lebukik, amilyen mélyre csak 
tud. Aztán a csőrével megkapaszkodik a hínárban meg moszatban, meg hát ami a víz fenekén van, min-tud. Aztán a csőrével megkapaszkodik a hínárban meg moszatban, meg hát ami a víz fenekén van, min-
denféle gazban. Aztán soha többé nem jön föl.”denféle gazban. Aztán soha többé nem jön föl.” (Ibsen:  (Ibsen: A vadkacsaA vadkacsa, 2. felvonás), 2. felvonás)

  A fenti  idézet Ibsen analiti kus, szimbolista drámájából, A vadkacsából való. Ismételjétek 
át a drámatörténett el, a drámaelmélett el, valamint a színjátszással kapcsolatos ismere-
teiteket! Gyűjtsétek össze és rendszerezzétek a műnemi, műfaji sajátosságokat, a szín-
háztörténet alakulását a tanult alkotók és művek segítségével!

Ibsen pályája
A norvég irodalmat Henrik Ibsen (1828–1906) kap-
csolta be a világirodalom áramába. Egyetemi tanulmá-
nyok hiányában kezdetben Bergenben színházi drama-
turg, rendező, majd fordító volt, később drámaíróként 
is kipróbálta magát. Ezt követően, 
a színház és a drámaírás fortélyainak 
megismerése után, színigazgatóként 
tevékenykedett. A  norvég állam ösz-
töndíjával Rómában, Drezdában és 
Münchenben élt, majd 27 év után ha-
zatelepült. Pályája történelmi drá-
mákkal indult, de a  szélesebb körű 
elismerést két jelentős, késő romanti-
kus drámai költeménye, a  Brand
(1866) és a  Peer Gynt (1867) hozta 
meg számára (utóbbi máig meghatá-
rozó tájékozódási pont hazája kultú-
rájában). Az 1870-es évektől írt, a na-
turalizmushoz kötődő, szimbólu-
mokkal átszőtt műveivel Ibsen a mo-
dern dráma úttörői közé tartozik. Ezek közül kiemel-
kedik a hagyományos társadalmi szerepeket, a férfi -nő 
viszonyt vizsgáló Babaház (1879; vagy más címválto-
zatban Babaszoba, Babaotthon; nálunk legtöbbször 
Nóra címmel játsszák), valamint A nép ellensége (1882), 
A vadkacsa (1884) és a Solness építőmester (1892). Ne-
véhez fűződik az  analitikus polgári dráma megal-
kotása, amelyben a  görög tragédiák és a  szimboliz-
mus stílusjegyei meghatározók. Legnagyobb alkotá-
saiban az élethazugságok leleplezésével foglalkozott, 
melyekhez az eszményeikhez a lehetetlen körülmények 
közepette is ragaszkodó „világboldogítók” szerepét 
rendelte hozzá. Az  1880-as évektől Ibsent világhír 
övezte; alkotásaiért kitüntetéseket vehetett át.

A modern dráma
A 19. század új léttapasztalata – a világegész szétesett-
ségének érzete és az ebből fakadó dekadencia – az 
epikus alkotások mellett a  drámai művekre is hatás-
sal volt. Az  alkotások ugyanis tudatosan szakítottak 

az addig fókuszba állított, klasszikus 
drámahősökkel, helyükbe összetett 
jellemű átlagemberek karakterei lép-
tek. Az  abszolút erkölcs hősöket is 
mérlegre tevő szerepe megszűnt, ezt 
a kánont egy viszonylagossá tett, új-
fajta értékrend váltotta fel, melyben 
az egyes drámai szereplőket társa-
dalmi meghatározottságukban, tipi-
kus szerepeikben láthatjuk. A drámai 
cselekmény szerepe visszaszorult, he-
lyette a  szereplők tetteinek elemzése, 
azok motivációinak és következmé-
nyeinek feltárása vált fontossá, szö-
vegszervező szemponttá. A  drámák 
szövegvilága a töredezettségben, a ki-

hagyásokban követte az új, szétesett léttapasztalatot: 
a párbeszédek szerepe bennük gyakran funkcionálissá 
vált; a művekben széttartó monológokkal találkozha-
tunk.

Ibsen analiti kus, polgári drámavilága
A modern, ibseni polgári dráma megszületésének hát-
terében az a  társadalmi jelenség áll, amely a  realizmus 
és naturalizmus regényvilágára is hatással volt: a 19. szá-
zadi család válsága. A  Balzac, Stendhal és Flaubert al-
kotásaiban is központi szerepbe hozott élethelyzetekhez 
hasonlóan az ibseni drámában ugyancsak visszaköszön 
a polgári világ társas kapcsolatainak, férfi -női viszonyai-
nak feltérképezése. A családi szerepeikben boldogtalan, 

Az analiti kus polgári dráma I.Az analiti kus polgári dráma I.
Henrik Ibsen: Henrik Ibsen: A vadkacsaA vadkacsa

  Henrik Ibsen
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polgári hősök tragikus sorsfordulatainak ábrázolásá-
hoz Ibsen az analitikus dráma szerkezetét használta fel, 
melynek gyökerei az antik görög sorstragédiákban ta-
lálhatók meg – Szophoklész Oidipusz királya lényegében 
ugyanilyen struktúrára épül –, de a modern dráma szá-
mára Ibsen fedezte fel, s legfontosabb műveiben virtuóz 
módon alkalmazta. Nem véletlen, hogy ma őt tekintjük 
az analitikus dráma legnagyobb mesterének. E szerke-
zet lényege, hogy a  dráma kezdetekor tulajdonképpen 
már minden fontosabb, a  cselekmény végkimenetelét 
alapjaiban befolyásoló esemény megtörtént. A  drámai 
jelenben kibontakozó, kisebb esemény általában egy 
sokkal súlyosabb horderejű, többnyire tragikus, a múlt-
ban gyökerező eseménysort fejt fel. A  néző/befogadó 
ezeknek a  múltbéli történéseknek csak a  következmé-
nyeivel szembesül a darabokban, melyeknek cselekmé-
nyét a  feltárt események elemzése adja, mégpedig úgy, 
hogy a darab befogadása folyamán az olvasó/néző végig 
sejti, hogy a szereplők sokkal többet tudnak nála. A jel-
képek, elszólások és a nonverbális kommunikáció révén 
feltáruló új ismeretek így a végletekig fokozzák a befo-
gadói feszültséget. A drámai alkotások sodrását a kettős 
szerepű párbeszédek biztosítják, melyek egyfelől a múlt 
felfejtésének, másfelől a végkifejlet kibontakoztatásának 
eszközei is egyben. E párbeszédek nyelvhasználati sajá-
tosságaikat tekintve a hétköznapiságot idézik meg, így 
a nyelvhasználat az írói jellemzés célját is szolgálja. A re-
alista-naturalista epika elbeszélőihez hasonlóan az ana-
litikus dráma szereplői is távolságtartóak, tehát egyik 
karakter megnyilatkozását sem minősítik. Az  analiti-
kus építkezés természetesen nem jelenti azt, hogy a mű 

végére a drámavilág összes titkára fény derülne. Mivel 
a  darab több szemszögből is bemutatja a  szereplőket, 
objektív megítélésük nem feltétlenül lehetséges. Ez egy-
részt azzal magyarázható, hogy a darabok kérdése nem 
a „Mi történt?” vagy a „Mi az igazság?”, hiszen a múlttal 
való szembesülés pusztán az öncsalások lelepleződését 
szolgálja; másrészt azzal, hogy Ibsen világában az ember 
a maga összetettségében mutatkozik meg, vagyis végső 
soron megismerhetetlennek bizonyul.

A vadkacsa

A vadkacsa Ibsen 1884-ben keletkezett darabja. 
Az  analitikus polgári drámát a szimbolizmus stílus-
irányzata határozza meg: a  mű egy központi jelkép 
köré, a  vadkacsa motívuma köré szerveződő alkotás. 
Az  ötfelvonásos darab nem követi az arisztotelészi 
hármas egység szabályát: sem a  tér, sem pedig az idő 
egysége nem valósul meg benne. Amikor A vadkacsa 
legelején a  szereplők először jelennek meg a  színen, 
a drámavilág szempontjából jelentős események nagy 
része voltaképpen már lezajlott. Túl vagyunk az idő-
sebb Werle és Gina viszonyán, Gina és Hjalmar házas-
ságán, az öreg Ekdal bukásán és börtönévein. Ebből 
következik, hogy a dráma nem annyira az események-
re, mint inkább azok hatására koncentrál. Ahhoz 
azonban, hogy ez a  hatás érvényesülhessen, és moz-
gásba hozhassa a feltehetően hosszú ideje mozdulatlan 
viszonyrendszert, szükség van egy kiinduló változás-
ra, egy lökésre, amit Gregers Werle ad meg: a szerep-
lők azért kényszerülnek a múlttal való szembenézésre, 

mert a  tizenhét év után hazatérő Gregers 
felfedi Hjalmar előtt felesége titkát. Ez ter-
mészetesen csak a kiindulópont; a múltra 
nem azonnal, hanem fokozatosan derül 
fény, sőt, a cselekmény lényegében maga 
a feltárás. A mű feszültségét nem is a lát-
szatkonfliktus (Hjalmar képmutató, kissé 
szerepjátszó dühe Gina hazugsága miatt, 
s  ezzel párhuzamosan Hedvig eltaszítása) 
tartja fenn és fokozza, hanem a  finoman 
adagolt információk. A  néző/olvasó az 
elejtett megjegyzések, utalások, a  megje-
lenített emberi kapcsolatok alapján, csak 
a  múlt újabb és újabb morzsáinak előke-
rülésével értheti meg az események moz-
gatórugóit, láthatja át egyre jobban a  jel-
lemeket, s  ezért kénytelen folyamatosan 
módosítani a  szituációról alkotott elkép-
zelését. (Jól példázza ezt az idősebb Werle 

   Hjalmar Ekdal (Haumann Máté), Öreg Ekdal (Nyirkó István), Gina Ekdal  
(Kéri Kitty), Gregers Werle (Almási Sándor) és az idős Werle (Eperjes Károly) 
a Veszprémi Petőfi Színház A vadkacsa című előadásában, Guelmino Sándor 
rendezésében (2014)
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alakja, aki Gregers és Hjalmar beszélgetése 
alapján nagylelkű embernek tűnik; ké-
sőbb fi a súlyos vádjai sötétebb tónusokkal 
színezik jellemét, s  egyben megvilágítják 
a  „szörnyű katasztrófát”, amelyre több-
ször is történt utalás; hamarosan aztán 
Gregers szavai kérdőjeleződnek meg, hiszen 
kétségbevonhatatlan bizonyítéka semmi-
re nincs, objektivitása pedig erősen vitat-
ható.) 

Az Ekdal család 
A vadkacsa hősei nem különösebben te-
hetségesek, jelentéktelen emberek, akiknek 
átlagos polgári életét Gregers érkezése for-
gatja fel. Ellentmondásos fi gurája ő a drá-
mának: eszményeit a befogadó nem utasít-
hatja el, szándékainak tisztaságához kétség 
sem férhet, de kezéből gyorsan kicsúsznak az esemé-
nyek, s  végül egy egész család harmóniáját „sikerül” 
romba döntenie, „heveny világboldogítása” így a nagy 
intrikusok paródiájává teszi. Kudarcának számos oka 
van. Idealizmusa és bűntudata hajtja, de idegenül mo-
zog a  mindennapi életben, nem ismeri ki magát az 
emberi viszonyok szövevényében, ezért önáltatásnak 
bizonyul az az elképzelése, miszerint magasztos esz-
ményeinek érvényesítésére épp ő volna hivatott. Nem 
csoda, hogy céljai eléréséhez nem a  legmegfelelőbb 
módszereket választja – és eszközül egy tökéletesen al-
kalmatlan embert, Hjalmar Ekdalt szemeli ki. 

Hjalmar, a  fényképész, bár teljesen világos, hogy 
nem egy számító manipulátor, sokkal inkább szána-
lomra méltó átlagember, az élethazugságok meste-
re. Az Ekdal család idilljének azonban épp ez az alapja: 
felesége és lánya nagyszerű tehetségnek hiszi, s ő is az-
zal csapja be magát, hogy jelentős találmányon dolgo-
zik. De Hjalmar valójában felületes ember, különöseb-
ben egyedi gondolatok nélkül, aki ábrándozással tölti 
napjait, így életét mintegy a  jövőben éli. Elveiben kö-
vetkezetlen és megalkuvó (elhagyná családját, mégis 
beköltözne a kiadó szobába, engedi, hogy a látássérült 
Hedvig retusáljon stb.). Lányát, Hedviget szereti, de ér-
dekeit gyakran fi gyelmen kívül hagyja (ígérete ellenére 
mégsem hoz neki vacsorát a  Werle-ház fogadásáról). 
Édesapjához is szeretet fűzi, azonban a Gregers tiszte-
letére adott vacsora alkalmával szégyelli lecsúszottsá-
gát, és nincs elképzelése, hogyan tudna róla Gina segít-
sége nélkül gondoskodni. A családfenntartói szerepre 
tökéletesen alkalmatlan, apaként és férjként nem le-
het rá számítani. Relling doktor szerint különlegessé-

ge annyiban merül ki, hogy „megnyerő hangja volt, 
és szépen tudta felmondani a mások verseit meg gon-
dolatait…”. Nem véletlen, hogy mestersége épp a fény-
képészet, amely a puszta utánzás, az önálló alkotásra 
való képtelenség jelentéstartalmait emeli ki (Ibsen ko-
rában egyébként elterjedt vélekedés volt ez a fényképe-
zéssel kapcsolatban), és az is sokatmondó, hogy Gina 
a  retusáláshoz (vagyis a valóság módosításához, a hi-
bák elfedéséhez) ért.

Gregers nem családtag, csupán Hjalmar barátja 
a darabban. A höydali fatelepről érkezik haza apja hí-
vására. Vele való találkozásakor felrémlik előtte saját 
múltja: gyermekkora, benne anyjának apja által oko-
zott szenvedése, apja hűtlenségeinek emléke, csakúgy, 
mint az öreg Werle kétes üzleti ügyeinek kínos, nyo-
masztó terhe. Világboldogító eszményeinek nevében 
elhatározza, hogy megszabadítja Hjalmart élete általa 
eddig nem ismert hazugságaitól. Legnagyobb tévedé-
se, hogy nem látja be: ezek a  hazugságok alapvetően 
szükségszerűek. Az  általában rezonőrként értelme-
zett, Gregers rögeszméit ellenpontozó Relling doktor 
a  darab egyik kulcsmondatában így világít rá erre: 
„aki megfosztja az átlagembert az élete nagy hazugsá-
gától, a boldogságát veszi el tőle”. A Gregers kísérlete 
által felvetett legfontosabb kérdésre (megvalósítható-
ak-e az eszmények a való életben?) tehát a dráma nem-
mel felel, igaz, Gregers és Hjalmar személye szükséges 
ahhoz, hogy e tagadó válasz ennyire szélsőséges for-
mát öltsön. 

Gina Hjalmar felesége, néhány évvel idősebb férjé-
nél. Otthoni teendői mellett a  fényképészeti feladatok 
nagy részét is ő végzi, mindenben társa férjének és jó 

   Mészöly Anna (Hedvig) és Szegedi Dezső (Öreg Ekdal) 
a Miskolci Nemzeti  Színházban, rendező: Rusznyák Gábor (2020)
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édesanyja kislányának. Múltja 
azonban Hjalmar elől elhallgatott 
titkot rejt: Hjalmarral való kap-
csolata előtt és alatt viszonyt foly-
tatott az öreg Werlével, így nem 
lehetett biztos lánya vér szerinti 
apjának kilétében. A darabbeli el-
szólások, az öreg Ekdalnak szánt, 
majd Hedvig által megörökölhe-
tő életjáradék, Hedvig, illetve az 
öreg Werle vakságba hajló látás-
hibája, a kislánynak ajándékozott 
vadkacsa, a felkínált és túlfi zetett 
másolási munka, valamint Hjal-
mar pályájának segítése mind azt 
valószínűsítik, hogy Hedvig nem 
Hjalmar, hanem az öreg Werle 
gyermeke. 

„Nagyapó”, az öreg Ekdal az 
idősebb Werle áldozata. Egy-
kor kettejük tulajdonában volt 
az északi fatelep, az öreg Ekdal pedig hadnagyként 
nagyszerű vadász és vagyonos ember volt. Egy kétes 
kimenetelű üzlet során azonban Werle becsapta őt, 
így mindenét elveszítve koldusbotra jutott és börtön-
be került. Szabadulása után egykori üzlettársának 
kiszolgáltatva, megalázott és kisemmizett emberként 
volt kénytelen másolási munkákat elfogadni az öreg 
Werlétől. Fiával és annak családjával közös otthoná-
ban álomvilágban él: egyenruháját viselve a padláson 
berendezett vadászhelyen éli régi életmódját. 

Hedvig tizennégy éves kislány, aki a  darabban az 
egyetlen igazán tiszta és nemes karakter. Rajongásig 
szereti szüleit és nagyapját, naivságában mindenki 
felé bizalommal fordul. A család mindennapjaiból és 
megélhetéséből kiveszi a  részét. Életének legdrágább 
kincse az öreg Werle által neki ajándékozott vadka-
csa, akinek egészségéért és hosszú életéért minden este 
imádkozik. Apjának, Hjalmarnak és a családi békének 
esetleges elvesztésétől retteg. Lelkét és érzelemvilágát 
kettétöri az apai elutasítás. Apja szeretetének vissza-
szerzése érdekében még szeretett vadkacsája feláldo-
zásától sem riad vissza. A kialakult helyzetben végül 
mégis saját életének kioltása mellett dönt.

A dráma központi  jelképe: a vadkacsa
Ibsen műve egy központi jelkép, a vadkacsa köré szer-
veződő, éppen ezért a  szimbolizmus stílusjegyeit ma-
gán viselő alkotás. A  vadmadár a  dráma különböző 
pontjain, különféle helyzetekben más és más jelentése-

ket vesz fel. A  darabbeli család 
számára boldogságot jelent: egy 
különleges állat jelenlétét ottho-
nukban. Hedvig ajándékot, gon-
doskodási igényének betöltését és 
a szépséget látja a neki oly kedves 
vadkacsában, valamint a  csodát, 
aminek révén a bajba került ma-
dár megmenekült, és sérüléseiből 
felépült. Az öreg Ekdallal kapcso-
latban a szabadság megtestesítője 
a  madár. Gregershez a  szimbó-
lum azonban más módon kap-
csolódik: a vadkacsában ő a mo-
csárba való leereszkedést, 
a  lélekben sebesült, nyomorult 
ember jelképét, ezért az erkölcsi 
romlást látja. A  höydali telepről 
való visszaérkezésekor, apjánál 
tett látogatása után válik legfőbb 
céljává, hogy a vadkacsa által jel-

képezett, az Ekdal család élethazugságaiban visszakö-
szönő bűnt leleplezze. Szándéka szerint a múlt vétsége-
inek napvilágra kell kerülniük, hogy aztán belőlük 
a megbocsátás révén új, tiszta élet fakadhasson. A vad-
kacsa a dráma olyan jelképe, amelynek szerepeltetése 
a cselekmény és a szereplők jellemzése szempontjából 
egyaránt fontos. Összességében az élethazugságok és 

elfojtások szimbólumává válik. Bár a dráma jelen-
tésstruktúrájának fókuszában a  vadkacsa áll, koránt-
sem ez a  mű egyetlen szimbolikus eleme. Rendkívül 
erőteljes jelkép például a  padlás is, amely a  szabad, 
minden emberi kötöttségtől mentes természetet idézi 
ugyan, a hétköznapok valóságától hangsúlyosan elkü-
lönített térként mégis az illúziókba menekülő ember 
kiszolgáltatottságára emlékeztet.

Végkifejlet és műfaj
A vadkacsa végkifejlete Hedvig öngyilkossága ellenére 
sem hoz erkölcsi megtisztulást. A katarzis elmaradása 
a hiábavalónak bizonyuló életáldozat tényén nyugszik. 
Hedvig szüleit a kislány halála ugyanis különösebben 
nem rázza meg, sőt, az egymás bűnein és hazugságain 
is alapuló sorsközösségüket csak szorosabbra fűzi az 
elszenvedett, a befogadó által tragikusnak ítélt veszte-
ség. A halott gyermekük testét a másik szobába szám-
űző házaspár jelképesen is eltávolítja magától a súlyos 
értékvesztést, és az önsajnálat újabb élethazugságába 
menekül. A darab így nem válik tragédiává. A drámá-
ban egyébként sem különülnek el élesen a  komédiát 

   A Veszprémi Petőfi  Színház plakátja
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és a  tragédiát idéző mozzanatok (maga Ibsen tragi-
komédiának nevezte művét), sőt, gyakran viszonyla-
gossá teszik, érvénytelenítik egymást, ezért A vadkacsa
értékszerkezetét leginkább az irónia határozza meg. 
Minthogy látszat és valóság folyamatosan egymásnak 
feszül, az irónia egy idő után szinte minden megnyilat-
kozást átszínez, a szereplők így saját önképük karika-

túráivá válnak (Gregers idealizmusa például egyenesen 
abszurdba hajlik, amikor így szól: „Hedvig nem hiába 
halt meg. Megfi gyelte, hogy a gyász micsoda magassá-
gokba emelte Hjalmart?”). Fontos azonban megjegyez-
ni, hogy ez nem jelenti a Gregers által képviselt eszmé-
nyek megkérdőjeleződését, valamiféle igazság ebben 
a világban is létezik, „csupán” nem juthat diadalra.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mert aki megfosztja az átlagembert az élete 
nagy hazugságától, a boldogságát veszi el tőle!” 

henrik ibsen: a vadkacsa, 5. felvonás

▶ Egyetértetek a fenti  idézett el? Vajon lehet-

séges élethazugságok közepett e boldog 

életet élni? Boldogítható az ember a saját 

akarata ellenére?

FogalmakFogalmak
analiti kus polgári dráma: olyan drámatí pus, amelyben 

a dialógusok a múlt eseményeit tárják fel; ez a folyamat hat 
a dráma jelen idejű eseményeire

élethazugság: a szereplő életét irányító hazugságok szövevénye, 
amelyeket nemcsak környezetének, de saját magának sem vall be 

elfojtás: a Sigmund Freud által használt fogalom azt fejezi ki, hogy 
a tudat védekezőmechanizmusa a kényelmetlen, feszültségkeltő 
ingereket kizárja magából
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Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Miért jött  haza Gregers Werle? Hogyan lehetséges, hogy ti zenhét éve semmit sem tud régi jó barátjáról, 
Hjalmarról? 

2.  Hogyan tárul fel a ti tok, hogy Hedvig esetleg az öreg Werle lánya? Kövesd nyomon három nézőpontból: 
Gregers, Hjalmar és a néző, olvasó szempontjából!

3.  Mi moti válja Gregerst? Valójában miért akar változtatni barátja életén? Miért nevezi magát vadászkutyának?

4.  Milyennek látja Hjalmart Gregers, Hedvig, illetve Relling? Milyen jellemvonásaira világít rá a dráma cselek-
ménye? Idézz konkrét szöveghelyeket!

5.  Csoportmunkában készítsétek el Gregers és Hjalmar jellemtérképét! 

6.  Az öreg Ekdalról kétf éle, nehezen összeegyeztethető portrét fest a dráma. Mi magyarázza a különbségeket? 
Milyen többlett udáshoz jutunk a fi gurával kapcsolatban a kett ős portré által?

7.   Rajzold fel a szereplők közötti   viszonyrendszert, a kapcsolati  hálót a darab kezdetekor, majd a darab végén! 
Fogalmazd meg röviden a legfontosabb változásokat!

8.  Az ötödik felvonás mely mozzanatai jelzik, hogy Hjalmar gyenge szakítani addigi életével és családjával?

9.  Hogyan jelenik meg konkrét és metaforikus formában a vakság és a látás ellentéte?

10.  Miért épp a vadkacsa elpusztí tását javasolja Gregers Hedvignek? Mi lehetne e tett  szimbolikus értelme?

11.  Mit jelent az, hogy Gregers végzete „ti zenharmadiknak lenni az asztalnál”?

12.  Számos értelmezője tartott a naturalista drámának A vadkacsát. Milyen érvekkel indokolható ez a vélekedés?

13.  Csoportmunkában vitassátok meg, vajon hogyan folytatódhatott  az Ekdal család élete Hedvig halála után!
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„Szamárság, szamárság, szamárság! Nincs itt semmi hiba. A karácsonyfának szépnek kell lennie. Min-„Szamárság, szamárság, szamárság! Nincs itt semmi hiba. A karácsonyfának szépnek kell lennie. Min-
dent meg akarok tenni, ami teneked, Torvald, örömet szerez: énekelni, táncolni fogok…”dent meg akarok tenni, ami teneked, Torvald, örömet szerez: énekelni, táncolni fogok…” (Henrik Ibsen:  (Henrik Ibsen: 
Nóra, Nóra, 1. felvonás)1. felvonás)

  Vajon milyen alapelvek és magatartásformák gyakorlása szükséges egy jól működő há-
zasság fenntartásához? Vannak még napjaink párkapcsolatainak szerepkényszerei? 

Az analitikus polgári dráma II. Az analitikus polgári dráma II. 
Henrik Ibsen: Henrik Ibsen: BabaszobaBabaszoba

Mess Attila (Helmer) és Kalmár Zsuzsa (Nóra)  
a Szabadkai Népszínház Magyar Társulat 

előadásában, Szekeres Csaba rendezésében (2011)

Babaszoba

Ibsen Babaszoba (1879) című alkotása analitikus, polgá-
ri dráma. A drámatípus jellemzőiről az előző leckékben 
– az Ibsen analitikus polgári drámavilága és A vadkacsa 
című fejezetekben  – olvashattok. A  polgári környezet-
ben, hétköznapi szereplők körében játszódó analitikus 
dráma feszültségét A  vadkacsához hasonlóan ebben 
a darabban is a múlt történéseinek kényszerű feltárása, 
és az azok következményeivel való szembenézés adja. 
A  három felvonásból álló mű cselekményének ideje 
három kiemelt nap: az események december 24. és 26. 
között, karácsonykor, a remény és a szeretet ünnepekor 
történnek, egyetlen helyszínét pedig Torvald Helmer és 
családja otthonának nappalija adja.

Alaphelyzet
A dráma alapszituációjában a  szereplőkkel, Torvald 
Helmerrel, a  feleségével, Nórával, gyermekeikkel és 
személyzetük tagjaival, valamint Lindéné Krisztiná-
val, Nóra rég nem látott barátnőjével ismerkedhetünk 
meg. Szintén az alaphelyzetben tűnik fel Rank 
doktor, de Krogstad ügyvéd figurája is itt jelenik 
meg a  róla folytatott párbeszédek kapcsán. Tor-
vald, a  férj és családapa kispénzű, ugyanakkor 
elismert ügyvédként kap bankigazgatói kineve-
zést: az anyagi döntésekben megfontolt, sőt, kife-
jezetten visszafogott férfit kezdetben felelős csa-
ládfenntartóként láthatjuk. Felesége iránt rajong, 
szereti gyermekeit, karaktere a dráma ezen pont-
ján még pozitív. Felesége, Nóra az események kez-
detekor igazi társnak és jó anyának mutatkozik, 
aki szépségével és rajongó ragaszkodásával elkáp-

ráztatja férjét, szeretetével pedig körülveszi gyerme-
keit. Egyetlen hibája, hogy nem tud bánni a pénzzel; 
anyagi igényeit női praktikákkal, apróbb hazugságok 
révén fedezi. Ebbe az idillinek tetsző családi helyzet-
be érkezik Lindéné Krisztina, Nóra régi barátnője, aki 
anyagilag és szociálisan ellehetetlenült élethelyzetében 
Nóra révén kér segítséget (álláslehetőséget) Torvaldtól. 
Ez az esemény válik később a múltat feltáró, analitikus 
dráma feszültségkeltő kiindulópontjává.

Analitikus dráma – múltidézés
A Nóra és Krisztina közti párbeszéd a  drámai alap-
helyzetben fokról fokra kezdi árnyalni a Nóráról kiala-
kult, kezdetben egységes képet. Múltjának féltve őrzött 
titka, a  Torvald betegsége miatt egykor aláhamisított 
váltó, a  törlesztés fegyelmezett rendje, a  költözés és 
nagybeteg, haldokló édesapjának kényszerű hanyago-
lása más szerepben mutatja a darab elején még csupán 
díszként tündöklő asszonyt. A  drámai feszültséget 
tehát az ő története révén az fokozza, hogy múltja és 
annak a jelenre is kiható következményei nem egyszer-
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re, hanem apránként tárulnak fel 
előttünk. Ezek során ismerjük meg 
emberi erényeit: női erejét, tettre-
készségét és elkötelezett szeretetéből 
fakadó áldozatvállalását. 

Szintén a  fokozatosságra épül 
Krisztina és Krogstad jellemének 
kirajzolódása: Torvald és Nóra vi-
szonya mentén a  Krogstad iránti 
befogadói ellenszenv csökken, az 
adósságlevélről való lemondás té-
nyének ismeretében pedig szinte el 
is tűnik. Krisztina egykori érdek-
házasságának, majd Nóra életében 
való, számító feltűnésének súlya is 
egyre árnyaltabb megítélés alá esik: 
a darab végére kettejük (Krogstad és Krisztina) közös 
múltjának és őszinteségre alapozott jövőjének kilátásai 
pozitív képet festenek. Torvald kezdetben felelős csa-
ládfenntartói és hitvesi szerepe pedig meginog, végül 
a férj elbukik a drámában: az önhitt, mindent és min-
denkit irányítani akaró, gyáva, majd érdekből „megbo-
csátó” férfi alakja a drámai konfliktus forrásává válik.

Drámai feszültség
A darab drámai feszültségét az alaphelyzet, Nóra és 
Krisztina párbeszéde teremti meg. Ezt a  feszültséget 
fokozza Krogstad feltűnése és zsarolása. Az álláshelyét 
megőrizni akaró, később előléptetésért törtető ügy-
véd ugyanis Nóra titkának elárulásával fenyegetőzik. 
A  váltóhamisítási ügy esetleges napvilágra kerülése 
alapjaiban rengethetné meg a Torvald és Nóra szere-
pekben megkövült házasságát, ezért próbálja meg a fe-
leség minden erejével elhárítani a  fenyegető veszélyt. 
Férjénél síkra száll Krogstad állásban tartásáért, és 
minden lehetséges módon késlelteti az ügyvéd lelep-
lező levelének célba jutását. A mai, modern befogadó 
számára Nóra viselkedése önmagában is többletfe-
szültséget teremt, hiszen értékrendjénél fogva nem 
érti, miért retteg a lelepleződéstől az előtte nemes eré-
nyeiben mutatkozó főhősnő. A darab analitikus szer-
kesztésmódjának tudatosságát mutatja, hogy a késlel-
tetett zárlat előtt közvetlenül kibontakozó házastársi 
konfliktus minden egyes előkészítő epizódot igényel 
és magára irányítva fókuszál. Krisztina kísérlete, hogy 
Krogstadot lebeszélje leleplezési szándékáról, Nóra 
igyekezete, hogy Krogstad levelét Torvald ne vagy csak 
késve olvashassa, a jelmezbál alatt nyert gondolkodási 
idő egytől egyig ahhoz járulnak hozzá, hogy a konflik-
tus még hevesebben robbanhasson ki. 

Végkifejlet
A dráma végkifejlete a  karácsonyi 
bál előkészületeivel indul. Nóra jel-
mezbe öltözése önmagán túlmutató 
jelképként utal a végső szerepkonf-
liktusában és az élethazugságok le-
leplezésében újjászülető nőalakra. 
Az  analitikus drámaszerkezetnek 
köszönhetően a múlt eseményeinek 
fel kell tárulniuk, Torvaldnak min-
denképp tudomást kell szereznie 
felesége féltve őrzött, régi titkairól. 
Nóra ekkor, sorsába beletörődve 
csodát vár: abban bízik, hogy férje 
megértéssel és hálával fogadja majd 
érte meghozott áldozatát, és hogy 

a  váltóhamisítás körülményeinek és okának ismerete 
elmélyíti kettejük kapcsolatát. Csodavárása egyben azt 
is jelzi, hogy a vágyott torvaldi reakció számára nem 
igazán realitás. Krogstad levelének, tehát Nóra múlt-
jának ismeretében Torvald első reakciója az elutasítás. 

   Venczel Vera és Balázsovits Lajos 
a Nóra című játékfilmben

   Tarsoly Krisztina (Nóra) és Bartus Gyula (Helmer) 
a Békéscsabai Jókai Színház előadásában, Merő Béla 
rendezésében (2010)
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Nem vállal feleségével sorsközösséget, nem osztozik 
a  „szégyenben”, ezért megvonná tőle a  gyerekek ne-
velésének jogát. Az  adósságlevél birtokában azonban 
„megbocsát”, és addigi életük folytatását várja. A kiéle-
zett drámai helyzet megmutatja, hogy kettejük konfl ik-
tusa értékrendi konfl iktus, olyan kibékíthetetlen elvi 
különbség, amely mentén élethazugságaikra épített 
házasságuk sorsa a bukás. Nórában azonnal tudatosul, 
hogy Torvald nem társ, csak egy társadalmi konven-
cióknak megfelelni kívánó, kényelemszerető érdekem-
ber. Kimondja, hogy teljesnek hitt életét csupán felszí-
nes vidámság uralta. Felismeri, hogy mindkettejüknek 

Torvald szempontjai voltak fontosak, így a  házasság, 
amelyben élt, a külvilág felé dekoratív babaszoba volt, 
ahol ő is mozgatható bábuként létezett. Elárultsága tu-
datában önmaga keresésére indul, annak a nőnek a lé-
nyegét kutatja, akinek valódi tulajdonságai és értékei 
elvesztek a szerepek uralta világban. Elhagyja férjét és 
gyermekeit. A  darab zárlata formailag nyitott: Nóra 
a Torvalddal való életközösséget egy valódi házasság-
ban tartja elképzelhetőnek. A feleségét és egész addigi 
életét elvesztő férfi , aki nem ismeri fel a  különválásig 
vezető okok valódiságát, a  legnagyobb csodaként re-
méli a közös élet folytathatóságát.

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Állapítsd meg, milyen jelképisége lehet Torvald Nóra becézésére használt állatneveinek, a mókusnak és a pa-
csirtának!

2.  Olvasd el az első felvonásban Nóra és Kriszti na első párbeszédét! Mi a furcsasága a jelenetnek? Hogyan, 
kinek a szándékolt megnyilatkozásával indul a dialógus, és hová fejlődik? Miért?

3.  Mi mindenben nem mond igazat Nóra a Kriszti nával folytatott , első párbeszédben?

4.  Nevezd meg a valódi okot, ami miatt  Torvald bankigazgatóként meg akar válni Krogstadtól!

5.  Mit árul el Nóra jelleméről, hogy kategorikusan visszautasítja Rank doktort?

6.  Milyen jellemző társadalmi sorsot mutat Kriszti na élete?

7.   Vizsgáld meg a Torvald–Nóra házaspár, illetve Krogstad és Kriszti na párosának párbeszédes megnyilatkozásait! 
Milyen sti liszti kai különbségeket veszel észre? Mire utalnak ezek az eltérések?

8.  Gyűjtsd össze azokat a drámai jeleneteket, amelyekben Torvald bizonyíthatóan bábuként kezeli feleségét!

9.  Állapítsd meg, miért tartja gyermeknek Kriszti na Nórát! Helytállóak az érvei?

10.  Vajon mennyire bízik Nóra az általa csodának tartott  torvaldi megértésben?

11.  Mit árul el a tény a házasságról, hogy Nóra évekig ti tkolni tudta a múltat és pénzkereseti  tevékenységét?

12.  Készítsétek el a szereplők jellemtérképét!

13.  Tegyétek mérlegre Nóra döntését, családja elhagyásának tényét! Mennyiben támadható vagy védhető az el-
határozása? Állításaitokat érvekkel támasszátok alá!

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Te nem attól féltél, ami engem fenyegetett, hanem attól, ami téged fenyegetett; amikor az ijedelmed elmúlt, s az 

egész ügy elsimult, úgy tettél, mintha semmi sem történt volna.” henrik ibsen: nóra, 3. felvonás

▶ Milyen, a fenti  idézetben is megmutatkozó emberi magatartásforma tett e tönkre Torvald és Nóra házasságát? 

Vajon hogyan alakulhatna kett ejük további sorsa? Nevezzetek meg lehetséges további forgatókönyveket!
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„Egy kis elbeszélés témája: egy tó partján gyermekkora óta él egy fi atal lány, olyan, mint maga; szereti  „Egy kis elbeszélés témája: egy tó partján gyermekkora óta él egy fi atal lány, olyan, mint maga; szereti  
a tavat, akár a sirály, és boldog és szabad, akár a sirály. De véletlenül jött  egy ember, meglátt a és unal-a tavat, akár a sirály, és boldog és szabad, akár a sirály. De véletlenül jött  egy ember, meglátt a és unal-
mában elpusztí tott a, mint ezt a sirályt.”mában elpusztí tott a, mint ezt a sirályt.” (Csehov:  (Csehov: SirálySirály, 2. felvonás) , 2. felvonás) 

  Csehov Sirály című alkotása párbeszédet folytat Shakespeare Hamlet című drámájá-
val. Keress hasonló, illetve eltérő motí vumokat a két alkotásban! Miért tekinthetjük 
„hamleti  szituációnak” a történet kezdetét? Feleltesd meg a Sirály szereplőit egy-egy 
szereplővel a Hamletből! Indokold választásaidat!

Csehov pályája
Anton Pavlovics Csehov (1860–1904) 
eredetileg nem írónak készült: orvosi 
egyetemre járt, és csak egyetemi évei 
alatt kezdett írni. A század második fe-
lének orosz irodalmában meghatározó-
nak számító nagyregény nem állt közel 
hozzá: a novella műfajának megújítója-
ként elsősorban kisprózát és drámá-
kat alkotott, s  mindkét területen kora 
egyik legjelentősebb művészévé vált. 
Pályáját prózaíróként, humoros lapok-
ban publikálva, komikus és groteszk 
írásokkal kezdte. Legismertebb műve 
ebből a korszakából A csinovnyik halála (1883) című 
novella. 1890-ben bejárta a Szahalin-sziget börtönko-
lóniáit; az élményeit összegző, tudományos alapossá-
gú útinaplója hatására a  hatóságok javítottak a  lakók 
életkörülményein. Drámaírói kiteljesedését élete utol-
só évtizede hozta meg. Ekkor született 
színműveit – Sirály (1896), Ványa bá-
csi (1899–1900), Három nővér (1901), 
Cseresznyéskert (1904) – a  korszak 
egyik legnagyobb hatású rendezője, 
Konsztantyin Sztanyiszlavszkij vitte si-
kerre a  moszkvai Művész Színházban. 
Csehov ma leginkább drámáinak kö-
szönheti közismertségét. A  18. század 
végén, Schiller műveivel megszülető, 
s  Ibsen művészetében az egyik legfon-
tosabb irodalmi műfajjá fejlődött pol-
gári dráma az ő kezében alapvetően 
megváltozik. Csehov – szintén modern 
jelenség ez – mintha lemondana a drá-
mákban eddig kötelezőnek tekintett 

nagy történetekről, csattanókról, félre-
értésekről és drámai fordulatokról. Sőt, 
mintha számára a  katarzis, a  drámai 
megtisztulás lehetősége egyáltalán nem 
is lenne fontos. Ezért hívjuk Csehov 
színműveit drámaiatlan drámáknak: 
az egyes jelenetek a  legtöbb esetben 
nem viszik előre a cselekményt, a sze-
replők – tengődő, elvágyódó, életükkel 
elégedetlen fi gurák –, nem drámai hő-
sökként legtöbbször csupán üldögélnek 
és beszélgetnek, bár gyakran nem is 
fi gyelnek a  másikra, inkább csak el-
beszélnek egymás mellett. Valódi pár-

beszédek helyett párhuzamos monológok bontják ki 
a cselekményt. Ez a párbeszédszervezési módszer a tö-
redékes világélményt és az emberi kapcsolatok szét-
esését is jelképezi. Csehov drámáit a  mai napig nagy 
sikerrel játsszák a világ színpadain. Művei a klasszikus 

A drámaiatlan dráma I.A drámaiatlan dráma I.
Anton Pavlovics Csehov: Anton Pavlovics Csehov: SirálySirály

   Anton Pavlovics Csehov

   Csehov háza Taganrogban, ma múzeum
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modernséghez kapcsolódnak: darab-
jaiban leginkább a  szimbolizmus és 
a  naturalizmus stílusjegyei uralkod-
nak. Sikere főként talán abban áll, 
hogy ő ragadta meg legnagyobb ki-
fejezőerővel a  hétköznapok csendes 
komikumát.

Sirály

A Sirály (1896) a legelső a jelentős ké-
sei drámák sorában: benne teljesedik 
ki először a  drámaiatlan dráma 
poétikája. Cselekménye ennek megfe-
lelően rendkívül korlátozott. Hősei 
a mű elején egy vidéki birtokon gyűl-
nek össze, hogy megnézzék az ifj ú 
Trepljov drámájának bemutatóját. Az előadás – lényeg-
ében a Sirály expozíciója – mire véget ér, a néző tisztá-
ban lesz a  fontosabb szereplők kapcsolatrendszerével, 
szorongásaival és vágyaival. A  dráma „eseményei” 
a  későbbiekben is teljesen hétköznapiak maradnak. 
Ezzel függ össze, hogy a  felvonások nem tagolódnak 
jelenetekre, ami az életszerűség, a mindennapi szitu-
ációk természetes kibomlásának érzetét kelti. Azokat 
a  történéseket, amelyek egy cselekményes drámában 
fontos szerephez jutnának (például Trepljov öngyilkos-
sági kísérlete, Arkagyina és Trigorin szétválása), Cse-
hov a színfalakon kívülre száműzi, és helyettük inkább 
a  következményekre, a  lelki eseményekre koncentrál. 
A 3. felvonás végén látszólag mozgásba lendül a cselek-
mény, s  egy pillanatra úgy tűnik, a  szereplők képesek 
lesznek kibillenni a holtpontról, de a többitől élesebben 
elkülönülő – két évvel később játszódó – 4. felvonás az 
expozícióra számos vonásában emlékeztető szituációt 
vázol. A helyzet persze csak a felszínen tűnik változat-
lannak. A  szereplők időközben fontos felismerésekkel 
lettek gazdagabbak, s a zárlat tulajdonképpen arról szá-
mol be, hogyan tudtak ezekkel megbirkózni. A  Sirály 
nem pusztán cselekményszerkezetében és felépítésében 
távolodott el a  hagyományos drámaépítkezéstől, ha-
nem abban is, hogy nincs egyetlen főhőse, sem egy 
meghatározó konfl iktusa, amely szervezné a  cselek-
ményt. Szereplői többé-kevésbé egyformán lényeges fi -
gurák, együtt bontják ki a dráma alapkérdéseit. Tragi-
kus hősről Csehov világában természetesen szó sem 
lehet: nemcsak a cselekvés és elbukás, a tragikus érték-
vesztés hiányzik, de a tragédia alapját adó szilárd érték-
szerkezet is. Mindez világossá teszi, miképpen szakított 
Csehov a  klasszikus dramaturgia legalapvetőbb köve-

telményeivel. Nem csoda, hogy a kora-
beli nézők egy része nehezen fogadta 
be, provokatívnak vélte a  darabot, és 
szerkezetét is szétesőnek érezte.

Megoldás nélkül 
A Sirály a  beteljesületlen lehetőségek 
világát tárja elénk. Egy olyan világot, 
amelyben mindvégig megvannak az 
értelmes cselekvés kilátásai (és a  vá-
gyakban valós értékek fejeződnek ki), 
az álmodozó szereplők mégsem tud-
nak mit kezdeni magukkal, s  ezért 
alulmaradnak a valósággal szemben. 
Csehov hősei nem a  jelenben élnek. 
Életüket mintegy „elhalasztják”, és 
csak a  jövőről ábrándozva élik meg 

igazán, de mintha nem ismernék fel a  két idősík kap-
csolatát, valójában sohasem lépnek a jövő felé – így saját 
maguk felelősek a sorsukért. 

Ez a  jövőre irányultság magyarázza, hogy a Sirály-
ban mindenki saját boldogtalanságával van elfoglalva, 
de senki nem ismeri fel magában a másik boldogtalan-
ságának okát. Ezt bizonyítja a darabban a beteljesület-
len szerelmek láncolata is. Trepljov Nyinát szereti, de 
a lány Trigorinnal kezd viszonyt, Trigorinba Arkagyi-
na szerelmes, Mása szíve Trepljovhoz húz, miközben 
őt Medvegyenko szereti és veszi feleségül. Polina szíve 
pedig férjezett asszonyként Dornhoz húz. 

A kommunikáció is csupán látszólagos. A  párbe-
szédek – ha nem válnak eleve banális fecsegéssé – az 
egymásra fi gyelés híján valójában párhuzamos 
monológok. (A 4. felvonás kártyapartiján például egy 
időben esik szó Arkagyina sikereiről, Trepljov kudar-
cairól, Trigorin vágyairól és néhány kevésbé jelentős 
témáról.) A kapcsolatteremtés gyakran elhallgatások-
ba ütközik, s a csendek sokszor tartalmasabbak, mint 
a kimondott szavak. Az érzelmek zűrzavarán túl a sze-
replők önmagukkal, saját élethelyzetükkel is elégedet-
lenek. Trepljov pályakezdő íróként és később sem sike-
res, anyja dekadensnek nevezi darabját. A  végletekig 
anyagias Arkagyina dacol az idővel, mert nem hajlan-
dó elfogadni, hogy nem maradhat örökké fi atal. Szo-
rin gyűlöli a vidéki életet és siratja soha be nem telje-
sült irodalmi és párkapcsolati ambícióit. Trigorin, 
a Nyina által bálványozott író tudatában van saját kö-
zépszerűségének, így inkább élne civil életet és hor-
gászna. Nyina színészi megvillanásai nem fedik el te-
hetségtelenségét. Mása eredménytelenül menekül saját 
érzelmei elől a  házasságba, Medvegyenkót a  pénzte-

   A Győri Nemzeti  Színház 
plakátja
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lenség és a boldogtalanság szorítja, Dorn pedig rájön, 
földhözragadtságában hiába vágyott emelkedettségre; 
anyagi érdekei és kényelemszeretete mindig vissza-
húzták a hétköznapiságba. A szereplők emberi tragé-
diáit a harmadik és negyedik felvonás között eltelt két 
év csak tovább mélyíti. A megoldást az utolsó jelenet, 
Trepljov öngyilkossága sem hozza el, hiszen nem vezet 
semmilyen lényegi változáshoz – megmarad tehát egy 
kétségbeesett fiatalember menekülési kísérletének, 
ami a befogadó számára nem hoz katarzist.

Dráma a művészetről 
A Sirály minden lényeges szereplője művész vagy mű-
vész szeretne lenni. Nem meglepő tehát, hogy a mű-
vészet mint téma hangsúlyosan van jelen a drámában. 
A különböző művészetfelfogások folyamatos feszült-
ségben vannak. Nyina a kiválasztott, a hétköznapok 
világa felett álló, alkotó zsenit látja a művészben, azaz 
a romantika közhelyessé vált felfogását képviseli („ön-
nek – millió közül egynek – érdekes, jelentőségteljes, 
derűs élet jutott osztályrészül” – mondja Trigorinnak). 
Trigorin a művészet mindennapi oldalát villantja fel, 
az alkotás korlátairól, az írószerepek nyomasztó sú-
lyáról vall, érzi, hogy a világ megragadása mérhetet-
lenül felületes cél a  művészet számára, de nem tud 
felülemelkedni magán. Trepljov számára az alkotás 
lázadás, formabontás, „az álmokban megjelenő élet” 
ábrázolása. Arkagyinának nincsenek elméleti problé-
mái, számára a művészi érték mércéje a siker, s a mű-
vészethez fűződő kapcsolatáról nem is tudunk meg 
egyebet, mint ünnepeltetése körülményeit. A  darab 
szereplőinek viszonyrendszere csak megerősíti azt 
a végkövetkeztetést, amit a művészsorsok középpont-

ba állítása megmutat: a művész alakja képtelen felül-
emelkedni a  hétköznapiságon, így megmentő erővé, 
életmotivációvá sem válhat. A tudatos szereplőképzés 
eredménye, hogy a  drámában minden művészalak-
nak civil sorspárhuzama van. Az életút-megfelelteté-
sek ezáltal párhuzamba állítják a művészek és hétköz-
napi emberek életének egyenlegét, és kétszeresen is 
alátámasztják a  romantikus művészeteszmény meg-
haladottságát. 

Csehov nem tesz igazságot. A különféle felfogások 
érvénytelenítik, ironikussá színezik egymást, s a mű-
vészet így önmagában elégtelennek bizonyul arra, 
hogy az elveszett értékek helyébe újakat állítson, és 
hogy az élet hitelességét biztosítsa. Joggal nevezte tehát 
a Sirályt egyik értelmezője a művészlét komédiájának 
és tragikomédiájának. 

A Sirály mint komédia 
Szerzője komédiának tekintette a Sirályt, és a siker el-
lenére nem volt teljesen elégedett a szerinte kezdettől 
túlságosan komoly, sötét tónusú előadásokkal, ame-
lyek sok szempontból máig meghatározzák a  darab 
interpretációit. A dráma világától valóban nem áll tá-
vol a komikum. Ez már a figurák szintjén is érezhető: 
Trigorint például többek között hiúsága teszi nevet-
ségessé (az újságban csak saját írását olvassa el), Nyi-
nát pedig játékának Trepljov általi jellemzése („Voltak 
pillanatai, amikor tehetségesen rikoltozott, tehetsége-
sen haldoklott, de ezek csak pillanatok voltak.”). Nem 
nélkülözi a  komikus jegyeket a  szereplők viszony-
rendszere sem: a szerelmi sokszög (hovatovább: lánc) 
mesterkélt kuszasága parodisztikusan is értelmezhető. 
Ezeknél is sokkal lényegesebb azonban, hogy Csehov 

   Jelenet a Győri Nemzeti Színház Sirály című előadásából, Bagó Bertalan rendezésében (2018)
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a szerkezettel is a komikus értelmezés lehetőségét te-
remti meg. Mivel ugyanis az érzelmi azonosulást kí-
vánó, melodrámába illő jelenetek a háttérben zajlanak, 
a szemünk előtt csak az ironikus távolságtartással be-
mutatható cselekményelemek elevenednek meg – azok 
tehát, amelyeknek komikus jelentésrétege is van.

A sirály motí vuma
A szimbolizmushoz is kapcsolható dráma címadó, 
központi motívuma a sirály. A madár több szerep-
lő megnyilatkozásával és cselekedetével is közvetlen 

kapcsolatban áll: egymás jelképeivé válnak a műben. 
A  madár általános szabadságszimbólumként a  drá-
mában Nyina számára a művészi hivatást és az an-
nak való kitettséget jelenti. A Trepljov által elpusztí-
tott sirály az értelmetlen életáldozatot szimbolizálja, 
majd saját, későbbi öngyilkosságát előlegezi meg. 
Trigorin számára a madár egyszerű irodalmi téma, 
egy ötlet a sok közül, később pedig alkotói válságá-
nak jelképévé válik. Átvitt értelemben pedig a  si-
rály minden szereplő elvetélt életálmainak általános 
szimbóluma.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Fiatalkoromban irodalmár akartam lenni – de nem lettem; 

[…] meg akartam nősülni – és nem nősültem meg; mindig 

városban akartam élni – és falun fejeztem be az életemet.”

csehov: sirály, 4. felvonás

▶ Vajon mi az ember legfőbb gátja, ami megakadályozza 

álmai megvalósításában? Külső és/vagy belső okok ve-

zetnek a kudarcos élethez? Változhatnak az ember élet-

céljai? Létezik recept a sikerhez?

FogalmakFogalmak
drámaiatlan dráma: a dráma Csehov teremtett e 

tí pusa, amely nélkülözi, illetve látszólag nélkülözi 
annak hagyományos eszközeit (például esemény, 
konfl iktus)

párhuzamos monológok: dialógustechnika, 
amelyben a szereplők között  valódi kommunikáció 
nem alakul ki, elbeszélnek egymás mellett 

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  A dráma megközelítését az a kérdés is befolyásolhatja, hogy vajon valóban tehetséges-e Trepljov. Gyűjts 
a szövegből érveket és ellenérveket! 

2.  Rajzold le vázlatosan az első felvonás színpadképét abban a képzeletbeli darabban, ahol te vagy a rendező és 
a díszlett ervező! Jelöld be a tér fókuszpontjait és egy-egy szereplő ti pikus helyét! Fogalmazd meg szavakkal, 
hogyan teremtenéd meg a „színház a színházban” érzetét! 

3.  Gyűjtsd össze a darabban kirajzolódó konfl iktusokat! Van-e igazán drámai konfl iktus a Sirályban? Meg-
oldódnak vagy feloldódnak-e ezek az ellentétek?

4.  Csehov következetesen komédiáknak nevezte darabjait. Mivel magyarázható ez az első hallásra meglepő 
műfaji besorolás a Sirály esetén? Mik a komikum forrásai a szövegben?  

5.  Vizsgáld meg a két művészgeneráció különböző művészetf elfogását! Miért rajzolódik ki köztük ellentét? 

6.  Milyen szülő-gyerek konfl iktusok jelennek meg a történetben?

7.   Jellemezd a szereplőket, írd fel a legfontosabb karakterjegyeiket!

8.  Miért követ el Trepljov öngyilkosságot? Hasonlítsd össze a körülményeket és a lehetséges kiváltó okokat 
Trepljov előzetes öngyilkossági kísérletével!

9.  Hogyan látod, történnek jelentős változások a darab végére, vagy visszaáll az eredeti  állapot? Válaszodat 
indokold!

10.  Hogyan viszonyul a Sirály Shakespeare Hamlet című darabjához? Milyen szereplői megfelelések és viszonyok 
teszik a Hamlethez képest határozott á a Sirály üzeneteit?
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Az ember egyéni érvényesülésének záloga az életcélok megfogalmazása mellett  a tett erő és a cselek-Az ember egyéni érvényesülésének záloga az életcélok megfogalmazása mellett  a tett erő és a cselek-
vési készség. Ezek hiányában életünk kisiklik és felesleges, boldogtalan emberekké válunk.vési készség. Ezek hiányában életünk kisiklik és felesleges, boldogtalan emberekké válunk.

  Vedd számba az orosz irodalom eddig tanult felesleges embereit! Milyen egyező jel-
lemvonásaik és magatartási mintáik vannak ezeknek az alakoknak?

A csehovi drámaiatlan dráma világa
Anton Pavlovics Csehov drámáinak különleges világá-
ban a darabok sem nem tragédiák, sem nem komédi-
ák igazán, bár Csehov saját alkotásaira leginkább víg-
játékokként tekintett. A jelenség oka, hogy a művekben 
ábrázolt élethelyzetekben a szereplők tulajdonságai mi-
att nem jön létre igazi konfl iktus, így ezek írói eszkö-
zökkel való feloldása nem történhet meg. A drámaiat-
lan drámák hősei fejlődésképtelen, erőtlen, cselekvé-
si készségükben erősen gátolt fi gurák, akiknek nem 
a sorsuk, hanem egész életük tragikus és teljesen kilá-
tástalan. A jellemükben nem fejlődő alakok egymással 
majdnem egyanrangúak, darabbeli jelentőségük közel 
azonos. Egymáshoz fűződő viszonyaik és érdekellen-
téteik magukban hordozzák ugyan a drámai konfl ik-
tus lehetőségét, azonban ezek az egymásnak feszülő 
szándékok megszűnnek, és nem képesek kimozdítani 
a szereplőket szánalmas élethelyzetükből. Ezzel párhu-
zamos az a feszültség, amit a hősök vágyai és a valóság 
között meglévő erőteljes széttartás kelt, de ez a drámai 
lehetőség a szereplők tetterejének hiányában úgyszin-
tén feloldódik. A  csehovi dráma így leginkább tragi-
komédiaként értelmezhető, aminek sajátságosan ábrá-
zolt világával és jellegzetes hőseivel a befogadó – ben-
nük gyakran magára ismerve – könnyen azonosul. 
A drámaiatlan dráma szakít a hagyományos dráma 
dramaturgiai szabályaival. A  szereplőképzés sajá-
tosságai lebontják a  klasszikus drámákban még tett-
váltásokban gazdag cselekményt, az időképzet sodró 
lendületét és az éles konfl iktusokat. A  párbeszédek 
látszólagosak, a  dialógusokban sokszor egymás mel-
lett elbeszélő szereplői monológokat látunk. Ebben 
a drámavilágban a befogadó számára így nem az válhat 
katartikussá, ami megtörténik, hanem ami elmarad. 
A leginkább a szimbolizmushoz és a naturalizmushoz 
kötődő, a cselekmény helyett a hangulatot megragadó 
csehovi dráma a klasszikus modernség dekadens élet-
érzésével és az azt kiváltó okokkal szembesít.

Ványa bácsi 

A Ványa bácsi (1899–1900) Csehov egyik legismertebb 
darabja. A négy felvonásból álló színmű nem tagolódik 
jelenetekre. Eseményeinek kiindulópontját a  nyugdí-
jas professzor, Szerebrjakov és fi atal, gyönyörű, máso-
dik feleségének, Jelena Andrejevnának vidéki birtokra 
való költözése adja. Az  idősödő, elszegényedett tanár 
volt anyósának kúriájába érkezése a  család minden 
tagjának életét felforgatja. Szonya, Szerebrjakov első 
házasságából született lánya, Ivan Petrovics Vojnyickij 
(Ványa bácsi), a  professzor sógora, Marija Vasziljev-
na Vojnyickaja, a volt anyós, és Marina, az öreg daj-
ka napirendje is felborul, hiszen mindenki a vendégek 
szokásaihoz és időbeosztásához alkalmazkodik. Az új 
helyzet részese Asztrov, az orvos is, akit Szerebrjakov 
köszvényének kúrálására rendeltek a kúriába, és a csa-
lád jó ismerőse, Tyelegin is. A  személyes találkozás 
olyan, a szereplőkben régóta meglévő, belső feszültsé-
geket hoz felszínre, amelyek a darab feszültségét adják, 
ám amelyeket a drámaiatlan dráma nem fog feloldani.

Szereplői viszonyrendszer
A darab szereplőinek viszonyrendszere fokozatosan 
tárul fel a  befogadó előtt. Vojnyickij, vagyis Ványa 
bácsi, a 47 éves vidéki értelmiségi unokahúgával, Szo-
nyával igazgatja a birtok ügyeit és a gazdaságot. Sze-
rebrjakov nyugdíjba vonulásakor válik világossá előt-
te, hogy sógora, akit – mint az később kiderül – egész 
életében anyagilag is támogatott, szakmailag siker-
telen, íróként és tanárként eredménytelen, a  külvilág 
által érdemtelenül elismert ember. Csalódottságát 
csak erősíti, hogy nem érti, miként mehetett felesé-
gül hozzá egy olyan gyönyörű, fi atal nő, mint Jelena 
Andrejevna, akibe egyébként ő maga is szerelmes. El-
keseredettségét, amit sokszor alkoholba fojt, anyjának, 
Marija Vasziljevnának Szerebrjakov-imádata is sú-
lyosbítja. Asztrov, az orvos, akinek múltját kétes ma-

A drámaiatlan dráma II.A drámaiatlan dráma II.
Anton Pavlovics Csehov: Anton Pavlovics Csehov: Ványa bácsiVánya bácsi
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gyarázatú, halálos kimenetelű operáció terheli, szintén  
boldogtalan ember. Kiterjedt praxisában állandóan 
készenlétben áll, belefáradt a gyógyítás egyhangúságá-
ba, ezért is nehezményezi, hogy Szerebrjakov könnyel-
műen visszaél az idejével és a szakértelmével. A Jelena 
Andrejevnába szintén szerelmes férfi lelkes környezet-
védő, kis mintakertészetében a múlt és a természet ér-
tékeit védi. Szonya finom lelkű, szorgalmas, de csúnya 
lány, aki reménytelenül szerelmes Asztrov doktorba. 
Anyja halálával ugyan ő a  birtok örököse, de annak 
hasznát apjának termeli és engedi át. Jelena Andrejev-
na pedig, aki kislányos rajongásában tulajdonképpen 
Szerebrjakov hírnevéhez ment férjhez, házasságában 
és tétlenségében is boldogtalan. Asztrov iránt táplál 
gyengéd érzelmeket, de külsőségeiben a  hűséges fe-
leség ideálképéhez próbál ragaszkodni. A  feleségéhez 
hasonlóan tétlen Szerebrjakov pedig mindenkit ug-
ráltat: köszvénye ürügyet szolgáltat arra, hogy önző 
módon kiszolgáltassa magát, és mindenkire rátele-
pedjen. Tudja, hogy felesége nem szereti őt, ezért azzal 
biztatja, hogy özvegyként majd szabad lehet. A szerep-
lői viszonyrendszer beteljesületlen szerelmi láncolata 
a Csehov-drámák jellemző sajátossága.

Fordulópont
A dráma fordulópontját Szerebrjakov terve hozza el. 
A nyugdíjas tanár ugyanis elhatározza, hogy a kis jöve-
delmet termelő, vidéki birtokot, ami Szonya öröksége 
és ahol Szonya mellett Ványa bácsi és Marija Vasziljev-
na is él, eladja, és az érte kapott pénzből Finnország-
ban nyaralót vásárol. Ez a  bejelentés szembesíti Vá-
nya bácsit saját becsapott, megalázott és kifosztott 
helyzetével. Rájön, hogy egész életáldozata hiábavaló 

volt, mert egy lelkiismeret nélküli és gátlástalan ember 
érdekeit szolgálta vele. Az általa és Szonya által 25 év 
kemény munkájával tehermentessé tett birtok elvesz-
tésével ugyanis nemcsak lakhelyét, de egész múltját és 
jövőjét is elveszítené. Kétségbeesésében kétszer is sógo-
rára lő, azonban mindkét alkalommal elvéti célpontját. 
Szerebrjakov végül eláll tervétől és mégsem tart igényt 
a birtok árára. A tragikomikus gyilkossági kísérlet ku-
darca mellett a  szereplők érzelmi kapcsolódásainak 
kísérletei is elbuknak: Szonya Jelena Andrejevna se-
gítségével megtudja, hogy Asztrov nem viszonozhatja 
gyengéd érzéseit. A doktor Jelena Andrejevnának vall 
szerelmet, aki képes lenne viszontszeretni őt, de Ványa 
bácsi leleplezi őket. A fiatal nő így inkább férjével tart 
a boldogtalanságba és a városi életbe.

Zárlat
A darab zárlata nem oldja fel a szereplők külső és belső 
konfliktusait. Szerebrjakov és Jelena Andrejevna Har-
kovba utaznak, de távozásuk nem jelent lényeges vál-
tozást egyetlen szereplő életében sem: a birtokon ma-
radóknak csupán napi- és munkarendje térhet vissza 
a  megszokott, normális kerékvágásba. Szerebrjakov 
és Vojnyickij látszólagos kiengesztelődése csak tovább 
mélyíti a felszínre került, tarthatatlan viszonyokat és 
élethelyzeteket. Ványa bácsi sorsa végleg megpecsé-
telődik: „Pontosan megkapsz mindent, ahogy eddig. 
Minden úgy lesz, mint régen” – mondja végül sógorá-
nak távozásakor. Szonya és Asztrov magányos marad, 
és a  Szerebrjakov házaspár tétlen, boldogtalan élete 
állandósulni látszik. A  végjáték reménytelen kilátás-
talansága Szonya jövőképében fogalmazódik meg: 
„Mit csináljunk? Élni kell! (Szünet) És  élni fogunk, 
Ványa bácsi. Végigéljük a napok, az esték hosszú-hosz-
szú sorát; türelmesen elviseljük a megpróbáltatásokat, 
amelyekkel sújt a  sors” – mondja. A  puszta létezést 
önmagáért folytató Ványa bácsi tragédiája, hogy hát-
ralevő életét annak a megmásíthatatlan felismerésnek 
a  birtokában kell elszenvednie, amit a  Szerebrjakov 
házaspár látogatása tett világossá benne. A vágyai és 
lehetőségei, valamint az igazsága és kiszolgáltatott-
sága között feszülő, feloldhatatlan belső konfliktus 
életfogytiglani teherként nehezedik rá, amit egyedül 
kell hordoznia. Sem cselekvőereje, sem motivációja 
nincs ugyanis, hogy a helyzetét megváltoztassa, ezért 
felesleges ember marad. A darabban a klasszikus mo-
dernség emberének töredékességélménye, a  családi 
kapcsolatok szétesésének tapasztalata, az individua-
lizmus és az élethazugságok pusztító ereje is vissza- 
köszön.

   Jelenet a Ványa bácsi első felvonásából a Moszkvai Művészeti 
Színház előadásából (1899)
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Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mindenki boldogtalan, az élet nem adhat mást.”

Kosztolányi Dezső: Két bemutató

▶ Vajon valóban az élet sorsszerűsége felel a csehovi dráma szereplőinek 

boldogtalanságáért? Van vagy nincs az embernek választási lehetősége? 

Mi okozhat nagyobb meghasonlást önmagunkkal: a reménytelennek tűnő 

élet vagy az annak megváltoztatására irányuló, saját cselekvési készségünk 

hiánya?

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Olvasd el az 1. felvonás elején Vojnyickij és Asztrov párbeszédét! Milyen írói eszközök teszik egyértelművé 
benne Ványa bácsi Szerebrjakovhoz fűződő viszonyát?

2.  Milyen sorstragédiát hordoz Tyelegin? Hogyan próbál megbirkózni vele?

3.  Olvasd el a 2. felvonás elején Szerebrjakov és Jelena Andrejevna párbeszédét! Állapítsd meg, Szerebrjakov 
hogyan manipulálja feleségét és milyen módon csapja be saját magát!

4.  Mit árul el Vojnyickij monológja életének saját maga általi mérlegre tételéről? Milyen közlésformák utalnak 
a jelentős indulati  többletre?

5.  Szonya és Asztrov párbeszéde sokat elárul az orvos helyzetéről. Mit tudtál meg a sorsáról?

6.  Jelena Andrejevna felfedi Szonyának boldogtalansága okait. Miben állnak ezek az okok?

7.   A 3. felvonás elején Jelena Andrejevna monológjában töpreng Szonya kilátástalan sorsáról. Hogyan viszo-
nyulnak állításai a miliőelmélethez?

8.  Mi mindennel szembesül a felvonásban Vojnyickij a Szerebrjakovval folytatott  párbeszédben? Milyen felis-
merésekre jut saját sorsával kapcsolatban?

9.  Dramati záljátok Ványa bácsi gyilkossági kísérletének jelenetét! Milyen színészi és színpadi eszközökkel lehet 
megjeleníteni a helyzet tragikomikumát?

10.  A 4. felvonásban a meghiúsult gyilkossági kísérlet után Vojnyickij új életet akar kezdeni. Ebben tanácsot kér 
Asztrovtól. Te mit javasolnál neki? Milyen lépések lennének reálisak, lehetségesek az ő helyzetében?

11.  Mit árul el Jelena Andrejevna Asztrovtól vett  búcsúja a fi atal nő jövőbeli kilátásairól?

12.  Hogyan értékeli a darab végén Asztrov a Szerebrjakov házaspár vidéki tartózkodását?

13.  Milyen apa-lánya kapcsolat bontakozik ki a darabban? Megállapításaidat érvekkel támaszd alá!

14.  Készítsd el a szereplők jellemtérképét!

15.  Mit jelent a darab zárlatában említett  megpihenés Szonyának, és mit Ványa bácsinak?

16.  Nézzétek meg közösen Csehov Három nővér című drámájának színházi előadását Ascher Tamás rendezés-
ében! Az előadás felvételét az interneten megtaláljátok. Mutassátok be a színdarabon keresztül a csehovi 
dráma sajátosságait!

17.  Ábrázold plakáton Csehov Ványa bácsi című darabjának szereplői viszonyrendszerét!

Emlékmű Tomszkban Csehov ti szteletére  
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Munkácsy Mihály: Olvasó nő I. Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria (1880-as évek)  

 1.  Készíts fürtábrát a klasszikus modernség szellemi és társadalmi hátteréhez! Az ábrán a kor filozófusai, illetve elméleteik, 
a társadalmi viszonyok, az egyén helyzete és léttapasztalata egyaránt szerepeljen!

 2.  Hasonlítsd össze a klasszikus modernség stílusirányzatait! Állapítsd meg, milyen azonos és milyen különböző kifejezésmó-
dokat, illetve művészetfelfogást vallanak ezek az irányzatok! Rendelj az egyes irányzatokhoz szerzőket a világirodalomból!

 3.  Fogalmazd meg, miben különbözik a korstílus és a stílusirányzat fogalma!

 4.  Csoportban vitassátok meg, mely állítások nem igazak Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényére! A csoportmunka 
előtt érveiteket néhány kulcsszóval jegyezzétek le füzetetekbe! Végül osszátok meg véleményeteket az egész osztállyal! 
–  A kivételes egyénnek joga van áthágni a törvényt és ölni, ha ezzel előrébb viszi az emberiség sorsát. 
–  Raszkolnyikovnak nincs szüksége az uzsorásnő pénzére. 
–  A Bűn és bűnhődés lélektani regény. 
–  Dosztojevszkij regénye követi a realista regények társadalomkritikai beállítódását. 
–  A regény központi kérdését a narrátori szólam válaszolja meg. 
– A Bűn és bűnhődés polifonikus regény. 
–  A szereplők viselkedése és tetteik társadalmi meghatározottságukból fakadnak. 
–  A mű eszmeregény.

 5.  Olvasd el az alábbi Zola-idézetet! Válassz párt magadnak, és vitassátok meg, 
–  egyetértetek-e a naturalista író kijelentésével: „Lehet ölni felindulás nélkül, és utána megy tovább az élet”! (Émile Zola: Állat 

az emberben)
–  hogyan vonatkoztatjátok az idézetet Raszkolnyikov tervére, valamint tettére! 
–  hogyan vonatkoztatjátok az idézetet Raszkolnyikov jellemére! 

 6.  Igazold, hogy a Bűn és bűnhődés című alkotás eszmeregény! Mely eszmék szembenállása jellemzi a regényt? Melyik eszme 
emelkedik a többi fölé a regényzárlatban? Hogyan válik uralkodóvá az Epilógusban ez a gondolatiság?

 7.  Készíts ábrát az Ivan Iljics halála című elbeszélés tér- és időszerkezetéről! Vitassátok meg az időbeli és térbeli változások 
szerepét a mű szerkezetében és a főhős életében! 

 8.  Négyfős csoportban, csoportmegoldás módszerrel dolgozzatok ki az előző feladatban olvasott idézethez hasonlóan tömör, 
ám sokrétű mondatot az Ivan Iljics halála négy választott szereplőjéhez! 

 9.  Olvasd el Ibsen A vadkacsa című művét! Csoportmunkában készítsetek színpadtervet Ekdalék lakásához, Hjalmar 
műterméhez vagy a Werle-házhoz! 

10.  Készíts montázs- vagy kollázstechnikával plakáttervet Ibsen A vadkacsa című drámájához! Plakátodon szerepeljen egy 
saját szavaiddal megfogalmazott alcím is! 

11.  Ibsen drámájában az öreg Werle „világboldogítónak” nevezi fiát. A magyar szólás is úgy tartja, hogy „a pokolra vezető út is 
jó szándékkal van kikövezve”. De a jó szándékú segítség sokszor nagyon sokat jelenthet. Foglald össze a témával kapcsola-
tos gondolataidat egy Mindig jóra vezet jót tenni másokkal? című kisesszében!

12.  Ibsen Babaszoba címen magyarra fordított drámája Nóra címmel is ismert. A darab ismeretében miben állhat a két 
címfordítás lényegi különbsége? Melyik cím hogyan viszonyul a dráma lényegi üzenetéhez? Hogyan köszön vissza bennük 
a főhősnő, Nóra sorsa és figurája?

13.  A Sirály című Csehov-színműben egyedül Nyina helyzete változik meg lényegileg a darab során: ő az, aki, ha lemondások 
árán is, valamilyen szintig eljut álma megvalósításában. Írj kisesszét az önmegvalósítás témakörében Mindennek ára van… 
címmel! 

14.  Készíts összehasonlító ábrát A vadkacsa és a Sirály című drámák elemzéséhez! Saját szempontjaid mellett használd fel az 
alábbi fogalmakat, kifejezéseket is: 

formabontás lélektani dráma színház a színházban szimbólum naturalizmus

elfojtás öncsalás drámaiatlan dráma élethazugság katarzis hiánya

15.  Ábrázold plakáton Csehov Ványa bácsi című darabjának szereplői viszonyrendszerét! Szemléltesd a szereplők külső és 
belső konfliktusainak rendszerét is! Jelöld a darab végén is megoldatlan emberi sorsokat!

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok
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A 19. SZÁZAD 

MÁSODIK FELÉNEK
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„Képzeljék el a következő esetet! Valakinek hirtelenül leég a háza, s benne pusztul mindene, amit egy „Képzeljék el a következő esetet! Valakinek hirtelenül leég a háza, s benne pusztul mindene, amit egy 
életen át szerzett  és gyűjtött , minden értéke és emléke, de odavesznek kedvesei is, akiket szeretett , életen át szerzett  és gyűjtött , minden értéke és emléke, de odavesznek kedvesei is, akiket szeretett , 
talán apja és anyja is, asszonya is, gyermekei is.”talán apja és anyja is, asszonya is, gyermekei is.” (Kosztolányi Dezső:  (Kosztolányi Dezső: Látjátok, feleimLátjátok, feleim))

  Korábbi ismereteid alapján gondold végig, milyen irodalomtörténeti  korszakokról tanul-
tál! Milyen jellegzetességek alapján nevezhetünk „korszaknak” egy időszakot? Szerinted 
mennyire köthető konkrét időponthoz egy korszak kezdete és vége? Gondold tovább az 
idézetet a szabadságharc bukását tekintve! Vajon milyen kérdések fogják foglalkoztatni 
az írókat?

Megszakított ság és folytonosság 
A szabadságharc eltiprása (1849) korfordulónak te-
kinthető a magyar történelemben, kérdéses azonban, 
hogy az irodalomban is annak számít-e. A vereség és 
a megtorlás a kortársakban felidézte Herder nemzet-
haláljóslatát. Az apokaliptikus összeomlás okozta ki-
ábrándulás és elkeseredettség egy újfajta irodalmat 
hívott életre: meghatározóvá vált a  politikai alle-
gorézis költői témája és az illúzióvesztés világtapasz-
talata. Az előző korszak legmeghatározóbb költőalak-
ja, Petőfi  Sándor halála szimbolikusan sugallta, hogy 
a magyar romantika érett korszakának vége szakadt. 
A  jelentősebb irodalmi alkotók azonban már a  sza-
badságharc előtt is az irodalmi élet élvonalához tar-
toztak. Legelőször is Arany János, aki kénytelen-kel-

letlen magára vállalta Petőfi  után a  mandátumos 
költő nehéz szerepét; Jókai Mór, a kor legtöbbet olva-
sott prózaírója, aki regényeiben a  kortársak számára 
hitelesen dolgozta fel a reformkor, a szabadságharc és 
az azt követő évek tapasztalatait; a lírikus Vajda János 
és a drámaíró Madách Imre, a nagy szintetizáló mű, 
Az ember tragédiája szerzője. Alkotott még, ha nem is 
sokáig, az 1830–1840-es évek költőfejedelme, Vörös-
marty Mihály is. Mindannyian túlélték a nemzeti ka-
taklizmát, így személyük folytonosságot képvisel 
a  szabadságharc előtti korszakkal. A  szabadságharc 
utáni magyar irodalom az átmenetiség jegyeit viselte 
magán, melyre egy-egy kiemelkedő alkotói munkás-
ságon kívül (az említetteken túl Mikszáth Kálmán 
prózája) inkább az útkeresés, az új költői-írói hangok 

próbálgatása a  jellemző (Reviczky Gyula, 
Komjáthy Jenő és Kiss József lírája, valamint 
Bródy Sándor és Molnár Ferenc kisepikája). 

Az új hangok mellett a századvég epikájá-
ban más fontos változás is megfi gyelhető: 
a  történelmi fordulat előtt virágzó regény-
irodalmat a kisepikai műfajok közé tartozó 
novella népszerűsége váltotta fel. Az egyre 
népszerűbbé és elterjedtebbé váló lap- és fo-
lyó  irat-kultúra pedig a Mikszáth Kálmán ál-
tal is kedvelt karcolat, illetve tárcano-
vella műfaját tette ismertté. A  századvégi 
magyar novella leginkább az orosz realizmus 
hatásait mutatva megtörte a műfaj hagyomá-
nyos jellegét. Az elbeszélt történet elsődleges-
ségét az erős lélektaniság (például a  bűn és 
bűnhődés összefüggéseinek ábrázolása) vál-
totta fel. A  kronologikus szövegszerveződés 
helyébe erős jelképiség lépett; az alkotásokat 

A szabadságharctól A szabadságharctól 
az első világháborúigaz első világháborúig

   Újságírók egy kávéház teraszán (1907)
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A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓLSZÖVEGGYŰJTEMÉNY
5–6. oldal5–6. oldal

gyakran a példázatosság jellemez-
te. Az omnipotens elbeszélők is-
meretei részlegessé váltak. A  no-
vellákban lírai és drámai vonások 
jelentek meg: a prózanyelv metafo-
rikus és lirizált lett, a  balladasze-
rűen töredezett, kihagyásos, a be-
fogadói képzeletnek nagy teret 
engedő elbeszélésmódban sokszor 
drámai történetek elevenedtek 
meg. Az Arany János utáni szá-
zadvég magyar lírája is jelentősen 
átalakult: a  politikai és társadal-
mi változások elbizonytalanítot-
ták a  népvezér-látnok-népvigasz-
taló, man dá tumos költői szerepet, 
a költészetben az úgynevezett nép-
nemzeti irány elvesztette gyökere-
it. A lírai alkotások új témákat, a klasszikus modernség 
új stílusirányzatainak költői eszköztárát vonultatták fel, 
melyek segítségével az alkotó a  modern ember létta-
pasztalatát, a  létértelem kérdésein túl gyakran deka-
denciáját és magányát fogalmazta meg. Az érett roman-
tika nagy nemzedéke (Petőfi , Arany, Jókai) után hosszú 
ideig kellett várni, amíg új irodalmi virágkor köszön-
tött be Magyarországon. Ezt A Hét című folyóirat elő-
készítő munkája után a  legendás Nyugat folyóirat első 
nemzedéke hozta el, az 1870–1880-as években született, 
az 1900-as években színre lépő generáció: Ady Endre, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond 
és kortársaik. 

A kiegyezés 
A szabadságharcot követő meg-
torlás, Haynau rémuralma (1849–
1850) után a Habsburg-kormány-
zat nyílt önkényuralomra ren-
dezkedett be, amely gazdasági 
modernizációt hozott ugyan, de 
erős központosítást és a  nemzeti 
érdekek semmibevételét is jelen-
tette. A nemzeti érzelmű közvéle-
mény Deák Ferenc példáját kö-
vetve a  passzív rezisztencia 
eszközéhez folyamodott; ennek 
idealizált képét festi meg Jókai 
Az új földesúr című regényében. 
Szembeállítható ezzel Gyulai Pál 
(1826–1909) regénye, az Egy régi 
udvarház utolsó gazdája (1857), 

amely illúziómentesen mutatja be a  valós társadalmi 
folyamatot: a  lehetőségeitől megfosztott, tönkrement 
köznemesség lecsúszását. A  reformkori nemesség 
megújulni képtelen tagjaiból lassan kialakult a dzsent-
ri, a  csak címeiben és attitűdjeiben előkelő, elszegé-
nyedett nemes. 

Az 1860-as években a birodalom külső nehézségei 
lehetővé tették a kiegyezést. A bécsi politika számára 
ekkor vált egyértelművé, hogy Magyarország bevo-
nása nélkül nem lehet a Habsburg Monarchiát stabili-
zálni. A magyar politikai elit is hajlott a megegyezésre, 
és megelégedett a  nemzeti önrendelkezés részleges, 
a  Monarchia keretén belül kialakítható változatával. 

   A Lánchíd a 19. században

   Petz Henrik: Deák Ferenc (1860 körül)
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Létrejött a dualizmus rendszere (1867), megszületett 
az Osztrák–Magyar Monarchia, amely fél évszázadon 
át biztosított keretet a gazdasági fejlődésnek és a pol-
gári átalakulásnak. 

Gazdasági fellendülés, 
társadalmi modernizálódás 
A kiegyezés látványos gazdasági fellendülést és gyors 
– ezért felemás – társadalmi modernizálódást eredmé-
nyezett. Létrejött a polgári állam intézményrendszere, 
megépült az ország út-, vasút- és gáthálózata. Lendüle-
tesen fejlődött az oktatás, visszaszorult az analfabetiz-
mus; az olvasás kultúrájának virágzását mutatta a lap- 
és könyvkiadás fellendülése. 1873-ban Pest, Buda és 
Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, és hamarosan 
európai léptékű nagyvárossá vált. A magyar társada-
lom önreprezentációja a Millenniumi Országos Kiál-
lításban öltött testet (1896): a hatalmas sikert arató, öt-
millió látogatót vonzó látványosság a magyar nemzet 
dicső múltját és az elmúlt évtizedek vívmányait mu-
tatta be. A tetszetős felszín alatt a társadalmi fejlődés 
felemás képet mutatott. A gyors polgárosodás nyomán 
„torlódott társadalom” jött létre, melyben a  rendi-fe-
udális berendezkedés öröksége (nagybirtokrendszer, 
dzsentrik) együtt élt az új társadalmi csoportokkal 
(nagypolgárság, értelmiség, munkásság). A  magyar 
nemzet kulturális-politikai hegemóniája elfedte a  je-

lentékeny számú nemzeti kisebbség elégedetlenségét. 
A 20. század első évtizedének politikai válságsorozata 
azonban már előrevetítette a  társadalmi-etnikai rob-
banást.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„S ne hidd, hogy a lantnak / Ereje meglankadt: / Csak hangköre más”

Arany János: Mindvégig

▶ Vajon milyen más hangköre lehet egy költői húrnak? Összeegyeztethető az alkotói szabadság eszménye a man-

dátumosság külső elvárásaival?

FogalmakFogalmak
politi kai allegorézis: olyan költői és értelmezői eljárás, 

amely a szöveget a szó szerinti  jelentésen túli, másodlagos 
politi kai jelentéssel ruházza fel 

mandátumos költő: a nemzet jelképes megbízásából 
költészetével a közösséget szolgáló, problémafeltáró 
és iránymutató költőszerep 

karcolat: a 19. századi sajtó jellemző epikus műfaja, ami 
leggyakrabban valós eseményből kiindulva kriti kus hangon 
és az irónia eszközével viszonyul tárgyához

tárcanovella: rövid terjedelmű publiciszti kai műfaj, melynek 
témája rendszerint aktuális; általában kulturális témákhoz 
köthető, hangvétele könnyed, célja a szórakoztatás 
és az elgondolkodtatás

passzív rezisztencia: az 1848–49-et követő ellenálló 
magatartás; a magyar nemesség túlnyomó része úgy 
fejezte ki a Habsburg-uralommal való szembenállását, 
hogy elzárkózott  a közügyektől, hivatalt nem vállalt, 
és amennyire lehetett , bojkott álta az államgépezetet, 
igyekezett  elkerülni az adózást; nem jelentett  egységes 
viselkedésformát: sokan megmaradtak az alsó- 
és középfokú közigazgatásban, s a hivatalviselők száma 
az ötvenes évek közepétől jelentősen gyarapodott 
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Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Olvasd el Jókai Mór Az új földesúr című regényének első fejezetét (megtalálod a Magyar Elektronikus Könyv-
tár honlapján is: mek.oszk.hu)! Milyen példákkal szemlélteti  a szöveg a korszak jellemző Habsburg-ellenes 
viselkedésmódját, a passzív ellenállást? Milyen elbeszélésmódot társít ehhez az író? 

2.  Jellemezd Garamvölgyi Ádám fi guráját a szöveg alapján! Mennyiben komikus, hősies vagy épp jelentéktelen 
a karaktere? Hogyan értelmezed a Régi ember, új idő fejezetcímet? 

3.  Milyen eredetű idegen szavak és szövegrészek találhatók a regényrészletben? Csoportosítsd őket betöltött  
szerepük és jelentésük alapján! Mivel indokolja az elbeszélő a lati n mondások gyakoriságát?
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„Életem hatvanhatodik évébe’ / Köt engem a jó Isten kévébe, / Betakarít régi rakott  csűrébe, / Vet he-„Életem hatvanhatodik évébe’ / Köt engem a jó Isten kévébe, / Betakarít régi rakott  csűrébe, / Vet he-
lyemre más gabonát cserébe.”lyemre más gabonát cserébe.” (Arany János:  (Arany János: SejtelemSejtelem) ) 

  Milyen költői szerepfelfogásról tanúskodik Arany János négy sora? Mely szövegkörnye-
zetből ismered a versbéli ember-mag metaforikus azonosságot? Hogyan bomlik ki ez 
az azonosság a költeményben?

Arany János pályaképe
Arany János 1817-ben született a  partiumi Nagysza-
lontán (ma Romániához tartozik) elszegényedett ne-
mesi családban, és 1882-ben halt meg Budapesten. 
Aranyék tízen voltak testvérek, de csak az első és az 
utolsó gyermek, a  legidősebb nővére és ő érték meg 
a  felnőttkort. Gyermekkorától kezdve rengeteget ol-
vasott, hiszen édesapja már 3-4 éves korában hamuba 
írva tanította a betűk ismeretére. 

Tizennégy éves korában segédtanítói állást vállalt, 
az iskolában a  latin klasszikusokat is megismerte. 
1833-tól a  Debreceni Református Kollégiumban ta-
nult, ahol a klasszikus görög és római irodalom mellett 
népköltészeti alkotásokat és Csokonait olvasott. Ta-

nult németül és franciául, de tanulmányait nem fejezte 
be, hanem előbb Kisújszálláson segédtanítóskodott, 
majd – zárkózott, félénk alkatához képest meglepő 
módon  – színésznek állt. Előbb a  debreceni társulat-
hoz szegődött, majd miután az feloszlott, vándorszíné-
szekhez csatlakozott. Karrierjének egy rémálom vetett 
véget: halott édesanyja képe jelent meg előtte, ezért 
úgy döntött, azonnal hazamegy Szalontára. Otthon 
valóban szörnyű állapotokat talált: apja megvakult, 
s  érkezése után néhány nappal édesanyja csakugyan 
meghalt. (A balsikerű színészkaland és az azt követő 
családi tragédia Arany egész későbbi életét meghatá-
rozta. Irodalmi feldolgozása a Bolond Istók című elbe-
szélő költemény 1873-ban befejezett második éneke.) 
Hazaköltözött hát a  szülőfalujába, és hivatali állást 
vállalt. Példás gonddal végzett munkája mellett fo-
lyamatosan képezte magát, hatalmas műveltségre tett 
szert. „Zseni a nyárspolgár álarcában” – írta róla 1910-
ben Babits Mihály. 1840-ben megházasodott, felesége 
Ercsey Julianna, egy ügyvéd törvénytelen gyermeke 
lett, akiben Arany szerető, hű társra lelt. Két gyerme-
kük született: Juliska és László. 

Arany 1846-ban Az elveszett alkotmány című sza-
tirikus eposzával megnyerte a Kisfaludy Társaság pá-
lyázatát. A következő pályázatra érkezett művét, a Tol-
dit a Társaság megemelt pályadíjjal ismerte el, Aranyt 
pedig a  tagjai közé választotta. A  Toldi megjelenését 
követően kezdődött Arany és Petőfi  levelezése, illetve 
barátsága is, amelynek a  magyar irodalom legszebb 
költői levelezését köszönhetjük. 1848-ban keletkezett, 
de csak 1854-ben jelent meg a  Toldi estéje című mű, 
melyben Arany a  haza és haladás gondolatiságát és 
nagy dilemmáit járja körül. 

A szabadságharc alatt rövid ideig náluk tartózko-
dott Szendrey Júlia és a kis Petőfi  Zoltán. A költőnek 
a vereség után bujkálnia és nélkülöznie kellett, állását 
elvesztette. 1851-ben a nagykőrösi református gimná-
ziumban kapott tanári állást. Maga által írt tankönyve, 
a Széptani jegyzetek és tanulmánya, A magyar nemzeti 

Arany János pályájaArany János pályája

   Barabás Miklós: Arany János portréja (1887)
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versidomról, a  magyar irodalomtudomány kiemelke-
dő alkotásai. Latint, magyar nyelv és irodalmat taní-
tott, de a tanári munkával járó örökös dolgozatjavítás 
az alkotómunkától vette el az időt. Balladaköltésze-
tének első nagy korszaka a  nagykőrösi években ívelt 
magasra.

Miután a Kisfaludy Társaság 1860-ban Aranyt igaz-
gatónak választotta, nagy irodalmi tervekkel érkezett 
meg Pestre. A Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú című 
folyóiratok szerkesztője, 1865-től az Akadémia titkára, 
majd főtitkára volt; 1877-ben megromlott egészségi ál-
lapota miatt lemondott akadémiai tisztségéről. A nya-
rat a Margitszigeten töltötte, ahol a Gyulai Páltól ka-

pott „kapcsos könyvbe” írta az Őszikék verseit. 
1882-ben Petőfi  szobrának avatásán meghűlt, a beteg-
séget már nem tudta leküzdeni. Az Akadémia oszlop-
csarnokában ravatalozták fel, majd a Kerepesi temető-
ben (Fiumei úti sírkert) helyezték örök nyugalomra. 
Személyében a  magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakját: a  költőt, tanárt, műfordítót, akadémikust és 
irodalomszervezőt tisztelhetjük.

Arany fontosabb elbeszélő művei 
Arany János, a magyar líra egyik legnagyobb alakja, 
epikus költőként indult. Az elveszett alkotmány (1845) 
témája a  megyei közélet parlagiassága, a  választási 

korteskedés alantas, egyszerre szégyen-
kezésre és nevetésre okot adó kisszerű-
sége. A liberális Hamarfyt éppoly ellen-
szenvesnek találja az olvasó, mint 
a  konzervatív Rák Bendét: beszélő ne-
vük önmagában is kifejezi a  kapkodó 
nyughatatlanság és az inkább hátra-, 
mint előrehaladó maradiság attitűdjét. 
A  nagyidai cigányok (1851) című elbe-
szélő költeménye a forradalom és a sza-
badságharc ironikus és gúnyos értékelé-
sét adja. A mű parabolaként is olvasható: 
a főszereplő, Csóri vajda, a „nagy álmo-
dó” Kossuth alakmásának tekinthető, 

   Nagyszalonta 1917-ben

   Arany János családjával az Arany Juliska 
esküvője alkalmából készült fotón (1863). 
Arany János mellett  ül a felesége, 
mellett e a lánya, hátul a fi a, Arany László 
és Juliska vőlegénye, Széll Kálmán
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s  ebben az értelmezésben a  mű mondanivalója nem 
más, mint hogy a szabadságharc kirobbantása felelőt-
len hebehurgyaság volt. (Ez a nézet az 1850-es évek-
ben kétségtelenül jelen volt a magyar köztudatban, ezt 
az ítéletet mondja ki például Kemény Zsigmond For-
radalom után [1850] című röpirata is.) Az 1850-ben 
megkezdett, de végleg csak 1878-ban elkészült, ön-
életrajzi ihletésű verses regényében, a Bolond Istókban 
önmagát gúnyolja ki. A mű második énekének elején 
visszatér A  nagyidai cigányok értékeléséhez: „S  oly 
küzdelemre, mely világcsoda, / Kétségb’esett kacaj lőn 
Nagy-Ida”. Arany úgy gondolta, hogy az a  nemzeti 
kultúra, amelynek nincs hőskölteménye, csak csonka 
lehet. Kritikai munkásságában igyekezett tisztázni a 

nemzeti költészet megerősítésének, a  nemzeti 
műeposz megteremtésének lehetőségeit (például a Zrí-

nyi és Tasso című akadémiai székfoglaló beszédében). 
A hunok történetét bemutató eposztervének, a Csaba-
trilógiának azonban csak első darabja – a Buda halála
(1863) – készült el. Arany utóbb ezt sem volt hajlandó 
eposznak nevezni, csupán „hun regének” mondta mű-
vét.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„A költőben minden korszak mást lát, az új nemzedékek mindig a maguk igéit olvassák ki ugyanabból a könyv-

ből, amit őseik az asztalon hagytak. Minden epocha feléje utazik s az évekkel új és új távlatok bukkannak 

fel. Apáink má s Arany Jánost olvastak, mint mi. Övék volt az epikus, a fi atal, a nyugodt. Miénk a lirikus, az öreg, 

az ideges. Petőfi  valaha így köszöntötte: »Toldi írójához elküldöm lelkemet...« Mi az »Őszikék« írójához küldjük 

el lelkünket.”
Kosztolányi Dezső: Arany János

▶ Miként lehetséges, hogy régi idők alkotói megtalálják az utat a mai emberhez? Mi teszi modernné azt, ami 

nem új?

FogalmakFogalmak
„kapcsos könyv”: Arany János Gyulai Páltól 1856-ban kapott , 

kulccsal zárható, bőrkötésű könyve, melybe hosszú évek 
kihagyása után az Őszikék-ciklus verseit és balladáit is 
lejegyezte

nemzeti  költészet: egy adott  népcsoportra egyedi módon 
jellemző közösségi költészet; Arany János szerint a nemzeti  
hagyományokat hűen őrző népköltészetből kell kifejlődnie
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Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Olvasd el Arany János Bolond Istók című verses regényének második énekéből a 30–38. strófát (megtalálod 
a mek.oszk.hu-n)! Milyen diák lehetett  valójában Istók? Készíts listát, miket olvashatott  a szöveg alapján! 
Milyen műveltségről árulkodik ez? 

2.  Miként szegődik színésznek Bolond Istók a második ének 56–75. strófája alapján? Vedd sorra, milyen szere-
peket kap! Mennyiben hős vagy épp anti hős a színházban és saját történetében? 

3.  Miért hagyja ott  a színészi életet a szöveg 101–122. versszaka szerint? Mihez kezd ezután? Milyen párhuza-
mok vonhatók Bolond Istók története és Arany János életútja között ?   

4.  A főhős az utolsó sorra elégeti  korábbi írásait – tudjuk meg a második ének utolsó strófáiból. Milyen irodalmi 
műfajok, s� lusok, témák szerepelnek a felsorolásban? Egyetlen mű megírását tervezi még. Mi ez? Milyen 
kapcsolatban áll a tervezett  szöveg az általad olvasott  Bolond Istók című szöveggel? 

5.  Bolond-e valójában Bolond Istók? Kívülálló, különc, a társadalommal harcoló vagy beilleszkedő hős� pus? 
Gyűjtsd össze a fenti  szövegrészekben a bolond fogalmának megjelenéseit, és fi gyeld meg, milyen értelem-
ben használja ezt a szót a szöveg!
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„Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár – / Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; / Változik a vi-„Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár – / Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; / Változik a vi-
lág: lág: gyengül,gyengül, ami erős, /  ami erős, / ÉsÉs  erőserős lesz, ami gyenge volt azelőtt.” lesz, ami gyenge volt azelőtt.” (Arany János:  (Arany János: Toldi estéje, Toldi estéje, Hatodik ének)Hatodik ének)

  Hogyan lehet az állandóan változó világ kihívásaihoz alkalmazkodni? Miként tud egy 
emberi és nemzeti közösség egyéni arcát megőrizve haladni a korral? Milyen kihíváso-
kat rejt a haza és haladás mindenkori eszméje? 

A naiv műeposz létjogosultsága 
Már jóval Arany János költői fellépése előtt vita bonta-
kozott ki az irodalmi életben arról, hogy lehetséges-e 
a hiányzó magyar nemzeti eposz megteremtése utólag. 
Egyfelől a műfaj alapkövetelményei az újkori irodalom 
számára korszerűtlennek, hiteltelennek tűntek: úgy-
mint a  zárt szerkezet, a  heroikus-csodálatos elemek, 
az eszményített allegorikus alakok és az erősen retori-
kus előadásmód. Másfelől sokan úgy gondolták, hogy 
a hősök és hőstettek kora sosem lehet az eposzé, ezért 
időszerű egy nemzeti hősköltemény írása a 19. század 
derekán. Az eposz megújíthatóságát illetően Arany 
is sokféle kétséggel viaskodott, amikor az azzal mű-
faji szempontból szorosan érintkező „költői beszély” 
megírására vállalkozott. Világosan látta, hogy nem 
az antikvitástól örökölt eposzi világot kell érintetlenül 
átemelni elavult kellékeivel, világszemléletével, hanem 
az új időknek megfelelő új formát szükséges kialakíta-
ni. Nemcsak a szerző és a közönség viszonya változott 
meg, hanem a világrend is: a modern keresztény hitvi-
lág nem igényli a csodás elemek gyakori előfordulását. 
Lehetséges megoldásnak tűnt a magyar költészet öntu-
datlan, természetes és naiv frissességéhez visszanyúlni 
a modern költő tudatosságával. Ez valósult meg a Tol-
diban (1846), majd a Toldi estéjében (1848). 

A Toldi-trilógia 
1846-ban a  Kisfaludy Társaság olyan mű megírására 
írt ki pályázatot, melynek hőse „valamely, a nép ajkán 
élő személy”. Arany e pályázatra nyújtotta be a Toldit. 
Az elbeszélő költeményt hamarosan a  Toldi estéje 
(1848), majd jóval később a Toldi szerelme (1879) kö-
vette. Így vált teljessé Arany Toldi-trilógiája. A Toldi 
estéje a  Toldi cselekményének számos motívumát 
megismétli. A  cselekményben és motívumokban 
egymásra építkező, de ábrázolásmódjában és hang-
vételében fontos különbségeket mutató két műeposzt 
az eposzi hős, Toldi Miklós alakja kapcsolja össze. 
A Toldi-trilógia első két darabja (Toldi és Toldi estéje)  

azonos mondai alapanyag feldolgozása. A művek cse-
lekménye sok ponton mutat párhuzamot: a főhős által 
elkövetett gyilkosságok, a  Nagyfaluból Budára tartó 
út, az ellenséges bajnokok legyőzése és a királyi kegye-
lem elnyerésének vágya motivikus kapcsolatot teremt 
az alkotások között. Azonban a  cselekménybeli ha-
sonlóságok ellenére a  két mű alapkonfliktusa és vég-
kicsengése eltérő. Lényeges különbségek is mutatkoz-
nak. Míg például a trilógia első darabját a népies stílus 
és a meseszerű elemek sokasága jellemzi, addig a Toldi 
estéje sokkal személyesebb, szinte elégikus hangon 
szól. A Toldi főhőse, az életerős, becsvágyó vitéz a Toldi  
estéjében megfáradt öregemberként jelenik meg előt-
tünk. Ezt jelképezi már a két mű nyitánya is: a Toldi 
nyarával ellentétben a Toldi estéje egy szépen megraj-
zolt őszi képpel kezdődik. A  trilógia harmadik da-
rabja, a jóval később befejezett Toldi szerelme, amely 
Toldi életútjának középső részét beszéli el, alapvető-
en különbözik a trilógia két korábban keletkezett da-
rabjától. Cselekménye olyan szerteágazó, hogy a má-
sik két szöveg egyenes vonalú történetével szinte össze 
sem hasonlíthatjuk. A  cselekmény összetettsége – és 
az annak megfelelő terjedelem –, valamint a történet-
mondást megtörő személyes, Arany saját életére utaló 
megjegyzések szétfeszítik az elbeszélő költemény ke-
reteit, inkább a verses regény műfajával rokoníthatók. 

Toldi estéje

A Toldi estéje című elbeszélő költemény a Tolditól eltérő 
alaphelyzetből indul. Ezt az eltérést a mű címe és nyitá-
nya egyaránt jelöli: az este napszaktoposza és a nyitó-
kép őszének évszaktoposza már az öreg Toldi Miklóst 
állítja az olvasó elé. Az erős líraisággal megfestett őszi 
kép, Toldi és Bence kommunikációjának töredezett-
sége és a  sírásásban megidézett elmúlás az elbeszélő 
költemény elégikus hangvételét előlegezi meg („Őszbe 
csavarodott a természet feje, / Dérré vált a harmat, hull 
a fák levele, / Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, / 

Arany János: Arany János: Toldi estéjeToldi estéje
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A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓLszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. / Megpihen leg-
szélén az égi határnak / S int az öregeknek: »Benneteket 
várlak!« / Megrezdűl a feje sok öregnek erre: / Egymás-
után mégis mennek a nyughelyre.” I/1.). A cselekmény 
kezdetekor Toldi már három éve elhagyta a királyi ud-
vart, anyja és az öreg Bence is halott. Az idős, elfeledett 
hős a halálra készülve saját sírját ássa, és közben csaló-
dottan beszél Bencének (a néhai Bence fiának) önmaga 
fölöslegességének megtapasztalásáról. Mellőzöttségé-
nek okát csak nehezen megnyílva fedi fel: Nagy Lajos 
király azért bírta távozásra az udvarból, mert bírálta 
olasz ízlésű uralkodói gyakorlatát. Kegyvesztett, halál-
vágyó öregségének Pósafalvi János ad új reményt: tőle 
tudja meg ugyanis a főhős, hogy a nemzet becsületének 
visszaszerzése kapcsán még szükség lehet meglévő tes-
ti és lelki erejére. 

Konfliktus
A Toldi estéje értékkonfliktusra épülő alkotás. Ben-
ne Arany saját korának dilemmája, a haza és haladás 
gondolatiságának alapvető megfontolásai köszönnek 
vissza. Az a sokakat foglalkoztató kérdés, miként lehet 
úgy haladni a folyton változó világgal, hogy a kihívá-
soknak megfelelve, a modernizáció útján is megőrizhe-
tő legyen a nemzeti identitás és karakter. Az öreg Toldi 
fiatal kora óta őrzi lovagi erényeit: a nyers fizikai erőt, 
a bátorságot, a fiúi és hazaszeretetet, a hősi ambíciókat 
és végig vele marad saját, hirtelen 
indulata, valamint fejlett igazság-
érzete is („Szeresd a  magyart, de 
ne faragd le – szóla, / Erejét, for-
máját, durva kérgét róla: / Mert 
mi haszna símább, ha jól megfa-
ragják? / Nehezebb eltörni a fara-
gatlan fát.” VI/28.). Vele szemben 
áll Nagy Lajos király, aki olaszos 
ízlésű kultúrájával az ország érde-
keit a  virtus helyett inkább a  tu-
dás és művelődés révén kívánja 
szolgálni. Míg Toldi a nemzet be-
csületét a fizikai erő révén menti 
meg, és akaratán kívül gyilkossá 
is roppant fizikuma miatt válik, 
addig Lajos király apródjainak 
taníttatása és a  reneszánsz udva-
ri kultúra felvirágoztatása révén 
modernizálná az országot („Hajt 

az idő, nem vár: elhalunk mi, vének, / Csak híre marad 
fenn karunk erejének: / Más öltőbeli nép, más ivadék nő 
fel, / Aki ésszel hódít, nem testi erővel. / Ím az ész nemrég 
is egyszerű port talált, / Mely egész hadakra képes szórni 
halált; / Toldi vagy nem Toldi… hull előtte sorban: / Az 
ész ereje győz abban a kis porban!” VI/32.). Uralkodói 
gyakorlatában és döntéseiben Toldi a régi világ értéke-
inek elkorcsosulását és az erkölcsi rend megbomlását 
látja. Kettejük értékkonfliktusában a  Bach-korszak 
dilemmái: múlt és jelen, a hagyomány és modernség, 
a  haza és haladás, a  nyugatosodás és nemzeti önazo-
nosság értékcentrumai feszülnek egymásnak. Utolsó 
párbeszédükben, amelyet Toldi már nem is hallgathat 
végig, Arany János saját, önmagával folytatott vitája 
elevenedik meg: a költő mindkét szólam és meggyőző-
dés képviselőjeként áll az alkotás mögött. 

Megbomló harmónia,  
összetett elbeszélői hang
A bűn és bűnhődés kérdésköre nem újdonsága a Toldi 
estéjének, hiszen szinte megismétlődik a  Toldiból is-
mert eseménysor. Ám fontos különbségek mutatkoz-
nak a  fogalompár megjelenítésében, hisz ott a  jogos 
indulat ragadja el Toldit a malomkő elhajításakor, míg 
a Toldi estéje cselekményében az ostoba hirtelenség. Ott 
gyilkosságát a  párbaj nemes gesztusával hozza helyre, 
amelyet csak a cseh orvtámadása változtat újabb gyil-

kossággá, a Toldi estéjében viszont 
meg sem várja az esetleges királyi 
kegyelmet, hanem tüstént, sietve 
öl. Ráadásul ezúttal a párbaj meg-
előzi a véres tettet. A Toldi estéjé-
nek világa már nem tűnik olyan 
rendezettnek, a király olyan min-
denhatónak, az igazság olyan ki-
kezdhetetlennek, mint a  trilógia 
első részében. Toldi figurája sem 
válik hősi példává. 

A szöveg műfajisága is leképezi 
a  Toldi estéjének megbomló har-
móniáját. A  Toldi tisztán epikus 
jellegével, a  történet folyamatos 
kibontásával szemben a  Toldi es-
téjének elbeszélője néhány állókép 
aprólékos bemutatásán keresztül 
mondja el a történteket. Így ír erről 
a  mű egyik tudós elemzője, Veres 
András: „A  párviadal előtt is, az 
udvari jelenet utáni részben is kí-
sért az állapotszerűség, a befejezés-

Stróbl Alajos: Toldi  
(1886–1893 között)
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ben pedig a történet állóképpé merevedve emelkedik a jel-
kép szintjére.” Ezek az állóképek az idős Toldi groteszk 
helyzetének kimerevített képei. „Eseménysor helyett 
– folytatja a mű elemzője – inkább csak néhány jelenet-
ről beszélhetünk, s ezek is gondolati vitának rendelődnek 
alá. Lajos király és az öreg Toldi párbeszéde voltaképpen 
ugyanúgy kivetített belső vita.” A  cselekmény visszafo-
gott; szervező ereje helyébe a Toldi estéjében a lírai jelleg 
lép. A keretes szerkezet egymásba érő nyitó- és záróképe 
a főhős halálát jelképezi. A főhős jellemzése nem részlet-
gazdag: személyiségére csak néhány jellemző tulajdon-
ságjegy vagy eseményrészlet utal. A mű központi voná-
sa a  lélektaniság: Toldi lelkiállapotának, vívódásainak 
és felismeréseinek hangsúlyos ábrázolása. Az elbeszélő 
költemény az öreg Toldi és Bence külső leírásával Cer-
vantes Don Quijote és Sancho Panza kettősét, a  főhős 
ünneplésének, később kigúnyolásának jeleneteivel pedig 
az Újszövetség virágvasárnapi, majd nagypénteki ese-
ményeit idézi meg. 

Humor és paródia? 
Vannak olyan elbeszélő költeményei Arany Jánosnak 
(Bolond Istók, A nagyidai cigányok), amelyekhez azon-
nal kapcsolhatók az alcímben említett humor és pa-
ródia fogalmai. A Toldi nem tartozik ezek közé. Pedig 
maga Arany azt nyilatkozta róla, hogy egyik jellemzője 
a  „humor, mely a  darabon növekvő arányban átszövő-
dik”, hiszen a  „hanyatlás, pusztulás már önmagában 
humoros jellegű”. Hogyan jelenhet meg a  komikum 
a műben? Amíg Toldi az első részben parasztból arany-
páncélos vitézzé lesz, addig az öreg Toldi a sírból lép ki, 
és a sírba tér vissza; az újjászületés kísértetjárássá válik. 
A  világ megváltozásából fakadó reménytelenség egy 
olyan kérdést hív elő, amely az első részben fel sem me-
rülhetett volna: van-e értelme a személyes hőstettnek? 
Toldiban egyfelől az lehet humoros, hogy hiányzik be-
lőle az öregkori gyengeség, határozott, kemény vitéz 
marad, eközben pontosan ezzel kérdőjelezi meg saját 
létjogosultságát. A  Toldi estéjének egyik fő témájává 
maga a  Toldi válik, a  Toldi cselekménye már mint 
anyag, mint téma jelenik meg, mégpedig úgy, hogy 
a későbbi mű a korábbi paródiáját adja. A világiroda-
lomból jól ismert előképhez, Don Quijotéhoz hasonlít-
ható így az öreg Toldi Miklós külsőségeiben ironikusan 
ábrázolt alakja: egy régebbi kor szülötte, aki nem veszi 
észre, hogy eljárt felette az idő. (Ugyanebben a múltban 
élő helyzetben láthatjuk majd Mikszáth Kálmán Pong-
rácz Istvánját a Beszterce ostroma című regényben). Ez 
az értelmezési lehetőség pedig megbontja az eposzi vi-
lág zárt szerkezetét, kifordítja az eposzi hős emberfelet-

ti, hősies jellemét. A Toldi estéje így valóban képes arra, 
hogy ne az antikvitástól örökölt eposzi kelléktárat má-
solja, hanem modern irodalmi alkotássá váljék. 

S� lus, ritmus, nyelv 
Habár a két mű szerkezete egységes képet mutat, a két 
eltérő élethelyzet egy lényeges formai különbséget hív 
elő. A  Toldi és a  Toldi estéjének strófaszáma pontosan 
megegyezik, mindkettőben 211 versszakot találunk, ha 
az utóbbiban nem számoljuk a betétdarabokat. Az úgy-
nevezett Toldi-strófák pedig teljesen azonos szerkezetet 
követnek: 6//6 aabbccdd, tehát páros rímű felező tizen-
kettesekből állnak. Az alapritmus aszerint ad ki variáci-
ókat, hogy az történetmondó elbeszélés, dialógus, lírai 
betét vagy belső monológ megformálására szolgál, így 
a  verses epika egységes megjelenésében mégis hordoz 
egyfajta regényekre jellemző többszólamúságot. A fon-

   Kárpit – Toldi (1907) Tervező: Nagy Sándor 
Kivitelező: Guilleaumme Margit
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tos különbség a nagyobb tagolási egységeknél mutatko-
zik meg: míg a Toldi tizenkét énekből áll, addig a Toldi 
estéje hatból, ami azt jelenti, hogy mivel az énekek szá-
ma megfeleződik, az egyes énekek hossza nagyjából 
a kétszeresére nő. Ez a szerzői döntés alapvetően meg-
változtatja a  Toldi estéje elbeszélői lehetőségeit. Már 
a  Toldi pergő, izgalmas cselekménye is engedett teret 
a  belső lelki történések ábrázolásának, kibontott egy-
egy lírai részletet (ilyen az első ének tájleírása vagy a ne-
gyedik énekben olvasható híres pillangógyedik énekben olvasható híres pillangógyedik énekben olvasható híres pillangógyedik énekben olvasható híres pillangó allegória). 
A  Toldi estéjében a  hősi küzdelmek mellett nagyobb 
hangsúlyt kap a  kidolgozott lélekrajz: az elkeseredés, 
csalódás ábrázolása; több lehetőség van az elmélyült, 
részletes leírásokra. A népdalok világának otthonossá-
gát az ismétlések és népballadaszerű szerkezetek, vala-
mint a népi alkotásokkal rokon képzelettartomány for-

rása biztosítja a  trilógia mindkét részében. Ám a Toldi 
estéjének domináns eljárása, vagyis a cselekmény lelas-
sítása nagyobb teret enged annak, hogy Arany az apró 
részletek éles megfi gyelésén keresztül fessen meg egy-
egy képet a nagy ecsetvonások helyett. Nyelvében már 
kevesebb a  nyelvjárási vonás, markánsabb a  metafori-
kus és a szimbolikus jelleg. Így válhat a népies elbeszélés 
mesterien kidolgozott modern, műköltészeti alkotássá.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Gáncsolván az udvart, annak puha kényét, / Csinosabb szokásit és olaszos fényét.

Szálka volt szemében a sok díszpalota, / Szüntelen csak zsémbelt: »nem való ő oda«”

Arany János: Toldi estéje, i/6.

▶ Milyen gondolati  és erkölcsi dilemmákkal jár szükségképpen a haladás mindenkori 

eszménye? Miért jelent törvényszerűen megfontolási kényszereket, ha lépést sze-

retnénk tartani a világgal?

FogalomFogalom
paródia: ellendal, eltorzított  dal; valamely jól ismert mű, 

műfaj, s� lus vagy alkotói jellemvonás gunyoros, komikus 
hatású utánzása, amely az eredeti  mű s� lusát megfosztja 
ahhoz méltó tartalomtól, és szélsőségesen felnagyítja

allegória: egy egész vagy több versszakon végigvonuló 
megszemélyesítés vagy metafora

A Toldi-trilógiájához készült illusztráció nyomdai levonata.   
Jaschik Álmos illusztrációja (1920–1930)
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Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  A Toldi estéjének első énekében minden az elmúlást idézi. Gyűjts minél több példát erre! Figyeld meg a ter-
mészeti  képeket, Toldi környezetét és a cselekményt is! 

2.  Hogyan és hányszor jelenik meg a Toldi estéjében a sír, sírhely mo� vuma valóságosan és képletesen is? 

3.  A sírból felugró Toldi jelenete emlékeztet-e a trilógia első részében olvasott ra? Gyűjts hasonló jeleneteket 
a Toldiban és a Toldi estéjében! A cselekmény hasonlóságai mutatnak-e hangulati , világnézeti  különbségeket?

4.  Érvelj amellett , hogy a Szent Lászlóról szóló legenda fontos része Arany művének, és nem hagyható el! Mikor 
és kitől hangzik el? Hogyan kapcsolódik a mű cselekményéhez? Arany művének műfaját műeposzként is szokás 
megjelölni. Él-e a Toldi estéje az ismert eposzi kellékekkel? Ha igen, melyekkel, és pontosan hol? 

5.  Olvasd el a hatodik énekben Toldi és a király utolsó párbeszédét! Mit kér a királytól Toldi? Milyen főbb állítá-
sokat tesz saját politi kájáról a király? 

6.  Csoportmunkában készítsetek plakátot a Toldi estéjéhez! 

7.   Készítsétek el az öreg Toldi Miklós képzeletbeli, halála előtt  befejezett  naplóját! Minden, általatok a Toldi 
estéjében olvasott , fontosabb eseményről készítsetek személyes hangú bejegyzést! A napló elkészültével 
nevezzétek meg a főhős lélekállapotait, illetve azok változásait!
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„„Hová lett él, hová levél / Oh lelkem ifj usága!”Hová lett él, hová levél / Oh lelkem ifj usága!” (Arany János:  (Arany János: Letészem a lantotLetészem a lantot))

  Arany János nagykőrösi lírájában meghatározó az idősíkok és az értékek szembesítése. 
Keress korábban megismert alkotásokat, amelyekben fontos szerepe van az idő- és ér-
tékszembesítésnek! Idézd fel, milyen történelmi, magánéleti  tapasztalat ihlett e e mű-
veket! Milyen műfajt választott  az alkotó az élmény közve� téséhez? Szerinted hogyan 
járul hozzá a jelentéshez a műfajválasztás?

Arany János lírája az ötvenes évekbenArany János lírája az ötvenes években

Letészem a lantot 

Korábban láttuk, hogy Arany János irodalmi 
pályája epikus művekkel indult. A  költő 
a  szabadságharc bukása után fordult a  líra 
műneme felé. Arany ötvenes évekbeli, Nagykőrösön 
írott verseinek egyik jellemző műfaja az elégia, vala-
mint az elégiko-óda. (A  nagykőrösi évek másik 
jelentős műfajáról, a  balladáról később tanulunk.) 
E  költemények alapérzelme a  nemzet ügyének ku-
darca miatti csalódottság, amely különféle személyes 
veszteségek (családi gondok, Petőfi  elvesztése) okozta 
keserűséggel is párosult. A  szabadságharc elvesztése 
ólomsúllyal nehezedett a költő lelkére. 

A Letészem a  lantot 1850-ben keletkezett alkotás. 
A lant Petőfi  Sándor, a barát és költőtárs A XIX. szá-
zad költői című művét idézi meg, így a költemény ez-
zel a Petőfi -verssel folytat párbeszédet. A két alkotás 
hangvétele, vershelyzete és végkicsengése eltér egy-
mástól. Míg Petőfi  versbeszélője felveszi („Nagy mun-
kát vállal az magára / Ki most kezébe lantot vesz.”), 
addig Aranyé leteszi a költészet metaforájaként hasz-
nált hangszert („Letészem a lantot.”), így a versnyitány 
rögtön az alkotói pálya vélt végét jelöli. A hét versszak-
ból álló, negatív ars poetica idő- és értékszembesí-
tő vers. Az első strófa a jelen állapotát, a másodiktól az 
ötödikig tartó szakasz a  múlt értéktelítettségét, az 
utolsó kettő pedig a jelen súlyos értékhiányát mutatja; 
a múltra utaló egység terjedelmi többlete a benne hor-
dozott értéktöbbletet nyomatékosítja. 

Számvetés – alkotói válság
A költeménynek az első strófa határozott kijelentései 
adnak felütést. E  kijelentések a  versbeszélő alkotói 
válságtapasztalatáról árulkodnak. A pályaív fordula-
ta a  lírai ént önvizsgálatra készteti, aminek egyenle-
ge ürességet és alkotásképtelenséget mutat. Az érték-
szembesítés a  jelen perspektívájából indul és a  múlt 

eredményeinek tükrében valósul meg. A  tűz-láng 
szembeállítás és a  „jobb rész” elvesztésének élménye 
a  refrénsorok keserű felkiáltásba forduló kérdését 
előlegezi meg: a lírai alany saját lelki kiüresedésével 
magyarázza a  mandátumos, közösségi költőszerep 
folytathatatlanságát, így elhallgatni készül. 

A múlt értékei
A második–ötödik versszak az alkotói pályája múltjá-
nak szép magaslatait mutatja. A  második strófa buja 
természeti képei életről és teljességélményről beszélnek. 
A fi zikai tér (ég-föld) végpontjaira kiterjesztett, pozitív 
tartalmú és több érzékszervre is ható kifejezések hasz-
nálata (zengett, fűszeresebb, szél, virága) az alkotói 
kedv idilli, egykor meglévő hátterét bizonyítja. A  sza-
kasz megszemélyesítéses, dinamikus képi és verbális 
világa Vörösmarty Mihály Előszó című versének első 
egységével párhuzamos. A  harmadik versszak lantos 
versbeszélője a barát és egyben művésztárs, Petőfi  Sán-
dor emlékét idézi fel; a közös és sikeres alkotói múltat 
a  tűzképzet lángmetaforájával fejezi ki. A  következő 
egység, a negyedik és ötödik versszak többes számú ige-
alakjai a költőtárssal befutott, közös pályaszakasz sike-
reit és eredményeit elevenítik fel, melyek az alkotók és 
a haza közös dicsőségére szolgáltak, s mely eredmények 
joggal érdemelhették ki a költői hírnevet és a minden-
kori elismerést. A  szakasz gondolatisága a  közös múlt 
hivatkozásain túl fogalmilag is Petőfi re utal: soraiban 
a  Nemzeti dal záró strófájának üzenete tükröződik.
Az ötödik versszak végén a múltidézés elragadtatottsága 
a művészlét csúcsán, a hírnév időtlen távlataiban azon-
ban megtorpan és szertefoszlik. A megtapasztalt illúzi-
óvesztés fájdalmát a felkiáltó mondat érzékelteti. 

Kiüresedett  jelen 
A költeményt záró két strófa képi és fogalmi eszkö-
zei a  középső versegység ellentétét adják. A  burján-
zó, élettel teli kifejezések helyébe halállal kapcsolatos 
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képzetek lépnek, melyeknek megjelenési formája vál-
tozatos képet mutat. A  lírai én az alkotói jelen mű-
veit súlyosan értékhiányosnak, funkciótlannak és 
holtnak minősíti. Ezt az értékítéletet erősíti fel az 
a  költői eljárás, amely a  második versszak fogalom- 
és képhasználatát negatív kontextusban ismétli meg 
(„Hímzettebb volt a  rét virága.” – „Hímzett, virágos 
szemfedél…?”), ahol a korábban az életet jelentő költé-
szet a halálhoz kapcsolódik. A lelki kiüresedés alkotói 
válságát megtapasztaló lírai én saját művészetét szó-
lítja meg: az allegorizált és testetlen ének kísértet- és 
szemfedél-metaforája elkeseredett költői kérdésekben 
jelenik meg. A halott költészet megállapításának kép-
telenségét az ismétlődő három pont jelöli. A  strófa 
záró kérdése Keresztelő Szent János újszövetségi ön-
meghatározását idézi fel, de a  biblikus élethivatást, 
a  szabadulás örömhírének terjesztését annak ellenté-

tébe fordítja át. Az utolsó előtti versszakig ismétlődő 
refrénsorok a pálya felidézett értékeinek elvesztésével 
minden strófa végén új tartalommal gazdagodnak, 
így a lelki üresség ténye egyre fájóbb tapasztalattá vá-
lik. A záró versszak az első mondat ismétlődése révén 
keretbe zárja a  költeménybeli gondolatfolyamot. Ke-
serű megállapítása a versszöveg ismeretében véglege-
sítődik. A pálya kényszerű lezárása a versbeszélő által 
megindokolt: a  fonnyadó virágként megfogalmazott 
művekre nincs igény, a költő így képtelen saját szemé-
lyén túlmutató, irányt adó alkotások létrehozására. Az 
alkotó halála a versbeszélő tudatában szükségképpen 
együtt jár műveinek feledésbe merülésével, és a  felis-
meréssel is, hogy a  mandátumos költészet közösségi 
elvárásai beteljesíthetetlenek. A refrénsorok variánsa 
ezzel a felismeréssel véglegesíti az alkotásképtelenség 
tapasztalatát és indokát.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Hunyt mesterünk! tehozzád száll az ének:
ládd, léha gáncsok lantom elborítják”

Babits Mihály: Arany Jánoshoz

▶ Milyen lelki- vagy tudati  állapott al járhat az alkotói 

válság? Miért sokkal súlyosabb egy ilyen helyzet, 

ha az alkotási képesség elvesztése egy mandátu-

mos költőt érint? Milyen megfontolásokra késztet-

heti  a válság a benne szenvedő művészt?

FogalmakFogalmak
elégiko-óda: az elégia (értékszembesítés, rezignáltság 

és beletörődés) és az óda műfaji jegyeit (emelkedett , 
ünnepélyes hangvétel, megszólítás) ötvöző vers� pus 

időszembesítő vers: a jelen, a múlt vagy a jövő 
értékvilágát egymással szembeállító vers� pus, amelynek 
megfogalmazására a költőt rendszerint egy súlyos 
értékvesztés vagy a számvetés vágya készteti  

értékszembesítő vers: egy értéktelített  és egy értékvesztett  
állapotot egymással szembeállító vers; gyakran kapcsolódik 
össze a múlt, a jelen vagy a jövő ellentétes állapotvilágát 
ütköztető időszembesítéssel
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből a Letészem a lantot című verset! Mely versszakok vonatkoznak a múltra, 
melyek a jelenre és melyek a jövőre? Hogyan értelmezhető a vers címe és első két sora? Hol fordul még elő 
a versben a „dal” szó?

2.  Vizsgáld meg alaposabban a vers formáját, a sorhosszúságot, a rímképletet! Inkább a kötött  vagy egy szaba-
dabb forma jellemzőit véled felfedezni? Miért ezt a versformát választott a szerinted a költő?

3.  Idézd fel Vörösmarty Mihály Előszó című versének első szakaszát! Gyűjtsd ki a Letészem a lantot című alkotás 
második versszakával rokon kifejezőeszközeit!

4.  Készíts a vers alapján táblázatos idő- és értékszembesítést! Mely értékeket kapcsoltál a múlthoz, mely érték-
hiányokat a jelenhez?

5.  Keresd ki a versből a virágra használt szavak előfordulásait! Mikor milyen szerepben fordul elő ez a jelkép?

6.  Idézd fel Csokonai Vitéz Mihály pályaképének azt a versét, amelynek lírai alanya szintén a művész halál utáni, 
utókori dicsőségét reméli! Idézd az erre vonatkozó sorokat!
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A pislákoló gyertyaláng egy sötét szoba mélyén óhatatlanul is gondolkodásra készteti  szemlélőjét. A pislákoló gyertyaláng egy sötét szoba mélyén óhatatlanul is gondolkodásra készteti  szemlélőjét. 
Gyakran megtapasztalhatjuk, hogy a pici fénybe nézve a világ rejtett ebb összefüggései tárulnak fel az Gyakran megtapasztalhatjuk, hogy a pici fénybe nézve a világ rejtett ebb összefüggései tárulnak fel az 
arra fogékony emberekben.arra fogékony emberekben.

  Gyűjts a magyar költészet általad is tanult alkotásaiból olyanokat, amelyekben a meg-
szólaló a gyertyafény mellett  elmélkedve jut alapvető felismerésekre!

Arany János: Arany János: FiamnakFiamnak

Fiamnak 

Arany János Fiamnak című alkotá-
sa 1850-ben, feltehetőleg fi a, Arany 
László hatodik születésnapja al-
kalmából keletkezett. Az elégikus 
hangvételű költemény a nagykőrö-
si korszakból való, amelynek lírájá-
ra a  költő politikai és magánéleti 
pesszimizmusa jellemző. A mű ver-
sindító helyzetének elégikus sóhaja 
szenvedő, az életet földi kínként 
megélő megszólalót mutat. Az esti 

életképben a lírai én a még nem 
alvó kisfi át szemléli, és imádkozásra 
buzdítja őt. A  kint-bent, sötét-fény 
ellenétpárjai, a  felszakadó versbe-
szélői panasz és a refrén imádságos 
felszólítása feszültségteremtő költői 
eszközként felkelti a befogadói kíváncsiságot, amelyben 
az olvasó az említett „földi kín” magyarázatát keresi. 
A  fi lozófi ai igényű, születésnapi alkalmi vers túllép 
a sablonosság keretein, és számvetéssel, illetve bölcse-
leti tartalommal telik meg.

Bölcselet
Az édesapaként kisfi ára tekintő és őt megszólító lírai én 
a költemény második versszakában megindokolja a mű 
felütésének panaszszavait. Számba veszi élete elért ered-
ményeit. E létösszegzésben költői hivatását, becsületét 
és a számára érdektelen hírnevet említi, majd fi lozófi ai 
mélységű következtetéseket fogalmaz meg. A különös, 
szentenciaszerű testamentum innentől életbölcseleti iga-
zságokat sorol, melyek az élet elszenvedett nehézségeinek 
elviselésére tanítanak. A szegénységben a hitet kínálja 
fi ának vigaszként és a költemény további  szakaszaiban 
e hit megtartó erejéről beszél. Modern kori magvető-
ként a gyermeki lélek „tavaszkertében” öntözgeti a földbe 
szórt magot. A  versszakzáró refrénsorok a  versbeszélői 

fi gyelmet rendre a lényegi üzenet-
re, a  kisgyermek lelkében meg-
foganó hit imádságainak szüksé-
gességére irányítják. 

A harmadik strófa a  sze-
génység és a  hitbéli meggyő-
ződés összefüggéseit tárja fel. 
Lírai alanya nem megváltásról, 
nem is bűnbocsánatról beszél, 
hanem olyan erőről, amely 
a hívő embert az élet megpró-
báltatásain átsegíti. A  tűrés és 
remény emberi magatartásfor-
mái ugyanis olyan hitbéli ka-
paszkodót jelentenek, melyek-
re a  hívő ember a  nehézségek 
idején egyedüli, Istentől kapott 
támaszként számíthat. A  sor-
sába beletörődő lírai én fi ának 

azokat a  jellemformáló lelki erőforrásokat ajánlja, 
amelyek a megváltoztathatatlan elviselését segítik. Az 
elégikus vallomás a gyermekkori hit fényének elvesz-
téséről panaszkodik. 

A következő versszakok az emberi élet talán legna-
gyobb kihívásait említik: a magányt, a kihasználtságot, 
a szeretetlenséget, a nyomort, az erkölcstelen igazság-
talanságot és a haza elvesztésének lehetőségét. A rész-
letező felsorolás így az emberlét talán legnagyobb 
megpróbáltatásait tárja a megszólított fi ú és a befogadó 
elé. Ezek tükrében válik a refrénsor imádságra buzdí-
tása egyre határozottabb tanáccsá, bölcseleti ajánlássá. 
A honvesztés rémképe kapcsán a megszólaló Pál apos-
tol zsidókhoz írt leveléből idéz, az 1850-ben keletkezett 
vers a magyar szabadságharc bukásának következmé-
nyeit biblikus távlatokig szélesíti. Bár a lírai én ezeket 
a negatív sorsfordulatokat feltételessé teszi, az ismételt 
„majd” határozószó mégis sugallja a bekövetkezésüket. 
A gyermeki sors így tehát az atyai sors ismétlődését 
is jelentheti a gyermek életében.  

   Arany László
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Zárlat
Az utolsó szakasz a vers érzelmi-indulati tetőpontja. 
Nyitó sora indulatszóval bevezetett „Oh, remélj, re-
mélj...!” A  jobb haza és diadalmas erény mind a  lírai 
én elszenvedett, fájó veszteségeit ellenpontozzák, egy-
ben az ő jelenkori tapasztalatait nyomatékosítják. E re-
mények hiányában a  kisgyermeket, később felnőttet 
a külvilág igazságtalan rendje és a megírt, elkerülhe-
tetlen sors Isten ellen fogják hangolni. A sorsszerű élet 
tényének említése a lírai én rezignáltságát, végzetének 
megváltoztathatatlanságába való beletörődését bizo-
nyítja. A gyermekét idillinek álmodott világba kívánó 
lírai én a vers hetedszer felhangzó refrénjének üzene-
tével zárja a bölcseleti gondolatfolyamot: „Kis kacsóid 
összetéve szépen, / Imádkozzál, édes gyermekem!”.

Poéti kai jegyek
A hét azonos szerkezetű versszakból álló költemény 
határozott formafegyelmet mutat. A strófák nyolcsoro-
sak, a sorvégek páros rímekben csendülnek össze egy-
mással. Feltűnő formajegy a kilenc szótagból álló sorok 

trochaikus lejtésének határozott időmértékessége, 
amely a szóképekben szegény, direkt közléselemek tar-
talmi megerősítését szolgálja: az antik metrum haszná-
lata ugyanis időt és tapasztalati bizonyosságot rendel 
a fi lozofi kus tartalom mögé.

   Nagyszalonta XVII. szá-
zadi várának ma is álló 
őrtornya, a Csonka- 
torony, a város 
központban. Az épület 
ma az Arany János 
Emlékmúzeum 
és a Városi Galéria 
ott hona. A bejárat 
felett  Kolozsvári 
Szeszák Ferenc 
szobrászművész 
1907-ben készült, 
Arany Jánost ábrázoló 
szobra látható

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mi ez a mélabú, melyre Arany se talál magyarázatot anyagi és testi bajokon, a »sors szemverésén« kívül?”

Németh László: Arany János

▶ Milyen módon lehet talpra állni az emberi élet mélypontjain? Hogyan képes az elbukni látszó ember dacolni 

a sors igazságtalanságaival? Mely értékeink segíthetnek kilábalni a legsúlyosabb válsághelyzetekből?

FogalmakFogalmak
életkép: olyan lírai, ritkábban epikus alkotás, amely 

a hétköznapi élet egy-egy jellemző eseményét, helyzetét 
vagy alakját ragadja meg

trochaikus lejtés: olyan időmértékes verselési mód, 
amelyben a trocheus az uralkodó versláb
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből Arany János Fiamnak című versét! Igazold, hogy a költemény a szónoki 
beszéddel rokon vonásokat mutat! Hol fedezhetők fel a retorikus-érvelő szöveg jellegzetességei?

2.  A költemény szóképekben szegény, közvetlen beszédmódú alkotás. Mi lehet az oka ennek a jellegzetes-
ségnek?

3.  Állapítsd meg, miként segíthet a mély istenhit a versbeszélő által megtapasztalt élethelyzet súlyos gond-
jain!

4.  Készítsd el a vers lírai alanyának képzeletbeli értékrendi skáláját! Milyen értékeket milyen sorrendiségben 
ábrázolnál ezen a skálán?
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„A valóság közöny. Nem tudok tiltakozni, nincs indulat, vádaskodás. Az élet teljes értelmetlensége és „A valóság közöny. Nem tudok tiltakozni, nincs indulat, vádaskodás. Az élet teljes értelmetlensége és 
irgalmatlansága. Nincsenek »szavak«, sem érzések, indulatok. Mint mikor kiég minden, ami egy hosz-irgalmatlansága. Nincsenek »szavak«, sem érzések, indulatok. Mint mikor kiég minden, ami egy hosz-
szú életben pislákolt vagy lobogott.” szú életben pislákolt vagy lobogott.” (Márai Sándor: (Márai Sándor: NaplóNapló))

  Miért veszélyes az ember egyéni és társas életére a közöny? Hogyan hat környezetére 
és saját magára a közönyös ember? Idézd fel, milyen általad megismert szépirodalmi 
hősöket jellemzett ez a magatartásforma!

Kertben

Az 50-es évek Arany-
líráját az átélt történel-
mi tragédia hatásain túl 
egyfajta személyes válság is meg-
határozta. Az ebben a korszakban 
keletkezett lírai alkotások elégi-
kus hangvételének hátterében leg-
főképpen a  magány, a  történelmi 
tragédiát övező emberi közöny és 
részvéttelenség megtapasztalása, 
illetve az ebből fakadó kiábrán-
dultság állt. Az 1851-ben, Nagy-
szalontán írt Kertben című költe-
mény soraiban is ez a csalódottság 
köszön vissza.

Az életképből induló, majd általános léttapaszta-
latot megfogalmazó mű versindító helyzetében ker-
tészkedő versbeszélőt gyümölcsfái közt látjuk. A kert 
(irodalmi toposz) mint helyszín a benne dolgozó em-
bert saját területén, saját életében a külvilágtól látha-
tóan elkülönített térbe zárja. Az irodalomtörténet hí-
res kertjeit (Édenkert, Candide kertje, Csongor kertje 
stb.) is megidéző helyszín hagyományosan az egyéni 
boldogulást és a létnek értelmet adó munkát is jelké-
pezve a versben új jelentést kap: az elmagányosodás és 
a részvétlenség hátterévé válik. 

A költemény felütése önreflektív: a  versbeszélő sa-
ját tevékenységét és lélekállapotát fogalmazza meg 
benne. Saját maga észleléséről madarak panaszdala 
irányítja másra a figyelmét: az eltévedt daru és a ger-
le éneke a magány léttapasztalatának megfogalmazá-
sát előlegezi meg a költeményben, a versnyitány egyes 
szám első személyű, önreflektív közléselemei elégikus 
hangon szólnak. A  lírai én figyelme a  felütést köve-

tően a szomszéd kertben zajló események felé fordul: 
a vers fókuszába ettől kezdve a fiatal nő halála révén 
özvegyen maradt férj, a félárva kisgyermek, a külvilág 
és a  lírai én reakciója, végül általános létértelmezés 
kerül.

A másodiktól a  negyedik versszakig tartó egység 
folytatja az életképszerű leírást. Bennük a  lírai én 
tárgyilagosan sorolja megfigyelésének elemeit. Meg-
mutatja a  családi tragédiában szenvedő, feleségének 
koporsót készítő férjet, a  síró kisdedet, a  cselédlány 
durva viselkedését és a gyászoló rokonok hiányát, de 
megnyilatkozásai csak visszafogott részvétről tanús-
kodnak. 

Önvizsgálat
Az ötödik versszak a költemény nyitó sorának ismét-
lésével új gondolati egységet, egyben a végkövetkez-
tetéshez vezető átmenetet teremt a műben. A kertben 
végzett, immár a  fák sebeit kötöző, hasznos munka 

A személyes válság költeményeiA személyes válság költeményei
Arany János: Arany János: KertbenKertben

   Arany János háza Nagykőrösön
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Visszatekintés 

A Visszatekintés (1852) – ahogyan már a  cím is sejteti – létösszegző költemény. 
Az „egynehány tized évet” számba vevő beszélő kudarcok sorozataként tekint vissza addi-
gi életére. Az elégia műfajú vers pozitív és negatív képzeteket jelölő motívumok szembe-
állítására épül. Az élet kínálta örömök az emlékezésben részlegesnek, tökéletlennek mu-
tatkoznak („Sohase birám teljébe’ / Örömeim poharát”), és így a lírai énben a megelégedés 
helyett a hiány és elhibázottság érzetét keltik. A nevetéshez például az azt megelőző sírás 
emléke társul, az „ifj úság szép kertje” az attól elválasztó vaskorlátot is felidézi, a leszakított 
rózsa a  megkésettségre, a  függetlenség vágya a  viselt rabláncokra, a  régi álmok pedig 
a későbbi kudarcokra emlékeztetnek. 

említése különös, lélektani célt is szolgál. A  szom-
szédja halálának tényével és a  családtagok gyászával 
akaratán kívül is találkozó lírai én elhatárolódik má-
sok tragédiájának befogadásától. Közönyét és részvét-
telenségét a költemény ezen pontján érvekkel próbál-
ja igazolni: a saját bánat, a saját seb kezelése mintha 
fontosabb lenne az embertársak felé való odafordulás 
erkölcsi kötelességénél. Az önmeggyőzés szándékát 
a  versszak mondatainak változatos modalitásán túl 
a szóismétlés is erősíti: az „elég” kifejezés kettőzésével 
nyomatékosított, saját lelki bánat orvoslása az idege-
nekéhez képest a költemény ezen pontján még elsőd-
legesnek tűnik.

Ítélet
A vers zárlata, az ötödik versszakot követő hatodik és 
hetedik szakasz új belső versegységként kinyilatkoz-
tatásszerű igazságok kimondását hozza. A  strófák 
első közlésének ismétlődése („Közönyös a  világ…”)
előbb az emberiség, később az egyes ember részvétte-
lenségének bizonyítását vezeti be. Az általános érvényű 
versbeszélői megállapítások így a korábbi versszakok-
hoz képest erős tartalmi kontrasztot teremtve szük-
ségképpen megváltoztatják a vers első két egységének 
önfelmentő érvrendszerét, és magát a  lírai alanyt is 
a  közönyösség magatartásával vádolják. Az ötödik 
versszak táncterem-metaforája, melyben „Sürög-fo-

   Ferenczy Károly: Dombtetőn (1901)
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Az örök zsidó 

Az 50-es évek lírai korszakát lezáró nagy vers, Az örök zsidó 1860-ban keletkezett. A bal-
ladaszerű, lírai elégia szövegének kiindulópontja a középkori Krisztus-legenda, melynek 
főhősét, Kartaphilost, a későbbi bolygó zsidót az általa megütött, Golgotára tartó, szenve-
dő Krisztus örök vándorlásra ítélte. Az ő alakjába helyezkedő lírai én megszólalásai a vers-
ben így kivetített, belső monológgá válnak. Az egyes szám első személyű közléselemek 
a költemény záró versszakában teszik egyértelművé a  szerepversben történő megszóla-
lás tényét: a lírai én itt fedi fel a bolygó zsidó fi gurájával és szenvedésével való azonosulást. 

A költemény határozott felütése azonnal a  végletekig hajszolt versbeszélő belső fe-
szültségét mutatja. Az in medias res-szerű kezdés a lírai én nyomorúságos helyzetéből 
utal vissza a hosszú, szenvedésekkel teli múltra, ezáltal a most és később a jövő időpilla-
natait állandó és megváltoztathatatlan következményként ábrázolja. A megpihenni vá-
gyó megszólaló az űzöttségből nem remélhet kiutat, kényszerű továbbhaladását ráadá-
sul lehetetlen körülmények nehezítik: a láp és a vékony jég mind gátolják végeláthatatlan 
vándorlásában. A versszakok negyedik sorának három ponttal zárása és a refrén kétsze-
res, haladásra felszólítása a lírai én vágyai és lehetőségei közt húzódó feszültség kifejező-
eszköze. A harmadik versszak a tér után az időben végteleníti a vándorlás kényszerét, az 
ezt követő szakasz pedig a létfenntartás lehetetlenségének és kínjának metaforikus képe-
ivel jellemzi a versbeszélő lelki és fi zikai állapotát. Az ötödik versszak sivatagmetaforája 
a valóság és látszat megtapasztalt ellentétének kifejezését szolgálja, amelyben a  lírai én 
saját betölthetetlen vágyaival szembesül. 

A vers hatodik és hetedik versszaka a  lírai én modern léttapasztalatát, az elidege-
nedett magányt és az emberi kapcsolatok felbomlását mutatja. A kényszer által hajtott 
megszólaló a nagyváros nyüzsgő tömegébe ért, ahol a földi boly értelmetlenül hömpölygő 
áradatában „ködfátyolkép-emberek” veszik körül. A metafora kibontásában a szinekdo-
ché képe („Én egy arcot sem ismerek...”) a  teljes egyedüllét állapotának megfogalmazá-

sát segíti. Az ismeretlen és idegen embertömegbe került magá-
nyos vándor szenvedéseit a csónakra csapott hab hasonlata teszi 
szemléletessé. 

A vers utolsó négy versszaka különböző természeti jelenségek 
és az ember megfi gyelésén alapuló, fi lozofi kus igényű létértelme-
zést hoz. A  halálvágyig vezetett gondolatfolyam a  természeti 
létezők (üstökös, kő, levél, ördögszekér) célelvű és az ember 
céltalan létezésének éles kontrasztjából bomlik ki. A kilence-
dik és tizenegyedik strófa megnyilatkozásai a megsemmisülés és 
a lét értelmetlenségének tapasztalatától szenvedő lírai én elmúlás 
utáni vágyának adnak hangot. A csendes megsemmisülés óhaja 
a vers zárlatában az irgalom kiesdeklésébe és a bolyongásra kész-
tető átok feloldásának kívánásába fordul át. A zárlat ilyen módon 
nem hoz megnyugvást, hiszen a halál nem a keresett és vágyott 
életcélt, csupán a zaklatott hajszoltság kíméletlen vándorútjának 
végét hozza el. A felező vagy kétütemű nyolcas sorokból álló, pá-
ros rímes költemény a maga reményvesztett kiábrándultságával 
a nagykőrösi korszak lírájának fájdalmas zárszavává vált.

   A. de Lemud Johannes de Mare nyomán: Ahasvérus, a vándor zsidó 
(17. századi metszet)
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rog, jő-megy a  népség / Be és ki szűnes-szüntelen”, az 
emberiség nemzedékeinek folyamatos változását mu-
tatja, miközben a generációk letűnésének költői ábrá-
zolását a  haláltáncmotívumhoz közelíti. A közöny 
magatartásformáját itt még talán magyarázza a nagy 
tömeg, hiszen minden ember ismerete senkitől sem el-
várható. Az elidegenedés tapasztalatának kifejeződése 
azonban már panaszos hangú, a  versszak utolsó két 
sorában pedig ironikus hangvételű. 

A költemény záró versszaka általánosságban be-
szél az emberről. Erőteljes költői képekben: jelzős 
metaforában („falékony húsdarab") és hasonlatban 
(„Miként a hernyó, telhetetlen”) állapítja meg az em-
ber állati létszintre lesüllyedő, minden erkölcsiségé-
ből és szellemi erejéből kiforduló, önző és erőszakos 
lényegét. Keserű felismerésének súlyát tovább fokozza 

az a  perspektíva nélküli jövőkép, amelyben az „iva-
dékok” egymás letűnt nemzedékeit követve megvál-
toztathatatlanul rögzítik a  borzalmas létállapotokat. 
A halál vén kertésszel való azonosítása a nyitóképhez 
tér vissza, aminek révén a  saját kert az emberiség 
kertjévé tágul. A benne érvényes megfi gyelések így az 
egész emberiségre fognak vonatkozni. 

A  lírai én végleg elkomoruló kitekintése a  záró 
két sorban reményvesztett és végleg kisiklott embe-
ri közösséget mutat, ahol a  fejlődés minden reménye 
nélkül, a közösségi megfontolások helyébe az alantas 
egyéni szándékok és tettek egyeduralma lép. A  ke-
reszt- és félrímes sorok alkotta, azonos szerkezetű, 
hét versszakból álló költemény formafegyelme a költe-
mény megállapításainak megváltoztathatatlanságával 
párhuzamos formajegy a versben.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Közönyös a világ... az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.”

Arany János: Kertben

▶ Mire utalhat vajon a fenti  idézet ember-húsdarab metaforikus 

azonossága? Milyen természetű lényként mutatkozik az ember 

a versben? Egyetértesz ezzel a versbéli megállapítással?

FogalmakFogalmak
létösszegző költemény: a lírai én életét 

mérlegre tevő, illetve általános létkérdéseket 
kutató vers� pus

szerepvers: olyan lírai alkotás, amelyben 
a lírai én egy jellegzetes alakkal azonosulva 
szólal meg

haláltánc: középkori eredetű lírai és képi műfaj, 
melynek szereplőit a megszemélyesített  halál 
a sírba taszítja

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből Arany János Kertben című alkotását! Milyen jelentéstöbblett el gazdagítják 
az első versszakot a „mélán” és a „bíbelek” hangula� estő kifejezések?

2.  Milyen kiemelt jelentősége van az első strófa „ti szta kék magasból” kifejezésének? 

3.  Állapítsd meg, miként válik a vers zárlata önkriti kus megállapítássá is egyben! Hogyan oldja az önvádat a be-
fejezés?

4.  Keresd ki a vers ismétléses alakzatait! Vizsgáld és nevezd meg az általuk létrejövő sti liszti kai értéktöbbletet!

5.  Olvasd el a Visszatekintés című verset is! Bizonyítsd, hogy a költemény létösszegző alkotás! Értékeld a benne 
található létösszegzés egyenlegét!

6.  Olvasd el Az örök zsidó című költeményt is! Nevezd meg a vers balladaszerű vonásait!

7.   Illusztráld a költemény versszakait saját képekkel!

8.  Vizsgáld meg a vers idősíkjait! Melyik hiányzik a költeményből? Mi indokolhatja ezt a feltűnő hiányt? 
Milyen a lírai én viszonya az említett  idősíkokhoz?

9.  Hoz-e valódi megnyugvást a vers zárlata? Válaszodat indokold!
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Általános iskolai tanulmányaid során már találkoztál a magyar népballada műfajával és néhány alkotá-Általános iskolai tanulmányaid során már találkoztál a magyar népballada műfajával és néhány alkotá-
sával, között ük a sával, között ük a Kőmíves Kelemen balladájáKőmíves Kelemen balladájával. val. 

  Idézd fel a népballada történetét! Milyen hiedelem a történet alapja? Milyen tragiku-
mot hordoz a mű zárlata? Milyen műnemi sajátosságokat fedezhetsz fel a népköltésze-
ti  alkotásban?

A műballada
A műballada az európai romantika ideje alatt kiala-
kult és népszerűvé vált műfaj. Megjelenésének hátte-
rében az a művészi törekvés állt, amely a műalkotások 
létrejöttének kiindulópontjaként a tiszta és romlatlan 
népi alkotásokat tekintette. A  műfaj ráadásul eleget 
tett a  romantikus irodalmi törekvések műnem- és 
műfajkeverési szándékának is, ami elutasította a  ko-
rábbi, klasszicista irodalmi eszmény merev szabályait 
(Greguss Ágost [1825–1882] esztéta szerint „a ballada 
tragédia dalban elbeszélve”), hiszen epikus, gyakran 
tragikumot hordozó történetet beszél el verses és pár-
beszédes formában. 

Arany János az 1840-es évek végén kezdett kísérle-
tezni a  műfajjal, de első jelentős balladái csak 
a nagykőrösi évek alatt (nagykőrösi balladák), 1853-
tól keletkeztek. Második nagy balladakorszaka az 
1877-ben, a Gyulai Páltól kapott „kapcsos könyv”-be 
írt Őszikék alkotásait tömöríti. Tevékenysége a  ma-
gyar műballadát világirodalmi szintre emelte; ezen al-

kotásaiban főképpen a  skót és a  székely népballada 
mintáit követte. E  műfajba tartozó műveire a  kiha-
gyás, az elhallgatás, a szándékolt töredezettség és a sű-
rítés jellemző; a balladai homályban elhallgatott törté-
netrészleteket a befogadói képzeletnek kell kipótolnia. 
Az epikus történéseket a párbeszédek és a monológok 
szólamai bontják ki. Arany balladáiban sokszor egyé-
ni sorsokkal, sorstragédiákkal találkozhatunk. Az ide 
tartozó művek sajátossága az az erős lélektaniság, 
amely a bűn és bűnhődés összefüggéseit tárja az olva-
só elé. A művek leszebb és legismertebb képi illusztrá-
cióit Zichy Mihály készítette.

Arany János balladáinak � pusai
Arany balladái szerkezet és téma szerint egyaránt cso-
portosíthatók. 

Legsikerültebb alkotásainak szerkezeti felosztása 
három típust különböztet meg: az egyszólamú, lineá-
ris előrehaladású (például A walesi bárdok, Zách Klá-
ra), a többszólamú (párhuzamos szerkesztésű), lineá-

ris előrehaladású (például Szondi két 
apródja, V. László) és az egyszólamú, 
körkörös felépítésű (például Ágnes 
asszony) balladatípusokat. 

A témakör szerinti csoportosítás 
népi (például Ágnes asszony, Vörös 
Rébék), történelmi (például Szondi 
két apródja, V. László) és városi (pél-
dául Híd-avatás, A  kép-mutogató) 
témájú balladákra osztja a műveket. 

Arany János nagykőrösi Arany János nagykőrösi 
balladakorszakának alkotásaibólballadakorszakának alkotásaiból

   Zichy Mihály: Illusztráció 
az Ágnes asszonyhoz
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Ágnes asszony
Az Ágnes asszony (1853) Arany egyik leg-
szebb, népi témájú lélektani balladája. Kö-
zéppontjában a bűn és bűnhődés kérdése áll. 
Magát a bűnesetet azonban a ballada nem jeleníti meg, 
a gyilkosság a mű cselekménye előtt történik, s körül-
ményei a szaggatott előadásmódnak, a finoman adagolt 
utalásoknak köszönhetően csak fokozatosan tárulnak 
fel az olvasó előtt. Az Ágnes asszony ebből következő-
en nem is magára a  tettre, hanem annak következ-
ményeire fókuszál, egyszólamú, körkörös szerkezete 
a címszereplő megtébolyo dá sá-
nak stációira épül. Mindez az 
első versszaknak a kompozíció 
pilléreit alkotó variációi ban 
(a 20. és az utolsó strófában) 
érhető leginkább tetten. A mo-
tívumok módosulásai ugyanis 
a cselekvés mind kényszereseb-
bé, mind esztelenebbé válására, 
s  ezáltal az asszony megbomló 
elméjére irányítják a figyelmet. 

A nyitó versszak Ágnes asz-
szonyt meglepő helyzetben 
mutatja: véres lepedőjét mossa 
a  patakban. Tettének részletei, 
indítéka és körülményei az olva-
só tudatában ekkor még isme-
retlenek. Környezetének kíván- 
csiságát és gyanakvó érdeklő-
dését (a következő versszakok-
ban) ekkor még hárítja, saját 
szempontjából tehát logikusan 
cselekszik. A huszadik versszak (második pillér) szö-
vegvariánsa („fehér leplét, tiszta leplét / A futó hab el-
kapdossa.”) – az elsőhöz képest  – a  ballada második 
pilléreként lényegi eltérést hordoz: a világi ítélet végre-
hajtásából eleresztett Ágnes asszonyt itt már saját lel-
kiismerete és tébolya fogságában láthatjuk. A vérfolt 
helyett ugyanis lelkének és tudatának nyomasztó ter-
hétől akar kényszeresen megszabadulni, ezért nem tud 
felhagyni tiszta leplének mosásával. A  záró versszak 
(harmadik pillér) Ágnes asszonyát az őrület életfogy-
tiglani börtönébe zárta az idő és a bűnhődés. A tisz-
ta lepel foszlányai itt már a szenvedő, bűnös és talán 
már megbűnhődött lélek megtépázottságának metafo-
rikus megfelelőjévé válnak („Fehér leple foszlányait / 
A  szilaj hab elkapdossa.”). A  strófákat záró refrénsor 
(„Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.”) jelentése a pillér- és 

a keretversszakok tartalmának függvényében változik, 
illetve módosul: benne az Istenhez fohászkodás gesz-
tusa az elbeszélő és a szereplők nézőpontjából új és új 
jelentésárnyalatokat vesz fel. 

Lélektaniság
A pillérversszakok által közrefogott köztes verssza-
kok a  címszereplő, Ágnes asszony bűnhődésének, 
lelki és szellemi összeomlásának lépcsőfokait mu-
tatják be. A  ballada nyitányának címszereplője lep-
lezni igyekszik szörnyű tettét. A bűnjel eltüntetésének 
szándéka a  gyilkosságra felbujtó asszony szempont-

jából érthető és logikus csele-
kedet. Csakúgy, mint az a ma-
gatartás, amivel a  kíváncsi 
szomszédság gyanúját akarja 
eloszlatni. Ágnes asszony tébo-
lyának első látható jeleit a haj-
dúval folytatott párbeszédben 
figyelhetjük meg: a  törvény 
szavának engedni nem akaró 
asszony érvei ugyanis zavart-
ságra utalnak. Ez a  kezdődő 
őrület hatalmasodik el rajta 
a börtönben, ahol az addig tu-
dati kontrollt adó külvilággal 
való kapcsolat elvesztése rém-
képekkel, látomásokkal kezdi 
gyötörni. Egyetlen reménysége 
az a pici fénysugár, amely cel-
lájába beszűrődik. A  látható 
világosság és az annak köszön-
hető észlelési készség saját tu-
datának világosságáról győzi 

meg. Legfőbb félelme ugyanis éppen az a téboly, ami-
nek meglétéről nincsen tudomása. A  narrátor meg-
szólalásaiból tudhatjuk, hogy Ágnes asszony törvény 
előtti megjelenésének előkészületei úgyszintén a  ret-
tegett őrület elhárítását célozzák („Szöghaját is meg-
simítja, / Nehogy azt higgyék: megbomlott”). A gyötrő 
kétség eloszlatását a főhős ismét csak a külvilág reak-
cióiból kiolvasva reméli. A vád és az ítélet ismeretében 
az asszony meginog ép elméjének bizonyosságában: 
tiszta tudatának vélt próbáját ismét a külvilág: az ál-
tala hallott és megértett szó jelenti számára. Válaszát 
figyelve a  történetbeli bírók és az olvasó számára is 
egyértelművé válik, hogy elméje megbomlott, tuda-
ta nem tiszta többé. A  már kimosott vér mint bűn-
jel eltüntetésének örök mániája bűntudatából fakadó 
szándék, melyet a gyilkos éjszaka önmagával kísértő 

   Székely Bertalan: Illusztráció  
Arany János: Ágnes asszony című verséhez
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emléke keltett benne. A bűn és bűnhődés világi, jogi 
összefüggéseit ismerő bírák ezt a jelenséget ismerik fel 
és ennek tudatában engedik „szabadon” a saját múltja 
örökös fogságára ítélt, bűnös nőt. 

A ballada huszadik versszaka utáni köztes szaka-
szok az időtlenség távlataiban rögzítik Ágnes asszony 
tébolyát. A napok és évszakok, majd évek messzesé-
gébe helyezett szenvedés ábrázolása révén a befogadó 
Ágnes asszony őrületének véglegességéről győződhet 
meg. Az asszony ugyanis a tettével való szembenézést 
elutasítva az okot az okozattal, a bűnt a bűnjellel cse-
réli fel, a kettő közti elszakíthatatlan kapcsolat azon-
ban végül az összeomlásához vezet. A  lelkiismeret 
ugyanakkor – ahogy Arany egyéb balladáiban – itt 
sem pusztán lélektani kategória, hanem felsőbb erő, 
amely végül a  megrendült értékrend helyreállításá-
hoz járul hozzá. Ágnes asszony ugyanis, noha a tör-
vény nem sújt le rá, kétségtelenül elnyeri büntetését. 
Az örök visszatérés toposzát a  természet körforgása 
által megidéző zárlatban a mítoszok bűnhődéstörté-

neteire ismerünk. A lelkiismeret-furdalásba beleőrült 
nő alakja szánalmat és részvétet kelt az olvasóban. Ezt 
a viszonyulást erősíti a tény, hogy a történet narráto-
ra nem fedi fel a gyilkosság kiváltó okát, sem körül-
ményeit, és az események elbeszélése közben a tettel 
és az elkövetővel kapcsolatban is csak visszafogottan 
foglal állást. A  bűnhődés és a  szenvedés általi meg-
tisztulás lehetőségére utal a főszereplő nevének (Ág-
nes: ’bárány’) jelentése is, csakúgy, mint a síró nőalak 
liliommal, harmattal és gyönggyel való összefüggés-
be hozása („Liliomról pergő harmat / Hulló vizgyöngy 
hattyu tollán”). A  női sírás ábrázolásának poétikai 
eszközgazdagsága és képi megfelelései Balassi Bálint 
Kiben az kesergő Céliáról ír című versét idézik („Drá-
galátos könyve hull, mint gyöngy, görögve, / vagy mint 
tavasz harmatja.”). A kétütemű nyolcas sorokból álló, 
keresztrímes versszakok a székely népballadák tiszta 
formavilágát követik; a refrén időmértékessége élesen 
eltér a  többi sor magyaros-ütemhangsúlyos verselé-
sétől. 

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”

Arany János: Ágnes asszony

▶ Milyen folyamat a bűnhődés? Hogyan képes a szenvedés 

visszaadni az emberi ti sztaságot? Bármilyen bűnből vissza-

nyerhető a ti szta lelkiismeret? Ha igen, hogyan?

FogalomFogalom
ballada: ősi népköltészeti  műfaj, amely 

a romanti ka korától vált kedveltt é az európai 
költészetben, a három műnem határán áll, 
Greguss Ágost frappáns megfogalmazásában: 
„tragédia dalban elbeszélve”; jellemző 
rá a tragikus végkifejlet, a kihagyásos 
elbeszélésmód és a párbeszédes jelleg

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményben az Ágnes asszony című balladát! Állapítsd meg, hány megszólaló nyilatko-
zik meg a műben! Melyikükhöz mely szövegrészletek tartoznak?

2.  Hasonlítsd össze a pillérversszakokat! Értelmezd a szövegváltozatok különbözőségének szerepét bennük!

3.  Nézz utána, honnan kölcsönzi a ballada a refrénként megjelenő könyörgést! Változhat-e kissé a refrén jelen-
tése annak ellenére, hogy formája minden versszak végén azonos? 

4.  Vizsgáld meg a ballada lírai vonásait és poéti kai eszközeit! Gyűjtsd ki és magyarázd a szöveg szóképeit és 
alakzatait!

5.  Figyeld meg Zichy Mihály és Székely Bertalan Ágnes asszonyról készült illusztrációját! Melyik jelenetet ábrá-
zolja a képi alkotás? Milyen tudati  és lélekállapotot mutat az illusztráció?
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Arany János történelmi balladái gyakran kétértelmű alkotások, a keletkezésük idején uralkodó cenzúra Arany János történelmi balladái gyakran kétértelmű alkotások, a keletkezésük idején uralkodó cenzúra 
ugyanis nem engedte, hogy a Habsburg-udvart közvetlenül bíráló művek megjelenhessenek. ugyanis nem engedte, hogy a Habsburg-udvart közvetlenül bíráló művek megjelenhessenek. 

  Mely áthallásos jellegű Arany-balladákról, esetleg más szerzők politi kai értelemben 
szintén párhuzamosan értelmezhető műveiről tanultál már? Milyen elsődleges és mi-
lyen átvitt  értelmet hordoznak ezek az alkotások?

Arany János: Arany János: V. LászlóV. László

   Székely Bertalan: V. László és Cillei (1870)

halálának legendája áll. A  nagybátyját, a  Hunya-
di-gyűlölő Cillei Ulrikot kormányzóvá tevő király 
ugyanis megesküdött, hogy Cillei megöléséért nem 
áll bosszút a  Hunyadiakon, de fogadalmát meg-
szegve Hunyadi Lászlót törvénytelenül lefejeztette, 
a gyermek Mátyást pedig fogságba vetette. Tette for-
rongó közhangulatot eredményezett, ami elől mene-
külve Bécsbe, majd Prágába magával vitte Hunyadi 
Mátyást is. Halálának körülményeit legendák övez-
ték: bizonyos vélekedések szerint Podjebrád György 
mérgezte meg arzénnal. Mátyást a  magyar urak V. 
László halála után kiszabadították és magyar király-
lyá koronázták. 

Arany legjelentősebb történelmi balladái az ábrá-
zolt események és szereplők, valamint saját jelenének 
párhuzamaira épültek, hogy félreérthetetlenül üzen-
hessenek a  szabadságharc utáni nemzetközösségnek. 

V. László

Arany János V. László című műve 1853-
ban, a nagykőrösi korszakban keletkezett 
alkotás. Arany tervei szerint a  mű a  Hu-
nyadi-balladakör egyik darabja lett volna, ám a  te-
matikus verscsoport végül sosem készült el teljesen. 
Tematikus szempontból a történelmi balladák közé 
tartozik. A  Hunyadi-mondakörhöz tartozó törté-
nelmi környezet valós események díszletébe helyezi 
a  balladát, melynek azonban önmagán túlmutató, 
Arany saját korának közvetlenül üzenő, politikai 
jelentése is van. Hátterében V. László király eskü-
szegésének története, Hunyadi László törvénytelen 
kivégzése és Hunyadi Mátyás bebörtönzése, Kanizsa 
és Rozgonyi fogságból való menekülésének törté-
nelmi ténye, valamint saját, erőszakos, méreg általi 



84

Az V. László mondanivalója és köz-
lésszándéka mögött is a  történelmi 
példa nyújtotta reményt és a nemzet 
vigasztalásának alkotói szándékát lát-
hatjuk. Az elbeszélt események kez-
dőpontja a  Haynau-korszakot, Hu-
nyadi László megölése a vérbe fojtott 
magyar szabadságharcot és a rettene-
tes bosszút, Kanizsa és Rozgonyi fi gu-
rája a  bebörtönzött szabadságharco-
sokat, Mátyás alakja pedig a nemzeti 
feltámadás reményét testesíti meg. 
A  ballada ötsoros versszakokból áll, 
a  jambikus lejtésű sorok – a  versz-
szakzáró sorokat kivéve – bravúros 
páros rímekben csendülnek össze. 

Többszólamúság
Az V. László szerkezetileg a  többszólamú (párhu-
zamos szerkesztésű) balladák közé tartozó alkotás. 
Szövegében párhuzamos cselekményszálak fonódnak 
egymásba. A többszólamú szerkesztésmódban a cím-
szereplőhöz viszonyított külvilág (időjárás, Mátyás, 
rabok, mérgezés) és a saját, belső világ megszólalásai 
vannak jelen: a  páratlan versszakok a  külső 
történéseket, a  párosak pedig László király 
meghasonlásának fázisait, menekülését és ha-
lálát beszélik el. Ez a két fő szólam (a külső szó-
lamban a  Mátyáshoz köthető események és 
a  természet hangjai külön szólamot alkotva 
különülnek el egymástól) a  megnyilatkozás 
módját tekintve is feltűnő különbséget mutat: 
a király szólama a közte és udvarnoka közötti 
párbeszéd, a külvilág szólama pedig a narrá-
tor monologikus megszólalási módjával él. 
A  többszólamú szerkesztésmód mellett az el-
hallgatások és kihagyások keltette szaggatott-
ság és a balladai homály is nehezíti a ballada 
értelmezését.

Lélektaniság
A ballada középpontjában László király fokoza-
tosan feltáruló bűne, lelkiismereti válsága és 
bűnhődése áll, így a  mű a  lélektani balladák 
csoportjához is sorolható. Nyitó versszakának 
erős hangulatteremtő ereje V. László király éle-
tének végét előlegezi meg. A  sejtelmes első két 
sor magánhangzóiból, a következő sorok pergő-
hangjaiból („Budavár”, „Tornyán”, „érckakas”)
és a  hangutánzó szóból („csikorog”) származó 

jelentéstöbblet fonetikailag erősíti 
a szó szerinti jelentést. Az égiháború 
hangjaira megébredő király riadt fé-
lelmének oka ekkor még az udva-
ronc és az olvasó előtt is ismeretlen; 
a ballada későbbi szakaszaiban válik 
csak egyértelművé, hogy a természe-
ti vihar hangjai a király lelkének bel-
ső háborgását jelenítik meg. A pusz-
tító időjárási jelenség hangzó és képi 
bemutatása a harmadik versszakban 
folytatódik, a  király gyötrő lelkiis-
merete viszont ekkor már sejteti 
bűntudatának és félelmeinek okát. 
Megszegett esküje, Hunyadi László 
kivégzése és Mátyás foglyul ejtése 
miatt ugyanis rettegnie kell népétől 

és annak haragjától. Arany bravúrja, ahogyan a  ne-
gyedik versszak kifejezéseivel (a „halál”) és a dőlt be-
tűvel kiemelt „menny” szavakkal a király bűnhődésé-
nek, későbbi halálának bekövetkeztét sejteti, és azt az 
ég bosszújának tulajdonítja. A  narrátor innentől 
kezdve saját beszédszólamában a  foglyok szökését, 
a  vihar elmúltát és a  menekülők félelmét meséli el, 

  Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja (1866)

   Ismeretlen alkotó: Hunyadi László 
állítólagos képmása 
(18. század vége)
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miközben utal a király lélekállapotára is. Megszólalá-
sainak nyomatékosítására fi gura etymologicát 
(„Az alvó aluszik, / A bujdosó buvik”) és további ismét-
léses alakzatokat használ. A király szólama pedig rém-
képekről, látomásokról, üldözési mániáról és a külvi-
lággal való kapcsolat elvesztéséről tanúskodik. Féle lme, 
a  menekülő magyar nemesekével ellentétben, alapta-
lan. Udvaroncával folytatott párbeszéde látszat-kom-
munikáció csupán, hiszen tudatáig a szolga őt nyugta-
tó, tényszerű válaszai nem jutnak el. Elhatalmasodott 
bűntudatában ezért véli rabok lánccsörgésének a vihar 
tombolását, ez okból kettőzné az őrt az amúgy fogoly 
Mátyás előtt, ezért menekül rettegve cseh földre, és ez 
az oka annak is, hogy szüntelenül hallani és látni véli 
az addigra már régen elült vihar félelmetes égi jeleit. 
Nyomasztó lelkiismeret-furdalását felkiáltó mondatai 
és indulatszavai is jelzik. 

Zárlat
A ballada zárlata áthallásos, kétértelmű üzenetet 
hordoz. A három ponttal jelölt kihagyásokkal közölt 
történések közvetlenül a  király Csehországban be-
következett, erőszakos halálára és az akkor még rab 
Mátyás majdani, Magyarországra való visszatérésére 
utalnak. Kettejük ábrázolt sorsában azonban a  nem-
zetközösség korabeli reményei is megfogalmazódnak: 
a  Habsburgok jelentette elnyomás végének és a  ma-
gyar nép függetlenségének vágya. 

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. Vörös-

marty, Petőfi  és Ady költészetében van valami csodaszerű – Arany Jánost matematikailag le lehetne vezetni az előz-

ményekből és a magyar adottságokból. Ha van értelme szellemi jelenségekkel kapcsolatban gyökerekről, szerves 

fejlődésről beszélni, Arany Jánosról lehet ezt mondani.” Szerb Antal: Arany János

▶ A magyar adott ságokból és előzményekből „matemati kailag” levezethető Arany a magyar kultúrába van bele-

gyökerezve. Hogyan hatnak ma Arany János történelmi balladái a köztudatra és a néplélekre? Milyen módon 

segítenek megérteni e művek az aktuális jelent? 

FogalmakFogalmak
többszólamú ballada: olyan ballada, melyben egyidejű, 

párhuzamos cselekményszálak fonódnak egymásba

fi gura etymologica: azonos tövű szavak ismétlődésén 
alapuló szóalakzat
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből az V. László című balladát! Különítsd el a szólamait! Készíts eseményvázla-
tot a szólamokban megismert történésekhez!

2.  Keresd meg a szövegben a magyar urak és V. László félelmeire utaló részleteket! Mi a különbség e félelmek 
ábrázolásában? 

3.  Bizonyítsd a ballada részleteinek segítségével, hogy a király és udvaronca csak látszatpárbeszédet folytat 
egymással! Miért nem jöhetett  létre között ük érdemi kommunikáció?

4.  Gyűjtsd ki a ballada ismétléses alakzatait! Nevezd meg poéti kai szerepüket!

5.  Állapítsd meg, milyen tartalmi viszonyban állnak a király és az udvaronc megnyilatkozásai egymással! Mi ma-
gyarázza ezt a jelenséget?

6.  Értelmezd a ballada zárlatának másodlagos, átvitt  jelentését! Milyen politi kai üzenet olvasható ki a befeje-
zésből?

7.   Készítsetek képi illusztrációt az V. László című balladához! Csoportokban dolgozzatok!
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A néphit naiv hiedelmei, babonás szokásai aff éle világmagyarázatként szolgáltak a zárt faluközösségek A néphit naiv hiedelmei, babonás szokásai aff éle világmagyarázatként szolgáltak a zárt faluközösségek 
életében. Ezek az ősidőkből származó és őrzött  babonaságok az egyén és a közösség életének szinte életében. Ezek az ősidőkből származó és őrzött  babonaságok az egyén és a közösség életének szinte 
minden mozzanatára magyarázatot kerestek.minden mozzanatára magyarázatot kerestek.

  Gyűjtsétek össze, milyen babonákkal és hiedelmekkel találkoztatok eddigi életetekben 
és olvasmányélményeitekben!

Az Őszikék balladái
Arany János az 1877-es év nyarát a  Margitszigeten 
töltötte. Az idősödő, egészségében megrendült költő 
a Gyulai Páltól 1856-ban kapott „kapcsos könyv”-be 
írta a  hosszú csend utáni újrakezdés lírai verseit és 
a kései balladákat is, mint aff éle, a külvilágtól elzárni 
kívánt, magántermészetű műveket. 

Az Őszikék-korszak balladái több szempontból 
is eltérnek a  nagykőrösi korszak balladáitól. Arany 
ugyanis ekkorra már felhagyott a  nemzetvigasztaló 
történelmi balladák írásával, már nem alkotott politi-
kailag áthallásos műveket, helyettük a  bűn és bűn-
hődés új összefüggéseit, az erkölcsi világrend érzé-
kelhető megbomlását ábrázolta. 
Kései balladáit leginkább a  népi 
hiedelmek és babonák világa hat-
ja át, amelyben az ember egyet-
len, akár kisebb bűne is súlyos 
sorstragédiákhoz vezet.

Vörös Rébék

A Vörös Rébék 1877-
ben, a  kései Őszikék-
korszakban keletkezett 
ballada. Népi témája, történése-
inek háttere és szereplői olyan 
zárt faluközösségbe kalauzol-
ják az olvasót, amelynek tagjai 
a  maguk hiedelmei, babonás 
elképzelései és saját íratlan sza-
bályai szerint élnek. A szerelmi 
háromszögre épülő történet 
címszereplője a népi hiedelem-
világ különös fi gurája: Vörös 

Rébék (Rebeka), akit a  közösség – feltehetőleg vörös 
haja miatt – boszorkánynak tart. A vajákosnak és ku-
ruzslónak hitt asszony a helybéliek szerint átváltozás-
ra is képes: a történetben emberi alakból varjúvá tud 
válni, és lelke a  mű végén elpusztíthatatlan marad. 
(Ezt a népi elképzelést igazolja a mű első két sora is, 
amit Arany – saját jegyzetei szerint – népmondai töre-
dékként használt fel a balladában). A sejtelmes hangu-
latú ballada szerkezete egyszólamú, epikus történetét 
verskeret fogja közre. Az elbeszélésmód rendkívüli 
szaggatottsága, a  kihagyások és elhallgatások nagy 
száma, valamint az utalások és célzások által rejtett 
események nehezen értelmezhetővé teszik a művet. 

Szerkezet
A Vörös Rébék című ballada 
egy házasságtörés történetét 
és következményeit dolgozza 
fel. A záró versszakkal keretet 
adó első strófában, az expo-
zícióban kibomló természet-
feletti, misztikus események 
a  boszorkánynak tartott nő 
varjúvá változását és gonosz 
hatalmát teszik kiindulópont-
tá. A  „kár” szó hangutánzó 
és indulatszói, valamint köz-
névi alakjának együtt szere-
peltetése összetett jelentéssel 
ruházza fel a  műben sokszor 
elhangzó, baljós kifejezést: se-
gítségével megtudhatjuk, hogy 
Rebi néninek rontást hozó 
ereje van. A versszak második 
felének jelen idejű igéi időtlen-
nek mutatják a lehetetlenül át-
változó boszorkány bűverejét. 

Arany János kései balladáiból – Arany János kései balladáiból – 
Vörös RébékVörös Rébék

 Bálint Ferenc: Ex libris (1960)  
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A  refrénsor („Hess, madár!”) itt még az 
elbeszélő, később más szereplők, illetve 
a befogadó megszólalásait idézi.

A második versszaktól kezdődő bo-
nyodalom előbb Pörge Dani és Sinkó Tera 
házasságkötésének körülményeit beszé-
li el, majd megmutatja a  jelent. A  balla-
da második szerkezeti egysége elbeszéli, 
hogy a  házasságot Vörös Rébék kuruzs-
lása és fekete mágiája segítségével kötöt-
ték („Ő volt az, ki addig főzte / Pörge Dani 
bocskorát, / Míg elvette a  Sinkóék / Cifra 
lányát, a Terát.”), miként azt is, hogy Tera 
korábban „cifra”, azaz szép és kikapós lány 
volt. Szintén a  bonyodalom számol be az 
ifjú férj boldogtalanságáról, a boszorkány 
iránti gyűlöletéről és arról is, hogy Vörös 
Rébék most már a  kasznár karjaiba űzné 
Sinkó Terát. A fiatalasszony csak látszólag 
tiltakozik a  kerítő szándék ellen, hiszen 
valójában elfogadja Rebi néni ajándékait, 
és végül a kasznár közeledését is. 

A ballada következő, harmadik szer-
kezeti egységében a  bonyodalom törté-
néseinek következményei bontakoznak 
ki. Itt derül fény a  családi perpatvar-
ra, a  házasságtörésre és bizonyítékára, 
a  kasznártól született gyermekre, Pörge 
Dani családi életének széthullására, majd 
gyilkos bosszújára is, amellyel a varjúvá 
változott Rebi nénit ölte meg. A tragikus 
események elbeszélését és a  párbeszédes 
megszólalásokat eközben a  baljós „kár” 
kifejezés többrétű jelentése teszi árnyalttá. Szintén ez 
a  belső egység számol be a  boszorkány lélekvándor-
lásáról, a fiatal férj második gyilkosságáról, a kasznár 
megölése miatti kényszerű bujdosásáról, majd betyár 
létéről, és ez a rész sejteti Pörge Dani felakasztását is. 
A ballada hangulati tetőpontján tudhatjuk meg, hogy 
holttestét madarak lepték el, szép bogárszemét pedig 
a varjú-boszorkány Vörös Rébék maga vájta ki. 

A zárlat a  keretes szerkezet második pillérét adó 
utolsó versszak, a  nyitány szövegvariánsaként szere-
pel. Tartalma a megismert epikus történet és a szöveg-
változat új közléselemeinek függvényében új jelentések-
kel gazdagodik. A  gonosz ármányt és a  boszorkányos 
erőt képviselő Vörös Rébék lelkének elpusztíthatatlan-
sága és bűvös mágiája ugyanis éppen a megismert ese-
mények következtében nyer igazolást. A naiv, babonás 
világú ember fölé kerekedő Rebi néni sötét hatalmát 

a záró strófa jelen ideje teszi végtelenné. A befejezés így 
az időtlenségbe metszi a hiedelmek és a bennük élők 
sejtelmes, félelmetes, furcsa világát.

Jelképteremtés
A Vörös Rébék című Arany-ballada jelképteremtő 
eszközökben gazdag alkotás. A címszereplő beszélő 
neve önmagában is szimbólum: a hajszín vörössége 
a boszorkányság jelölőjeként, a keresztnév Rebekája 
pedig köznapi jelentésénél fogva – Rebeka (héber): 
’megigéző’, ’boszorkány’ – van jelen a ballada jelké-
pi rendszerében. A varjú fekete színével és különös, 
a magyar nyelvben köznévi jelentéssel is bíró hang-
jával a halált és a boszorkányos mágiát testesíti meg, 
és ugyanez a vég tükröződött végül Pörge Dani ki-
vájt, fekete szemében is. A feketét ellenpontozó piros 
szín jelenléte szintén az alkotás jelképi rendszeréhez 

   Zichy Mihály illusztrációja a műhöz
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tartozik: a Rebi néni által Terának ajándékozott ken-
dő színében a  szerelmi csábítás köszön vissza, de 
a sötét varázslatokra képes, rontást hozó boszorkány 
is vörös hajú a műben. A keskeny palló háromszor 
használt motívuma a  balladának. Első előfordulása 
a különös metamorfózist, második a gyilkos bosszút 
és a halálba való átlépést (a kasznárét), harmadszori 
szerepeltetése pedig Rebi néni szellemvilágba való 
távozását jelképezi. A ballada tizenhárom versszakos 
terjedelme Arany János tudatos szerkesztését igazol-
ja: a mágikus szám önmagában a sötét erőt jelképezi. 
A  hangulatteremtő refrén a  rontásűzést, a  madár-
hang a  sajnálkozást, az értékvesztést és az ármányt 
visszhangozza, Rebi néni különös metamorfózisa 
(átalakulása) és lélekvándorlása pedig a  véges em-
berrel szemben álló, végtelen, elpusztíthatatlan go-
noszság megtestesítője. 

Felborult erkölcsi rend
A ballada – a  nagykőrösi korszak lélektani balladái-
hoz hasonlóan – a bűn és bűnhődés kérdéskörét járja 
körül, ám üzenetében már megváltozott összefüggés-
rendszert mutat. A mű szereplői közül mindenki bű-
nös, mégis más-más módon és mértékben lakol meg 

tetteiért. Sinkó Terának hűtlensége miatt el kell ugyan 
hagynia gyermekével férje házát, de esetleges lelki 
bűnhődéséről nincsen tudomásunk. 

Pörge Dani, aki becsapottságát és megalázottságát 
torolta meg a gyilkosságokkal, nyomorúságos bujdo-
sásával, később életével fi zetett tetteiért. Vörös Rébék 
pedig, aki az erkölcsi rossz megtestesítője a  műben, 
megölhetetlen, örök életű lényként élte túl saját ron-
tást hozó, bűnös ténykedését. Így az ártatlan áldozat-
ból gyilkossá váló Dani bűnhődése a  legsúlyosabb, 
a  sötét, boszorkányos erő pedig a  földi igazságérzet 
fölé kerekedik. Jól látható tehát, hogy a  nagykőrösi 
korszak bűn és bűnhődés összefüggéseire épülő bal-
ladákhoz képest a Vörös Rébékben – más kései balla-
dákhoz hasonlóan – már nem érvényesül a korábban 
megbonthatatlan erkölcsi világrendbe vetett alkotói 
hit. Az erkölcsi rossz és következménye közötti oksági 
viszony megszűnt, és helyébe egyfajta elbizonytala-
nodás és különállás lépett. Ez a tapasztalat a modern 
ember léttapasztalatából vezethető le: az Őszikék-
balladák az egységes világrend szétesésének, az embe-
ri közösségek széthullásának, a magány és dekadencia 
életérzésének Aranyt is foglalkoztató, új kérdéseire 
kerestek választ.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Gyilkost a törvény nyomozza; / Szegény Dani mit tegyen?

Útnak indul, bujdosásnak, / Keskeny pallón átmegyen.”
Arany János: Vörös rébék

▶ A narrátori közlés részvétt el veszi körül a gyilkossá lett  Pörge Danit. Együtt -

érzést kelt az ő sorsa a befogadóban? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?

FogalomFogalom
Őszikék: Arany János kései 

újrakezdésének főleg 
magántermészetű verseket 
tartalmazó versciklusa, melynek 
címe egy virág, az őszike nevéből 
származik
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből Arany János Vörös Rébék című balladáját! Foglald össze a történetét Sinkó 
Tera és Pörge Dani nézőpontjából!

2.  Játsszátok el Rebi néni és Tera képzeletbeli jeleneteit! Milyen párbeszédes helyzetbe hoznátok a két szerep-
lőt? Alkossátok meg az elképzelt dialógusokat!

3.  Jellemezzétek Pörge Dani megcsalatása utáni lélekállapotát! Állapítsátok meg, miként súlyosbítja helyzetét 
a tény, hogy zárt faluközösségben él!

4.  Miért kiemelt jelentőségű balladai esemény, hogy Dani szemét a varjúvá vált Rebi néni vájta ki?

5.  Az emberi és szellemi világ milyen elképzelt viszonyrendszeréről üzen a ballada végkicsengése?
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Őszikék

Arany János 1877-ben végleg visszavonult 
akadémiai hivatalától. Az ekkortól szá-
mított termékeny időszakban keletkezett 
kései verseit nevezzük Őszikéknek. Az Arany által 
addig képviselt költőszerepekkel (a nép költője, illet-
ve később a nemzet költője) szemben az Őszikék lírá-
ja hangsúlyozottan magánjellegű költészet. A  ver-
seket Arany nem is szánta megjelenésre, a  kapcsos 
könyvbe jegyezte le őket, s  a hozzá legközelebb álló 
barátoknak is csupán néhányat mutatott meg kö-
zülük. Az ő közbenjárásuknak köszönhetően tizen-
öt „őszikét” a  költő még életében publikált, a  teljes 

„Az öreg úr, így, dalai közt élve, / Emlékszik időre, helyre, személyre: / Kitől, mikor és hol tanulta, dalol-„Az öreg úr, így, dalai közt élve, / Emlékszik időre, helyre, személyre: / Kitől, mikor és hol tanulta, dalol-
ta / Ezt is, amazt is, gyermekkora oltata / Ezt is, amazt is, gyermekkora olta.”.” (Arany János: (Arany János: Tamburás öreg úrTamburás öreg úr))

  Az Őszikék-líra Arany kései költészetét összegzi. A pályakép korábbi szakaszainak is-
meretében milyen költésze� elfogást és jellemző témákat sejtesz az Őszikék-versekkel 
kapcsolatban?

Az Az Őszikék Őszikék lírájából I.lírájából I.

   Ismeretlen alkotó: Arany János

ciklus viszont csak Arany halála után vált ismertté. 
A  korszak verseit többek között a  személyes hang-
vétel, a számvető és önértelmező igény, illetve az ön-
irónia jellemzi. 

A Naturam furcâ expellas… az Őszikék egyik ars 
poeticaként is olvasható költeménye. A cím Horatius-
tól vett idézet: „Naturam furcâ expellas tamen usque 
recurret”, azaz „A természet, ámbár időre, órára / Elker-
gettethetik, megtér nemsokára” (Kis János 1833-as for-
dítása). A rövid vers egy gyerekkori emléket, a tökha-
rang kongatását értelmezi át, és alkalmazza a közönség 
nélküli, pusztán önmagáért végzett költői tevékenység 
ironikus jelképéül: „Így kongatom most untalan / E ver-
seket – bár hangtalan”. Szintén a gyerekkor és a  jelen 
párhuzamából indul ki A  tölgyek alatt című vers. 
A gyerekkori madarászás, majd az ifúkori ábrándozás 
emléke a margitszigeti tölgyek alatt is az otthonosság 
és a nyugalom érzésével tölti el a beszélőt, aki a közelgő 
halálra gondolva az itt megtapasztalt békére vágyako-
zik: „A tölgyek alatt / Vágynám lenyugodni, / Ha csont-
jaimat / Meg kelletik adni”.

Az idős, már csak önmagának verselő költő alakját 
viszi színre a  Tamburás öreg úr című költemény is. 
A szövegben megjelenő zenész már csak saját kedvte-
lésből veszi elő tamburáját (lantszerű pengetős hang-
szerét), közönsége már nincsen („Nem fi gyel arra deli 
hallgatóság”; „Maga számára és lopva zenél csak”).
Ahogyan a hangszer is „rozzant, kopogó” és ódivatú, 
úgy a szöveg a tamburás által játszott dalokat – a köl-
tő által írt verseket – is réginek, idejétmúltnak mutat-
ja: „Ami dalt elnyűtt ez az emberöltő”; „Neki új nem 
kell”; „Mind régi dalok”; „feledett régi dala”. A költe-
mény ismét a privátköltészet ars poeticáját fogalmazza 
meg, amikor a  dal szerepéről, a  zenélés céljáról szól. 
Az öregúr személyes okokból veszi kézbe a hangszerét: 
a dal vigaszt nyújt és segít emlékezni.
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Epilogus

Az 1877-ben keletkezett költemény címe zárszót, vég-
szót jelent. Ez a téma- és műfajmegjelölő cím előreve-
títi, hogy a mű az alkotói pálya végére szánt versként 
a  létösszegzés közlésszándékával született. Az élet és 
a  pálya egyenlegét egyaránt megvonó alkotás nyitá-
nya – a jól ismert utazástoposzban (vándortoposz) – 
megjárt, lezárt életutat mutat. A következő soroknak 
a  járásra vonatkozó kifejezései („gyalog”, „omnibu-
szon”) egyfelől megújítják az élet és az út köznapivá 
vált, elhalványult metaforikus kapcsolatát, másfelől 
–  mivel az életről továbbra is az utazás szókincsével 
beszélnek – ki is tágítják azt. A versben leírt utazás 
így a végigélt élet allegóriájává válik. A  létösszegző 
vers a megidézett idősíkok szerint ta-
golódik: a  vers kezdősorának varián-
sa („Az életet; ím, megjártam”) és szó 
szerinti ismétlése („Az életet már meg-
jártam”) a birtokolt és a hiányolt érté-
kek felsorolását vezeti be. Az idősíkok 
a versegységek sorrendjében a múlt-je-
len-jövő időrendjét követik. 

A pálya egyenlege
A létösszegzés mérlege pozitív és ne-
gatív értékeket egyaránt mutat. A köl-
temény első szerkezeti egységében 
(1–5. versszak) a  lírai én egész életét 
értékeli. Az utazástoposzból kibon-
tott allegória létét szerénynek, aláren-
deltnek és alázattal viseltnek mutatja; 
megpróbáltatásait halmozások fejezik 

ki („Hetyke úrral, cifra nővel”, „Félreálltam, letöröl-
tem”). Saját, kihívásokkal teli, nehéz sorsát szépnek 
értékeli, ezt az értékminősítést a virág-metafora iga-
zolja; önironikus, könnyed hangulatát a  metonímia 
(„Fényes tengelyt, cifra bakot) bizonyítja. A  költe-
mény második belső egysége (2–10. versszak) az al-
kotói pályát teszi mérlegre. A sajátosan őszinte visz-
szatekintésben a  versbeszélő a  művészlét megítélése 
kapcsán hírnevet, címet és irigyeket sorol, miközben 
e  felszínes, külső értékítélettel szemben saját pályá-
ját inkább beváltatlannak, befejezetlennek („Mily 
temérdek munka várt még!...”) és értékében megkér-
dőjelezhetőnek tartja. Vágyainak és elért eredményei- 
nek széttartó voltára fogalmi ellentétpárokkal utal 
(többet-kevesebbet, hírnév-érdem, boldogság-irigyek), 
a be nem teljesült álmokat alliterációval („Kérve, kell-
ve, kevesebbet”) emeli ki. A  múlttal való szembené-
zés indulati többletét a  változatos mondatmodalitás 
jelzi. A harmadik szerkezeti egységben (11–15. versz-
szak) a lírai én be nem teljesült vágyai jelennek meg. 
A negatív egyenlegű felsorolás élén a dőlt betűvel is 
kiemelt „független” nyugalom áll, ami a  kényszerű, 
mandátumos költőszerep terhének viselését bizonyít-
ja. A közösségi költőszereppel való viaskodás helyett 
a lírai én nyugodt családi életet, az alkotás lehetősé-
gét és dolgos öregkort álmodott, ám ezek a vágyai be-
teljesületlenek és a halál közelségében beteljesíthetet-
lenek maradtak. Sorsát a  szárnyaszegett, rab madár 
metaforája szemlélteti. A szakasz tartalmi nyomaté-
kát az ismétléses alakzatok (figura etymologica, hal-
mozás) erősítik („Kértem kérve”, „évrül-évre”, „mun-
kás, vídám öregséget”), fokozzák. 

   Lóvasút (omnibusz) a Margitszigeten (1910?)

   Arany János „kapcsos könyve”
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Versforma és beszédmód
Az Ep ilogus című vers lírai alanyának be-
szédmódja a  létösszegző verstípusnak meg-
felelően, jellemzően egyes szám első sze-
mélyű, monologikus közléselemekből áll. 
Az önelemző és önrefl ektív megszólalások 
személyes hangvételű, vallomásos jelleget 
kölcsönöznek a  költeménynek. A  létösszeg-
zés egyenlegét elfogadó lírai én a  vers több 
pontján is az önirónia eszközével él. Be nem 
teljesült vágyait elégikus hangnemű megszó-
lalásban közli. A költemény zárlatának költői 
kérdése a negatív végkicsengés indulati jelö-
lője a versben. 

A vers kétütemű nyolcasokból álló, négy-
soros versszakai a  magyar népi költészet 
tiszta dalformáját idézik. A harmadik sorok együte-
műsége szándékos költői eljárás: a  létösszegzés gon-
dolatfolyamának megakasztását szolgálja. A  haladás 
és megtorpanás lendületváltozása, valamint a dalfor-

ma könnyedsége és az elégikus tartalom kontrasztja 
a  létösszegzés kettős egyenlegét jelképezi. A  költe-
ményt záró versszak feltűnő terjedelmi többlete az 
alkotói pálya végét nyomatékosítja.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mily temérdek munka várt még!... / Mily kevés, amit beválték

Félbe’-szerbe’, / S hány reményem hagyott cserbe’!”
Arany János: Epilogus

▶ Arany János Epilogus című versének létösszegzése kett ős mérleget mutat. Szempontjait, viszonyítási pontjait 

a költeményből megismerhetjük. Vajon ma milyen zsinórmértékhez viszonyítja életének sikerességét a mo-

dern ember? Megváltozott  az általános értékrendi kánon? Ha igen, mely pontokon és milyen mértékben?
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Címe alapján milyen témájú, hangvételű, hangulatú verset vársz, mielőtt  elolvasod Arany Epilogusát? Jegyezz 
fel néhány kulcsszót, majd a versszöveg ismeretében döntsd el, hogy mennyire igazolódtak be az előfelte-
véseid!

2.  A verset az első sor ismétlődése nagyobb egységekre tagolja. Milyen érzelmek kapcsolódnak az ismétlődő 
sorokhoz? Milyen ellentéteket bontanak ki a különböző egységek? Érzékelhető-e különbség az egyes részek 
szókészletében, képi világában?

3.  Mit gondolsz, van-e jelentősége annak, hogy milyen formában, vers� pusban írja meg egy költő saját emberi 
és költői létét összegző költeményét? Milyen műfajú szövegeket idéz az Epilogus cím? Van ennek jelentése?

4.  Nézz utána a „Nessus vére” kifejezésnek! Hogyan gazdagítja a versrészlet üzenetét ez a mitológiai hivatkozás?

5.  Hogyan viszonyul a versben meghivatkozott  mandátumos költőszerep a romanti kus költészeteszményhez?

6.  Készítsetek méltatást Arany Jánosról pályaképének ismeretében! Csoportokban dolgozzatok!

   Arany János személyes tárgyai
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„Van hallgatód? nincsen? / Te mondd, ahogy isten / Adta mondanod”„Van hallgatód? nincsen? / Te mondd, ahogy isten / Adta mondanod” (Arany János:  (Arany János: MindvégigMindvégig))

  Milyen költői szerepfelfogás tükröződik a fenti szövegrészletben? Milyen hivatásokat 
ismersz még, ahol nem az egyén megfontolásai az igazán döntőek? Mi ezeknek az élet-
utaknak az igazi értéke?

Az Az Őszikék Őszikék lírájából II.lírájából II.

   Arany Jánosról készült fényképfelvétel 
1870 körül

Kozmopolita költészet 

Az 1877-ben keletkezett Kozmopolita költészet című 
vers Arany János Őszikék-korszakának sokat elem-
zett, félreértésekkel övezett, irodalomtörténeti vitát is 
kiváltó alkotása. Témája, a  címben is szereplő költői 
világpolgárság nem ebben az alkotásban foglalkoz-
tatta először Aranyt: a  mű előzményét az 1851-ben 
írt A  költő hazája című vers jelenti. Alkotását maga 
is magyarázta: „Azt hiszem, a költészet nemzetiessége 
mellett kötelesség s legillőbb felszólani nekem, ki még ez 
irány utolsó mohikánjaként »a földön járok«... egy lel-
kemből önként felszakadt szózat, annak láttára, hogy 
újabb költőink a népnemzeti nyomokat kerülni látsza-
nak, s bizonyos kozmopolitaságban 
tetszelgenek.” A költemény legfőbb 
üzenete a  Toldi estéjének alapkér-
dését is felidézi: a  kiegyezés utáni 
idők magyar útkeresését figyelve 
viszont az asszimilációval szem-
ben az identitás- és karakterőrzés 
erkölcsi parancsa mellett foglal ál-
lást. A vers közvetlen megszólított-
jaként Reviczky Gyulát tartja szá-
mon a  befogadói világ; az alkotás 
párbeszédes helyzetben megszóla-
ló monológjait tehát neki címezi 
a befogadástörténet szerint. 

Ars poetica
A Kozmopolita költészet lírai ala-
nya a  kiegyezés után tíz évvel, 
bizonyos költőtársakat tekintve, 
megrendülni látta a  magyar líra 
nemzeti kilátásait. Érvelő ars 
poeticájában úgy vélte, hogy az 
a  nem is teljesen újszerű jelenség, 
melyben magyar lírikus külföldi 
elismerésre és sikerekre vágyik, 
valamint ilyen szellemben alkot, 

ellehetetleníti a  magyar nemzeti költészet jövőjét.  
Ez a  meggyőződés köszön vissza a  vers felütésében, 
ahol a versbeszélő saját alkotásművészetét magyaros-
ként és népiként jellemzi, és ez a gondolatiság egészül 
ki a  második versszak versbeszélői megfigyelésében, 
mely különbséget tesz a nagy, valamint a kis nemze-
tek nyelvi és kulturális terjeszkedése között. A lírai én 
a nagy nemzetek kultúrájának térhódítását a kicsikre 
nézve rombolónak nevezi, ami így a kisebbek létét és 
identitásának megőrzését veszélyezteti. Ebből a meg-
állapításból vonja le aztán a következtetést: a magyar 
költőnek eggyé kell forrnia népével. Aranyt e  strófa 
megállapításaival kapcsolatban idegenellenességgel 
és maradisággal is vádolták, ám fontos megjegyezni, 

hogy a  világirodalom nagy isme-
rőjeként, tisztelőjeként és műfordí-
tóként is tevékenykedő költő nem 
egyfajta kulturális harc, csupán 
a kis nemzetek – köztük a magyar – 
identitásőrzésének szükségessé-
géről beszélve jelöli ki a  magyar 
lírikus feladatát. A harmadik versz-
szak indulati-érzelmi felfokozott-
ságának a  költői kérdések adnak 
hangot. Gondolatai számonkérőek, 
felvetései érvekben fogalmazódnak 
meg. Bennük a  lírai én a  magyar 
költő önkifejezési vágyának, kö-
zösségi küldetésének és sikereinek 
megélését nemzeti keretek között 
is megvalósíthatónak tartja. A  ne-
gyedik strófa egyes szám második 
személyű személyes névmása és 
igealakjai a közvetlen megszólított-
hoz szólnak, a  tartalmi ellentétek-
re épülő szerkezet sorsszerűnek, 
a  születéssel elrendeltnek értékeli 
a nemzethez tartozást, így a közös-
séggel való teljes azonosulás költői 
kiindulópontjáról beszél. A  követ-
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kező szakasz lírai énje indulatos monológban fordul 
a költemény megszólítottjához. A magát „nagy költő-
ként” számontartó versbeszélő az őt ért vádakra felel: 
megszólalásában világirodalmi jártasságát és a világ-
irodalom nagy alkotásaiban saját nemzete tükörképét 
látó művész alakját idézi meg. A költemény zárlatában 
a  lírai én a nemzeti költő és költészet összetalálkozá-
sának megtartó erejéről, valamint a bajban a hazától 
elfordulók szellemi-lelki árulásáról beszél. Szavait fel-
fokozott indulat és számonkérő hang jellemzi. Végső 
óhajában magával az idővel dacol: alázatában méltóbb 
tehetségre vágyva eposzi magaslatokba emelné költé-
szetében a  hazát. A  vers formája 8/7 szótagos sorpá-
rokban és ütemhangsúlyos verselésben a magyar népi 
költészet ismert táncritmusát imitálja. 

Arany költeménye válságos időkben figyelmeztet 
a  magyar nemzetközösség lelki, szellemi, kulturális 
és nyelvi megmaradásának szükségességére. Soraival 
a  magyar költő felelős magatartását, a  nemzeti ügy 
képviseletét sürgeti. 

Mindvégig

Arany János Mindvégig című, 1877-ben keletke-
zett költeménye az Őszikék-ciklus lírai alkotása. 
A  létösszegző, dalformájú ars poetica a  lanttoposz 
használata által a költő korábbi versével, a Letészem 
a lantot című alkotással folytat párbeszédet: annak 
több kijelentését is felülbírálja. A két alkotás kapcso-
latát a  tartalmi ellenpontokon túl a  képi és fogalmi 
megfelelések teremtik meg. A  költőszerep átértéke-
lését igazoló cím a  lírai én hitvallását a  versszöveg 
ismeretében véglegessé teszi. Az alkotás szükségessé-
géről belső erkölcsi parancsként beszél. A  magánjel-
legű költészetben új hangra talált versbeszélő műve 
így mondanivalóján túl hangvételében is más, mint 

a meghivatkozott, korábbi mű: a mandátumos költő-
szerep elhagyása és a  magánélet témáinak megraga-
dása az elégikusság mellett az öröm hangjait is meg-
szólaltatja a költeményben. 

Önmegszólítás:  
ars poetica és létösszegzés
A vers nyitánya határozott önmegszólítást hordoz. 
Ez  a  kommunikációs helyzet később, a  költemény 
szövegének egészében érvényes is marad. A szóismét-
lésben nyomatékosított, képi értelemben is erőteljes 
verskezdet a cím kibontott tartalmi megfelelőjévé vá-
lik. A lant kétszeri említése a költészet életfogytiglani 
vállalásával kapcsolódik össze. A halálban a kebelhez 
szorított hangszer a  költő és a  költészet elválasztha-
tatlanságát jelképezi, amelyben az alkotási folyamat 
a művészember vigaszává válik. A költemény további 
szakaszai a  verskezdet erős, tételmondatszerű állítá-
sának érvelő igazolását szolgálják. Létösszegző köz-
léselemei bebizonyítják, hogy a  pályavégi szubjektív 
líra tárgykörét a  szerelem hiányában a  bánat, az élet 
bőkezű áldomásai helyett a megelégedés, az elveszett 
reményeken túl a  vidámság, valamint az érzelmek 
sosem szűnő szívdobbanásai jelenthetik. Az önmeg-
szólító megnyilatkozások a lírai én jótanácsai, melyek 
révén életének alkonyán saját magát vigasztalja. Éle-
tének jelenét az összegzett értékhiányok tudatában is 
szépnek tartja. A  verszárlat ars poeticája (utolsó há-
rom versszak) az idősödő költő új hangra talált művé-
szetének feladatkörét jellemzi. Ehhez az alkotói célhoz 
a változatlan erő mellett a megváltozott mondanivaló 
és hang tudomásulvétele, az alkotói témákra való nyi-
tottság és a költői lét küldetésként való megélése tarto-
zik. A zárlat tücsökmetaforája az antik görög mitoló-
giában a múzsákhoz kapcsolódó élőlényekre utal, így 
a  költészet általános, azonosításon alapuló megfele-

   Lotz Károly: A Költészet és a Művészet allegóriája (1904)



A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
153–154. oldal153–154. oldal

lőjeként van jelen a költeményben. A mű végkicsengé-
se a pálya végén a küldetéstudat beteljesítésének belső 
parancsáról tanít. 

Arany János a magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakja. Költészete a  magyar líra magaslatait jelenti. 
Pályájának epikus indulását (elbeszélő költeményei) 
a nagykőrösi évek alkotásai (lírai művek és balladák), 
majd a  harmadik nagy korszak, az Őszikék-pálya-
szakasz kiemelkedő művei (lírai művek és balladák) 
folytatták. Alkotói tevékenysége mellett a  magyar 
kultúr- és irodalomtörténet más területein is fontos 
szerepet játszott: irodalomszervezőként a  Kisfaludy 
Társaság igazgatói tisztségének betöltése mellett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia titkára, majd főtitkára 
volt. Folyóirat-szerkesztői tevékenységén túl (Szépiro-
dalmi Figyelő, Koszorú) tanárként és műfordítóként 
is egyedülálló teljesítményt nyújtott: ő készítette el 
Shakespeare Hamletjének máig leghíresebb magyar 
fordítását. A legnagyobb szókincsű magyar költőként 
a magyar nyelv ügyét fáradhatatlanul szolgálta.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Tárgy künn, s temagadban – És érzelem, az van, Míg dobban a szív” 

Arany János: Mindvégig

▶ Honnan meríthet alkotásaihoz témát egy művész? Véges vagy végtelen a művészi önkifejezés lehetősége? 

Vajon a költők másképp látják a világot, mint az átlagemberek? Vagy csak másképpen képesek kifejezni a ta-

pasztalataikat és a gondolataikat?

   Arany János; Stróbl Alajos szobrászművész alkotása 
a Magyar Nemzeti  Múzeum kertjében (1893)
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Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből a Kozmopolita költészet című verset! Gyűjtsd ki a mű fogalmi ellentétpár-
jait! Kikhez rendelhetők az ellentétes tartalmú közléselemek?

2.  Nevezd meg, milyen látható formajegy biztosítja a monologikus költemény kérdés-felelet szerkezetét!

3.  Gyűjtsd ki a vers megszemélyesítéseit! Milyen élett elen tárgyakat, jelenségeket, fogalmakat ruház fel a költői 
eszköz emberi tulajdonságokkal? Mit fejeznek ki ezek a költői eszközök?

4.  Nevezd meg azokat a közléselemeket és poéti kai eszközöket, melyek a lírai én érzelmi-indulati  felfokozott sá-
gának kifejezését szolgálják!

5.  Olvasd el a Mindvégig című költeményt is! Igazold, hogy a versnek retorikus-érvelő szerkezete van!

6.  Hasonlítsd össze a verset a Letészem a lantot című alkotással! Keresd meg a fogalmi ismétlődéseket és szöveg-
környezetüket! Milyen költői eszközök révén írja felül a Mindvégig a korábbi költeményt?

7.   Gyűjtsd ki a szövegből a vers toposzait! Milyen metaforikus jelentést hordoznak a talált képek?

8.  Készítsd el a kései Arany János ars poeti cáját prózában!
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„S fejlődni látom szent eszméimet, / Tisztulva mindig, méltóságosan, / Míg, lassan bár, betöltik a vilá-„S fejlődni látom szent eszméimet, / Tisztulva mindig, méltóságosan, / Míg, lassan bár, betöltik a vilá-
got.”got.” (Madách Imre:  (Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiája, X. szín), X. szín)

 �Az ember tragédiája egy-egy korszak uralkodó eszméjét mutatja be. Nézz utána, mik 
voltak�Madách� korában� az� uralkodó� eszmék� (például� pozitivizmus,� darwinizmus,� utó-
pista szocializmus, liberalizmus, kapitalizmus, determinizmus)! Hogyan jelennek meg 
a�műben?�Böngéssz�a�Magyar�Tudományos�Akadémia�és�az�Országos�Széchényi�Könyvtár�
virtuális kiállításain (madach.mtak.hu, mek.oszk.hu)!

Madách Imre 
Madách Imre (1823–1864) vagyonos, középnemesi 
családban született Alsósztregován, a  mai Szlovákia 
területén. Gyermekkorától kezdve sokat betegeske-
dett, ezért tanulmányait főként magánúton végezte. 
1837-ben került a pesti egyetemre, ahol először bölcsé-
szetet, majd jogot hallgatott. 1840-
ben megjelent egyetlen verseskötete 
Lantvirágok címen. Madách azon-
ban a családi hagyományt folytatta: 
nagyapja ügyvédként a  Martino-
vics-per vádlottjait védte. Ügyvédi 
vizsgáját követően 1843-ban Nóg-
rád megye másodjegyzője lett. 
A közéletben a szabadelvű ellenzék 
szónokaként vált ismertté. 1844-ben 
a  losonci megyebálon ismerte meg 
Fráter Erzsébetet, a  nyughatatlan 
természetű fiatal lányt, akit a  kö-
vetkező évben, 1845-ben feleségül 
is vett. A házasságot Szontagh Pál, 
az író legjobb barátja és Majthényi 
Anna, Madách édesanyja is ellenez-
te. A  fiatal pár az író édesanyjától 
kapott csesztvei birtokon telepedett 
le, ahol házasságuk első évei bol-
dogságban teltek. 

A szabadságharc alatt Madách megyei főbiztosként 
segítette a hadsereg élelmezését. Az 1848–1849-es évek 
családja számára tragikus fordulatot jelentettek: nő-
vérét, Máriát és annak családját román parasztok vé-
gezték ki, öccse, Pál pedig tüdőgyulladásban meghalt. 
Őt magát 1852–1853-ban a nógrádi nemzetőrség fegy-
vereinek rejtegetése és Kossuth titkárának bújtatása 
miatt bebörtönözték, majd rendőri felügyelet alatt élt 
Pesten, birtokai jövedelmét lefoglalták. Raboskodása 
alatt házassága megromlott: Fráter Erzsébet hűtlen-

sége a korban szokatlan váláshoz vezetett. 1859 feb-
ruárjában látott Az ember tragédiája megírásához, 
a  drámát 1860 márciusában fejezte be. 1861-ben 
újra közéleti szerepet vállalt: Nógrád megye országy-
gyűlési követe lett. Az irodalmi ismertséget hozó Az 
ember tragédiája 1862-es megjelenése után Madáchot 

beválasztották a  Kisfaludy Társa-
ságba, s  1863-ban, nem sokkal ha-
lála előtt, a  Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja lett. A hat 
idegen nyelven tudó író rendkívüli 
műveltségéről sztregovai könyvtá-
ra tanúskodik, a  klasszikus művek 
mellett kora legnagyobb költőinek 
és filozófusainak munkáit is össze-
gyűjtötte. Filozófiai jártasságát Az 
ember tragédiája című fő műve tük-
rözi, emellett további drámai alko-
tásokat és tanulmányokat is (Mária 
királynő, Férfi és nő, Csák végnapjai, 
A civilizátor, Mózes) írt. 

Az ember tragédiája

Madách Az ember tragédiája kézira-
tát 1861 elején küldte el Arany János-
nak. Arany először félrerakta a művet 

mint gyenge Faust-utánzatot, de miután végigolvasta, 
Madáchnak írt szeptemberi levelében már pozitívan 
nyilatkozott a Tragédiáról. „Tisztelt Hazafi! – írta – […] 
Az Ember tragédiája úgy koncepcióban, mint kompo-
zícióban igen jeles mű. Csak itt-ott a verselésben – meg 
a nyelvben találok némi nehézkességet, különösen a lírai 
részek nem eléggé zengők. De így is, amint van, egy kevés 
külsimítással irodalmunk legjelesb termékei közt foglal-
hat az helyet. Nem tudom, mi szándéka van Kegyednek 
a kiadásra nézve: én óhajtanám ezt a Kisfaludy Társaság 

Madách Imre: Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiája

  Madách Imre
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útján eszközölni, ami, remélem, sikerül-
ne is. Ha óhajtásom a Kegyed akaratjával 
találkoznék, akkor sorról sorra kijelölném 
a  helyeket, hol – semmi esetre sem lénye-
ges – változtatást gondolnék célszerűnek; 
vagy belenyugvása esetén magam tennék 
rajta egy-két tollvonást, aztán bemutat-
nám a  Társaságnak. Ezt bizton merném 
tenni visszautasítás félelme nélkül. Pest, 
szept. 12, 1861 rokonérzelmű pályatársa: 
Arany János”. Madách méltányolta és el-
fogadta a költő stiláris javításait, így a mű 
első, 1862-es kiadására Arany készítette 
elő a  szöveget, és a  nyomdai levonatot is 
ő javította. A  Tragédia első megjelenése irodalmi is-
mertséget igen, kritikai diadalt azonban nem hozott 
Madáchnak. A második, 1863-as kiadás Arany további 
javításai mellett Madách átdolgozásait is tartalmazta. 
Ez a változat vált a későbbi kiadások forrásává. A mű 
1883-as ősbemutatójának napja, szeptember 21-e a ma-
gyar dráma napja. 

Drámai költemény, emberiségdráma, 
könyvdráma 
Az ember tragédiája a  címe ellenére nem a  hagyomá-
nyos értelemben vett tragédia vagy dráma: nem követi 
az antikvitás és a francia klasszicizmus jól ismert műfaji 
konvencióit. Láttuk, hogy a romantika gyakran ötvözte 
a különféle hagyományos műfajok és műnemek jellem-
zőit. Ilyen kevert műfaj a ballada, ilyen a verses regény, 
amelyről Puskin és Byron kapcsán tavaly már tanul-
tunk, és ilyen például a  drámai költemény is, Vörös-
marty Csongor és Tündéjének a műfaja. Drámai költe-
ménynek tekinthetjük Madách Tragédiáját is, de 
a Csongor és Tündével ellentétben Madáchnál a drámai 

elemek nem annyira költői, mesés világok, 
hanem fi lozófi ai eszmék kifejezésére szol-
gálnak. A mű nem kevesebbre vállalkozik, 
mint az emberiség teljes történelmének 
és az ember alapvető létviszonyainak be-
mutatására. Nem egy ember, hanem az 
egész emberi nem sorskérdéseit fogalmaz-
za meg, ezért az emberiségdrámák 
vagy más megfogalmazásban: emberiség-
költemények, világdrámák műfaji cso-
portjába is tartozik, akárcsak Goethe Fa-
ustja. Legfőbb kérdésként az emberi élet 
végső célját, fejlődésének mibenlétét, va-
lamint az isteni gondviselés szerepét fo-

galmazza meg. Emellett beszél a férfi  és nő, az egyén és 
a tömeg, a determinizmus és a szabad akarat viszonyá-
ról is. Mind a drámai költeményre, mind az emberiség-
drámára gyakran jellemző, hogy alkotójuk nem első-
sorban színpadi előadásra, hanem olvasásra szánta 
őket. Erre utal a könyvdráma elnevezés. 

A Tragédia forrásai
Az ember tragédiája legfontosabb inspirációs forrása 
a  már említett Faust, de Madách nem másolja szol-
gai módon a  német szerző művét. A  Faust, amely 
1832-ben posztumusz jelent meg, a  soha meg nem 
elégedő nyugati ember megfogalmazása, Madách vi-
szont az emberiség bűnösségének problémáját helyezi 
műve középpontjába. Faust, a kiábrándult, öreg alki-
mista úgy érzi, a  tudományra pazarolta életét, és fel-
ajánlja lelkét a Sátánnak, ha visszanyerheti fi atalságát. 
Az alku szerint Faust akkor lesz Mefi sztóé, ha – akár 
egyetlen pillanatra is – elégedett lesz. Pontosan ismeri 
magát, tudja, hogy soha, semmivel sem elégszik meg, 
mindig újra, mindig jobbra, magasabbra tör. Madách 

művében az alku nem a  Sátán és az 
ember, hanem a  Sátán és az Isten al-
kuja. Lucifer be akarja bizonyítani, 
hogy a  teremtés rossz, azaz el akarja 
rontani az Úr művét. Ehhez használja 
föl a  paradicsom két fáját, amelyet az 
Úrtól kap. A  Faust drámai tétje tehát, 
hogy Faust lelke az ördögé lesz-e. El-
következhet-e olyan pillanat, amikor 
elégedett a sorsával? A Tragédia kérdé-
se egészen más: sikerül-e Lucifernek el-
rontania a teremtést? Sikerül-e Ádámot 
kiábrándítania annyira, hogy ő, az első 

   Madách Imre Emlékmúzeum, Csesztve

���A�mű�címlapja
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ember öngyilkos legyen? Mert ha ez sikerülne, az Isten 
terveinek igazi tönkretétele lenne. 

Madách művére a magyar irodalom több alkotása is 
fontos hatást gyakorolt. A Csongor és Tündét mint mű-
faji előképet már említettük, Vörösmarty más művei és 
Kölcsey Vanitatum vanitas című verse pedig, bár eltérő 
műnemhez tartoznak, eszmei, gondolati szempontból 
a  Tragédiához kapcsolhatók. Az emberek című Vörös-
marty-vers például hanyatlástörténetként beszéli el az 
emberiség történelmét. Legyen szó bármilyen szörnyű 
korról, mindig kiderül, hogy lehet még lejjebb zuhan-
ni. Ugyanez a  történelemkép Az ember tragédiájában 
is érezhető. A Kölcseynél megismert hiábavalóság-mo-
tívum Madáchnál is meghatározó. A  Tragédia szálló-
igévé vált mondata („Mondottam, ember: küzdj és bízva 
bízzál!”) pedig Vörösmarty Gondolatok a  könyvtárban
című művének végkövetkeztetésére rímel: „Mi dolgunk 
a világon? Küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért”.

A Tragédia irodalmi forrásain túl a mű keletkezését 
Madách saját emberi tapasztalatai is meghatározták. 
A szabadságharc bukásának következményei, a megélt 
világnézeti válság, a  családi tragédiák sora, valamint 
házasságának felbomlása az író személyes, belső forrá-

saiként járultak hozzá a drámai költemény megszüle-
téséhez. A madáchi lemondás és remény párharca ezen 
túlmenően az író tájékozottsága és fi lozófi ai ismeretei 
révén a kor legdivatosabb eszméivel is találkozott, köz-
tük a pozitivizmussal, a determinizmussal, az utópikus 
szocializmussal, a  darwinizmussal, a  liberalizmussal, 
valamint a kapitalizmussal. Ez az eszmei hatás egészült 
ki a  modern tudományok legújabb tanításainak írói 
felhasználásával. 

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Madách nem menekült a kiábrándulás elől, hanem elmélyedt benne, és el-

mélyítette magában: fi lozófi át csinált belőle. Eszmékkel fejezni ki a szív ele-

ven kínjait még megrázóbb, mint képekkel és zenével tenni azt, hasonlattal 

s rímmel: mert az eszmékben a csalódás túlnő egyéni jellegén, s a termé-

szeti törvény könyörtelen általánosságába öltözik; egyetlen ember könnyei 

elborítják az egész világot. Ebben áll Az ember tragédiája hatásának titka.”

Babits Mihály: Előszó Madáchhoz

▶ Vajon�az�általános�lé��ilozófi�ai�kérdéseket�feltevő�alkotásokban�tényleg�

megragadható� az� egyes� ember� sorsa?� Milyen� befogadói� magatartás�

szükséges�az�általános�érvényű�alkotások�értelmezéséhez?

FogalmakFogalmak
drámai�költemény:�drámai 

műfaj,�melyben�a�gondolati�ság,�
a�fi�lozofi�kus�jelleg�dominál:�a�lét�
legalapvetőbb�kérdéseit�tárgyalja,�
gyakran�lírai�formában

emberiségdráma / 
emberiségköltemény�/�
világdráma: olyan�drámai�műfaj,�
amely az emberiség sorskérdéseit, 
történelméről�való�véleményét�
fogalmazza�meg

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Olvasd�el�Az ember tragédiájának�I.�színét!�Jellemezd�a�szín�két�főbb�szereplőjének�viszonyát!�Milyen�előz-
ményeken�alapul�ez�a�viszony?

2. �Hasonlítsd�össze�a�Tragédia I.�színét�és�a�bibliai�teremtéstörténet�teremtésre�vonatkozó�állításait!�Milyen�
különbségeket�és�azonosságokat�találtál?

3. �Nevezd�meg�azt�a�két�fontos�érvet,�amellyel�Lucifer�a�teremtést�támadja!�

4. �Gyűjtsd�ki�az�I.�szín�szállóigévé�vált�mondatait!

���A�Madách�család�egykori�kastélya�Alsósztregován
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„Mivel a nézőpont az ördögé, a mű megfelelő címe nem az ember tragédiája, hanem az ördög komé-„Mivel a nézőpont az ördögé, a mű megfelelő címe nem az ember tragédiája, hanem az ördög komé-
diája lennediája lenne..”” (Erdélyi János) (Erdélyi János)

 �Az ember tragédiája�kevert�műnemű�és�műfajú�alkotás,�címe�akár�műfajjelölő� is� le-
hetne.�Lehet-e�a�fenti��idézetnek�megfelelően�inkább�komédiának�tekinteni�a�művet?�
Milyen�műfaji,�tartalmi�hasonlóságokat�fedezel�fel�a�középkori�moralitásokkal,�Dante�
Isteni színjátékával�és�Vörösmarty�Csongor és Tündéjével?�Keress�lírai�szöveghelyeket�
a Tragédiában!

A Tragédia szerkezete
A Tragédia szerkezete nem követi a klasszikus drá-
mastruktúrát: nem felvonásokra, hanem színekre 
tagolódik. Keretszínekre (biblikus színek, I–III. és 
XV. szín) és álomszínekre (történelmi színek, IV– 
XIV. szín). A  IX. szín az álomszínek között különös 
szerepet tölt be: a  francia forradalom párizsi esemé-
nyei Kepler álmaként tűnnek fel, a szín így tehát álom 
az álomban. A keretszínek a történelem előtt, az idők 
hajnalán, a bibliai Teremtés könyvének közegében ját-
szódnak. A  drámai cselekmény indulásának ideje 

a szellem anyaggá válásának, azaz a teremtés befejezé-
sének pillanata (I. szín, a menny). Az Úr első mondata 
a  deizmus szemléletét visszhangozza: „Be van fe-
jezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen.”
A teremtő Urat angyalok kara dicsőíti, művét magasz-
talja. Egyedül Lucifer az, aki nem csatlakozik a dicsőí-
tőkhöz: kétségbe vonja a  teremtett világ értékét és 
a Teremtő erejét. Az álomszínek Ádám kérésére, Luci-
fer által, az első emberpár álmában tárják fel az emberi 
történelem és az utána való idők történéseit, majd 
a mű zárlatában, a XV. színben, Ádám és Éva ébredése 
után, ismét a  történelem kezdetéhez, az első három 
szín terébe és idejébe térünk vissza. 

Keretszínek 
A Tragédia keretszínei az álomszínekkel fi lozófi ailag 
és a drámai szerkezetet tekintve is azonos súlyú egy-
ségek. Az álomszínek, tehát az emberiség történelmé-
nek egész lényege ugyanis a biblikus keretszínek ese-
ményeinek ismeretében, azokhoz viszonyítva nyerik 
el igazi értelmüket. A Gondviselés által kínált létfel-
tételek így a  mindenkori ember értékválasztásainak 
határozott viszonyítási pontját képviselik a  műben. 
A Tragédia I. színe az ószövetségi Genezis (Teremtés 
könyve) idejéhez és teréhez kapcsolódik: benne az 
olvasó az angyalok és főangyalok által dicsőített, a vi-
lág teremtésében gyönyörködő Úrral és a  teremtést 
módjában és értelmében is tagadó Luciferrel találko-
zik. Lucifer, aki magát „a tagadás ősi szelleme”-ként 
határozza meg, Istennel egyidős, a teremtés folyama-
tában részt vállaló, abból jogos jussra számot tartó 
szellemként szól. A világ teremtését három fő ponton 
kérdőjelezi meg. A  semmiből létrehozott világmin-
denséget és az embert pusztán anyagnak tartja, egyéb 

Az ember tragédiája Az ember tragédiája szerkezeteszerkezete

���Zichy�Mihály�illusztrációja�Az�ember�tragédiája�című�műhöz�
(1887)  
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összetevőit nem ismeri el. Így a  teremtést –  annak 
egyszeriségét elvitatva  – reprodukálhatónak, az em-
ber által is végrehajtható folyamatnak értékeli („Az 
ember ezt, ha egykor ellesi / Vegykonyhájában szintén 
megteszi.”). Ezen túl kétségbe vonja a világmindenség 
megalkotásának célját is („Aztán mi végre az egész 
teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt”), amely fo-
lyamatban az Úr öncélú dicsőségének jelenlétét látja. 
Végül pedig a  teremtés csúcsára helyezett ember Is-
tenképmás-lényegét is tagadja, és elvitatja a neki aján-
dékozott szabad akaratot („Végzet, szabadság egymást 
üldözi, / S hiányzik az összhangzó értelem.”). Lázadá-
sáért és a teremtésben való osztozkodás követeléséért 
Isten bukott angyallá teszi, jussát pedig az Édenkert 
két megátkozott fája révén adja 
kezébe. Lucifer célja ettől kezdve 
Isten világának megdöntése, esz-
köze pedig az ember elveszejtése 
(létértelmének megkérdőjelezése és 
öngyilkosságba hajszolása). A  Tra-
gédia kiindulópontja tehát a  kö-
zépkori moralitásokhoz hason-
lóan a  jó és a  gonosz erő emberi 
lélekért folytatott harca lesz. En-
nek a küzdelemnek a végkimenete-
lére a XV. színben derül fény.

A II. színben Lucifer megkez-
di Isten világának megdöntését: 
bűnre, az Úr elleni lázadásra csá-
bítja Ádámot és Évát. A  teremtés, 
a létezés és a szerelem szépségeiben 
elmerülő emberpár Isten figyelmez-
tetését és óvó tilalmát ismerve nem 

sejti, hogy Lucifer a tudás  
és nagyravágyás fegyverével 
kísérti meg őket. Az embert 
eközben Isten szabad akarat 
nélküli bábjaként jellemzi. 
Hazugságaival és manipu-
lációjával célt is ér. A  bűn-
beesés megtörténtével Isten 
megbünteti teremtményeit: 
az isteni tudásra vágyó, ha-
landóvá lett Ádámnak és 
Évának immár a  Paradicso-
mon kívül kell boldogulnia. 
Lucifer előtt tehát felcsillan 
a remény, hogy az Isten gond-
viseléséből kikerült ember lá-
zadásának következményeire 

ráébredve értelmetlennek találja a teremtést és benne 
az emberi életet, így megtagadja azt. Ez a  tagadás az 
ő győzelmét jelentené. Ördögi tevékenységének leg-
főbb ellenlábasa azonban mégsem a nagyravágyó és 
hiú Ádám, hanem a  törékeny Éva lesz, aki a  szépség 
és az isteni szó iránti fogékonyságával, valamint tiszta 
érzelmeivel felül tud kerekedni az anyagi világon. 

A III. szín a Gondviselés nélkül maradt Ádám és 
Éva új életének első pillanataival és nagy felismeré-
seivel indul. Ádám, aki a  Luciferrel kötött egyezség 
okán a  tudás birtokosának hiszi magát, éppen ma-
gántulajdonát, földjét szemléli; öntudatos életét e föld 
művelésével kívánja biztosítani. Éva, aki a szépség és 
a  költészet megtestesítője a  darabban, ugyanide az 

���Jelenet�Jankovics�Marcell�Az�ember�tragédiája�című�filmjéből�(2011)

���Jelenet�Jankovics�Marcell�Az�ember�tragédiája�című�filmjéből�(2011)
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Egyiptom az uralkodó szolgálata
„Mind érzi, hogy betölté hívatását,
Ha néhány perced fűszerezni tudta”

egyéni szabadság hiánya
„milliók egy miatt”

Athén népfelség elve
„A felséges népnek kezébe téve 
Hatalmamat, beszámoljak neki.”

a demokrácia kritikája, a nép befolyásolhatósága
„E gyáva népet meg nem átkozom,
Az nem hibás, annak természete,
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,
S a szolgaság, vérengző eszközévé
Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.”

Róma testi örömök
„Ki ellenáll a perc igézetének,  
S nem hagyja lelkét ártól elragadni,  
Nem is jó ember, s bár maradna otthon.”

az élvezetek hajhászása hiábavaló,  
az élet hamar elmúlik
„Azt tartom, mely kacag, nem is valódi.
Legédesebb percünkbe is vegyül
Egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak,
Talán sejtjük, hogy az ily perc - virág,
S így hervatag.”

Konstantinápoly keresztény testvériség
„Vagy nem látjátok ezt a szent jelet,
Testvérileg mely egy célhoz csatol?”

túlzott vallási fegyelem
„De nőerényem és a hit parancsol – 
Itt szenvedek ki, mint szent áldozat.”

Prága I–II. tudás
„Kétséges rang-e hát szellem, tudás? 
Homályos származás-e a sugár,  
Amely az égből homlokomra szállt?”

kevés tudható, a tanulásnál fontosabb az élet
„A bölcselet csupán költészete
Azoknak, mikről még nincsen fogalmunk”
„Miért tanulnád mindig, hogy mi a dal,
Minő az erdő, míg az élet elfoly,
Örömtelen poros szobafalak közt.”

Párizs a forradalom eszméi
„Egyenlőség, testvériség, szabadság!”

vérengzés 
„Ne halljuk őt, ne halljuk, vesszen el”

London szabad verseny
„Az élet áll most teljesen előttem,
Mi szép, mi buzdító versenydala.”

az anyagiakért
„mit tegyek, élnem kell, s nem tudok mást”

falanszter tudományos társadalom-  
és munkaszervezés
„a csendesen folyó szép rend fölött  
Tisztelve áll őrűl a tudomány”

unalmas, kiszámítható élet
„Csalódtam hát a tudományban is:  
Unalmas gyermekiskolát lelek  
A boldogság helyén, mit tőle vártam.”
egyenlőség helyett egyformaság
„a közös növelde várja őket”

űr a földi viszonyok fölé emelkedés
„Érzem, mi hitvány a föld, hogy magas  
Lelkem lezárja, s vágyom el köréből”

a földön kívüli világ sivár pusztaság
„Óh, vissza hát a földre, új csatára”

eszkimó harc a puszta túlélésért az emberből kivész a testvériség
„szomszédimat, igaz,  
Agyonverém már mind, de hasztalan,  
Mindég kerülnek újak”
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elveszett Édent szeretné visszavará-
zsolni. Az ő büszkeségét az a  tudat 
alapozza meg, hogy megváltozott éle-
tében, első földi asszonyként ő lehet 
az egész emberiség ősanyja. A  világ 
fi zikai törvényszerűségeivel szembeni 
kiszolgáltatottságára és a lét arasznyi-
ságára ráébredő Ádám megtapasztal-
ja, hogy míg szelleme az égi szférákig 
emelkedne, mulandó teste az anyag 
természetének függésében él. Elha-
gyatottságában Évával együtt az 
elárult Gondviselést siratja. Ekkor 
kéri meg Lucifert, hogy tárja fel előt-
te a  jövőt, melyben saját létének ér-
telmét, Éva pedig a  luciferi ígéretben 
elnyerni vélt örök szépséget szeretné 
megtalálni. A  történelmi színeknek 
az az álom teremti meg a  dramaturgiai lehetősé-
gét, amelyet Lucifer a  kérést hallva bocsát az em-
berpárra. A  III. és XV. szín az álomszíneket fogja 
majd közre, amelyekben Ádám Lucifer vezetésével 
végigéli az emberiség történelmét és saját léttörténe-

tét. Ádám a XV. színben ébred fel az álmából; a Tragé-
dia akkor ér véget, amikor a tényleges emberi történe-
lem elkezdődik. A két világszint határán elhelyezkedő 
III. és XV. szín így a drámai időszerkezet szempontjá-
ból is kiemelt jelentőségű.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Jövőmbe vetni egy tekintetet.
Hadd lássam, mért küzdök, mit szenvedek.”

Madách Imre: Az ember tragédiája, III. szín

▶ Vajon�jó�lenne�az�embernek,�ha�tudná,�látná�a�jövőt?�Milyen�előnye�és�mi-

lyen�hátránya�származna�belőle,�ha�nem�lenne�rejtve�előtt�e,�ami�előtt�e�áll?

FogalomFogalom
deizmus: vallási�felfogás,�

mely szerint miután Isten 
megteremtett�e�a�világot,�
már nem avatkozik be 
az eseményekbe, s az saját 
törvényei�szerint�működik

���Az�ember�tragédiája�I.�kép�„Csak�hódolat�illet�meg,�nem�bírálat”�–�
Jelenetkép�a�Népszínház�előadásából�(1908)

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Olvasd�el�a�Tragédia I. színét! Állapítsd�meg�az�I.�szín�alapján,�milyen�esélyei�vannak�Lucifer�teremtést�meg-
döntő�szándékainak!

2. �Miért�találja�meg�Ádám�saját�léte�értelmét�Évában?�Miért�lehet�veszélyes�Lucifer�terveire�nézve�az�első�em-
berpár�ti�szta�szerelme?

3. �Milyen�tudást�ígér�Lucifer�az�emberpárnak�a�II.�színben?

4. �Miért�nem�lehet�vigasz�Ádámnak,�amit�Lucifer�a� III.�színben�mond�neki�a�célelvű�világ�összefüggéseiről�
a�hangya-�és�méhraj�példáján?

5. �Bizonyítsd�szövegpéldákkal,�hogy�Lucifer�mélyen�megveti��az�embert!

6. �Mutasd�az�első�három�szín�segítségével,�hogy�Ádámot�az�önhitt�ség�és�a�nagyravágyás,�míg�Évát�a�hiúság�
vezérli!
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 „De tűrelem. Tudod, hogy a gyönyör / Percét is harccal kell kiérdemelned; / Sok iskolát kell még addig  „De tűrelem. Tudod, hogy a gyönyör / Percét is harccal kell kiérdemelned; / Sok iskolát kell még addig 
kijárnod, / Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.”kijárnod, / Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.” (Madách Imre:  (Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiája, III. szín), III. szín)

 �Milyen�célt�szolgálhatnak�életünkben�a�csalódások�és�a�harcok?�Miért�lehet�igaz,�hogy�
a�megértéshez�általuk�vezet�az�út?

Történelmi színek
A történeti színek időutazásának 
Ádám és Éva Isten ellen való láza-
dása teremt dramaturgiai lehető-
séget. Az első emberpár döntés-
ében a luciferi lázadás motívuma 
köszön vissza. Az Úr gondviselő 
kegyelmét elveszített Ádám saját 
végességének és magára mara-
dottságának tudatában, önma-
ga istenévé válva akarja látni 
életének végső értelmét, ezért 
akarja végigszemlélni leszárma-
zottainak történetét. Álombeli 
időutazása során így az emberi-
ség történelmének és történelem 
utáni időszakainak legfontosabb 
időpillanataiba és színtereibe lép 
be, mindig más-más alakot ölt-
ve. Utazásának kísérője a  szin-
tén mindig változó szerepet öltő 
Lucifer lesz, aki megmutatja neki 
a  jövőt. Az ördög szándéka nem 
egy torzkép, hanem a valóság lát-
tatása, melynek révén célja, hogy Ádám nemet mondjon 
saját és az emberiség életére, elérhetővé válhat. Kettejük 
szellemi csatájában ő képviseli az anyagi világot, a tu-
dományt és a racionalitást, míg Ádám saját kétségeivel 
és kiábrándultságával küzdve új és új eszmékben keresi 
élete értelmének visszaigazolását. Naivságával szemben 
áll Lucifer kaján magabiztossága, melynek kritikus és 
tagadó lényege ad új és új lendületet az ádámi útkere-
sésnek. Éva hol Ádám segítőjeként, hol hátráltatója-
ként, színenként más-más alakban tűnik fel. Lényében 
a szépség és a költészet ölt testet, ő az egyetlen alak, aki 
megdicsőülve lépi át a  londoni szín sírgödrét. A  mű 
elején ő viszi bűnbe Ádámot, a  darab végén azonban 
megmenti az öngyilkosságtól. A  Tragédia Ádámja és 

Lucifere pedig egymást kiegé-
szítő ellenpontok, akik a tudás-
vágy és racionalitás, illetve a hit 
és tagadás révén kapcsolódnak 
egymáshoz. Az álom történel-
mi színeiben azonban az elve-
szett Éden gyakran jelen van és 
emlékképével a  történelem és 
a  bűnbeesés előtti időket idézi 
fel. A keretszínek és a történel-
mi színek Ádám és Éva érték-
választásának esetleges lehe-
tőségeit jelenítik meg. Míg az 
előbbiekben Isten világa, addig 
az utóbbiakban a  nélküle élt 
emberlét kilátásai fi gyelhetők 
meg. 

Az egyes történeti színekben 
Madách saját korának kérdése-
ire a  kor ismert eszméi révén 
keresett választ. A  Tragédia 
történelmi színei így a  hegeli 

dialektika elvén kapcsolód-
nak egymáshoz. Ez az elképze-

lés azt vallotta, hogy az emberiség jelentősebb korsza-
kait egy-egy uralkodó eszme formálta és határozta 
meg. Ezek az eszmék azonban elvi tisztaságukból ki-
fordulva a gyakorlati megvalósulásban eltorzult for-
mában voltak jelen, így előbb-utóbb önmaguk 
ellentétébe csaptak át. Egymást követő rendjükben 
így az ellentét volt a meghatározó viszony. A Tragédia 
álomszíneiben is ez az elképzelés érvényesül, az egyes 
színek Ádám csalódásait és új lelkesedéseit tekintve, 
a tézis-antitézis ellentétes viszonyán alapulva követik 
egymást. A  mű zárlatában meghozott ádámi döntés 
Isten és az élet melletti igenje teremti meg az eszmék 
fölött álló, már magasabb gondolati szférába tartozó 
szintézis lehetőségét.

Az ember tragédiája – Az ember tragédiája – 
történelmi színek I.történelmi színek I.

   Zichy Mihály illusztrációja az egyiptomi 
színhez (1887)
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IV. szín: Egyiptom
Az első történelmi színben, Egyiptomban 
Ádámot fáraóként, Lucifert minisztereként, 
Évát pedig rabszolganőként láthatjuk. Ádám 
az örök élet illúzióját kergetve rabszolgák 
millióival gúlát, azaz piramist építtet ma-
gának, hogy hírnevével túlszárnyalja a múló 
földi időt. Önhittségében elégedetten szemléli 
művét, mert úgy hiszi: „Hatalmasabb lett az 
ember, mint az Isten”. A  dicsőségtől övezett 
uralkodó mégis boldogtalan, mert az alkotás 
mégsem képes teljesen betölteni a lelkét, s be-
leborzong, amikor Lucifer felidézi a jövőt: év-
ezredek múlva por fedi majd piramisát, s vele 
hírét és nevét. Dicsőségvágya és hatalma el-
torlaszolja előle az utat az emberekhez, lelké-
ben „mondhatatlan űrt” és végtelen magányt érez. Éva 
iránti vágyát is szégyellni való gyengeségként éli meg, 
függésként, szabadsága sértő korlátjaként. Amikor Éva 
szívén keresztül felébred benne az együttérzés a  rab-
szolgatömegek iránt, szakít a  „milljók egy miatt” gya-
korlatával, és felszabadítja a népet, ám tettvágya ezután 
kielégületlenül marad. Olyan államra vágyik, melyben 
az elnyomással szemben a demokrácia szabadsága biz-
tosítja az egyén életkereteit. A lelkében tátongó űrt Éva 
sem képes betölteni, a magához emelt rabszolganő nem 
szellemi társa, csak „drága csecsebecs”. Hiányérzete űzi 
tovább, előre a történelemben: fel akar oldódni a közös-
ségben, és méltó társat, teljes értékű szerelmi kapcsolatot 
remél. 

V. szín: Athén
Az athéni szín az egyiptomi szín antitéziseként ismét 
egy eszme, a szabadságeszme gyakorlati megvalósulá-
sát hozza. A demokrácia és a szabadság kiteljesedése 

ugyanis az önkényuralom igazságtalanságából kiábrán-
dult fáraó-Ádám új lelkesedésének tárgya lehet. Ádám 
Miltiádészként, Éva Luciaként (mint Miltiádész felesé-
ge) részese a történelmi eseményeknek. A dicső hadve-
zér, Miltiádész éppen honvédő háborút folytat, eközben 
népe, amelyet demagógok manipulálnak, hazaáru- 
lónak nevezi és elárulja őt. Az athéni demokráciában 
a  nép látszólag szabad: szavazati joga van, döntései 
révén alakíthatja saját sorsát. A  döntés felelősségét 
azonban képtelen viselni: pillanatnyi érdekei és lét-
fenntartásának fizikai szükségletei fontosabbak elvei-
nél és tisztességénél. Szavazati jogát áruba bocsátja, 
tájékozatlanságában enged a  politikai befolyásnak, 
végül halált hoz megmentője, a  hős Miltiádész fejére. 
Éva, hűséges feleségként, egy pillanatra megkérdőjelezi 
ugyan férje tisztességét, végül azonban kitart hitvese 
és annak becsülete mellett, és megátkozza az árulóvá 
lett népet. Az athéni szín az egyén felelőtlenségének 
és elvtelenségének kritikája mellett a  nép mint jelen-

ség lélektanát is vizsgálja. Megálla-
pítása egybecseng Petőfi Sándor Az 
apostol és Arany János Toldi estéje 
című művének végkövetkeztetései-
vel: a nép arctalan tömeggé alakulva 
elveszíti egyéni karakterét, és a fele-
lősség vállalását elutasítva olyan be-
folyásolható embercsoporttá válik, 
amely a nagypénteki események óta 
rendre elárulja saját megmentőit.  

���Az�ember�tragédiája�V.�kép 
„Minő�zaj�az�kint,�nézzük�meg,�fiam!”�–�� 
Jelenetkép�a�Népszínház�előadásából�
(1908)

���Az�ember�tragédiája�VI.�kép�–�„Atyám,�megkönnyülök!”�–� 
Jelenetkép�a�Népszínház�előadásából�(1908)
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Közösségi megfontolásait az önérdek, távlati céljait 
a  pillanat írja felül. Ádám a  szabadság torz megvaló-
sulásának láttán új, eszmék nélküli világba vágyik. 
Évát, akiben a sivatagba „lugost varázsoló” nőt ismeri 
fel, kiábrándultságában szintén ebbe az új világba küldi 
(„Örülj, mulass, tagadd meg az erényt.”). 

VI. szín: Róma
A római szín nem egy eszme kiteljesedésének, hanem 
az eszmék és erkölcsök nélküli puszta létezés görbe 
tükre. Ilyen értelemben tehát az athéni kudarctól meg-
keseredett Ádám önpusztító kísérlete is, hogy tettvágya 
elől a kicsapongásba meneküljön. Mint Sergiolus tűnik 
föl mulatótársai körében, oldalán szeretőjével, Júliával 
(Éva). Mindannyian a  percnek élnek, hedonizmusuk 
(élvhajhászásuk) alantas, önző: Cluvia dala, melybe 
mindannyian belekapcsolódnak, a  hűségen, a  hazasze-
reteten, a  valláson gúnyolódik. A  gladiátorharc látvá-
nyára a  kéjvágytól hevített Ádám a  gyönyör megtartó 
vagy éppen rontásba taszító erejéről fi lozofál, majd foga-

dást köt a küzdelem kimenetelére. Az istenekben hinni 
képtelen, az emberi életet nem tisztelő, önmagukból 
kifordult fi atalok valódi eszmények híján a borba, a tes-
tiségbe és a halál szemlélésébe menekülnek. Az élveze-
tek öncélú kergetése miatt kéjükből undor, mámorukból 
megcsömörlés fakad, emelkedettség nélküli létük bukása 
ezért törvényszerű. Éva azonban érez: szíve megdobban, 
amikor Ádámhoz ér. A titkon mégis őszintén megélt bol-
dogság azonban létének mulandóságára és az Édenben 
elveszített ártatlanságára emlékezteti („A rezge hangon 
messze múltba szállnék, / Hol napsugáros pálmafák alatt 
/ Ártatlan voltam, játszi, gyermeteg, / Nagy és nemes volt 
lelkem hívatása.”). Ugyanez az érzés keríti hatalmába 
Ádámot is. A városban pusztító dögvész, a pestis pusztí-
tása a színben jelképes: a római kultúra végét jelenti. Pé-
ter apostol mulandóságukra emlékezteti a  szereplőket, 
és új eszmét hirdet, a  szeretet testvériségét. Ádám, aki 
felismeri, hogy eltékozolta életét, új korba vágyik ismét, 
ahol a nő visszanyeri méltóságát, és a hit, a lovagerény, az 
önfeláldozás lesz a mérték.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Nem bírod, úgy-e kéjek mámorával / Elandalítni azt a szózatot,

Mely a kebelnek mélyét felveri / S jobb cél felé hiába ösztönöz.”

Madách Imre: Az ember tragédiája, VI. szín

▶ Vajon�milyen�szózatról�beszél�a�fenti��idézet?�Milyen�természetű�az�a�belső�

hang,�ami�felemelkedésre�készteti��az�embert?�Elnyomható�ez�a�késztetés?

FogalomFogalom
dialekti�ka:�ókori,�később�

a�német�fi�lozófus,�Hegel�
által�megalkotott��fi�lozófi�ai�
elmélet,�mely�a�világ�fejlődését�
ellentétek harcaként, majd 
a�belőlük�formálódó�egység�
eredményének�tekinti�

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Mi�az�egyiptomi�szín�uralkodó�eszméje,�és�hogyan�változik�meg�a�jelenet�során?�Kik�és�mikor�hozzák�szóba�
a�szövegben,�és�milyen�érzelmekkel�párosul?��

2. �Milyennek�látja,�vagy�kívánja�látni,�Ádám�Évát�az�egyiptomi�színben,�és�milyennek�az�athéni�színben?�Idézz�
a�szövegből!

3. �Milyen�jelzőkkel�illeti�k�a�tömeget�az�athéni�színben?�Miért�fordul�valójában�a�nép�Ádám�ellen?�Mennyire�
szélsőséges�szerinted�a�jelenetben�a�démosz�ábrázolása?�

4. �Gyűjtsd�össze,�milyen�értékeket�vet�el,�és�milyeneket�üdvözöl�a�római�szín!�

5. �Milyen�új�eszme�jelenik�meg�a�szín�végén?�Milyen�új�célt�és�parancsot�kínál�fel�Péter�apostol?�

6. �Vizsgáld�meg�Ádám�és�Lucifer�szerepét�az�eddig�megismert�történeti�színekben��Melyikben�a�legcselekvő-
képesebb�Ádám,�hol�van�a�legnagyobb�befolyása�Lucifernek?�Képesek-e�passzív�szereplőkké�válni�bármely�
színben�is?

7.  �Társíts�egy-egy�tárgyat,�szimbólumot�a�már�ismert�történelmi�színekhez,�amely�szerinted�leginkább�kifejezi�
a�színekben�megjelenő�történéseket�és�eszméket��Röviden�indokold�választásaidat�
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Az�emberiség�szellemtörténetének�ti�szta,�nagy,�lélekemelő�eszméi�többnyire�szembekerültek�gyakor-Az�emberiség�szellemtörténetének�ti�szta,�nagy,�lélekemelő�eszméi�többnyire�szembekerültek�gyakor-
latt�á�válásuk�végeredményével.latt�á�válásuk�végeredményével.

 �Vajon�mi� lehet�a�gátja�a�nemes�eszmények�ember-�és� történelemformáló�erejének?�
Kiben�vagy�miben�keresendő�az�a�körülmény,�amely�megakadályozza�azok�valódi�és�
nemes�érvényesülését?

VII. szín: Konstanti nápoly
A római szín erkölcsi mélypontjáról elrugaszkodni 
kívánó Ádám ismét új eszme révén kíván élhető vilá-
got teremteni. Péter apostol üzenetében a  felcsillanó 
új reményt, a keresztény testvériségen alapuló lovagi 
erényeket és a felmagasztosult nő ideálképét kergeti. 
Így kerül álombéli történelmi utazása során a lovagkor 
Konstantinápolyába. Tankrédként egy keresztes lovag 
szerepét ölti magára, míg Éva Izóra nevű apácaként 
van jelen. A  római szín antitézisét jelentő középkori 
színben a  Péter apostol által hirdetett eszme eltor-
zulásának lehetünk tanúi. Tankréd győztesen tér haza 
a keresztes háborúból, ahová hite szerint a keresztény-
ség védelme miatt ment. Bizáncba érkezve azonban 
a  városlakók félelmével és bizonytalanságával talál-
kozik. Ekkor szembesül hitének torz megvalósulási 
gyakorlatával: a keresztes lovagok durvaságával, tolvaj 
és erőszakos fellépésük hírével. Míg ő maga a szent ta-
nok társadalomformáló erejében bízik, a fegyvernöke 
szerepébe bújt Lucifer kajánul leplezi le 
naiv elképzeléseit: „Ah, épp a szent tan 
mindig átkotok,  /  Ha véletlen reá buk-
kantatok: / Mert addig csűritek, hegye-
zitek, / Hasogatjátok, élesítitek, / Mig 
őrültség vagy békó lesz belőle.” A lovagi 
erények nyílt megcsúfolásán túl az egy-
ház az eretnekség megítélésében is vét 
a  hit kegyelmi gyakorlatával szemben. 
Egyetlen ’i’ betű miatt (Homousion-Ho-
moiusion) máglyahalálra küldi a  más-
ként gondolkodókat. A pátriárka a földi 
hatalom birtokosa, az eretnekek pedig 
hazug alázatot gyakorolva, makacsul 
menetelnek a  halálba. A  hozzájuk ha-
sonlók elpusztítására maga a  pátriárka 
szólítja fel a  keresztes lovagokat. Nem 
hoz kijózanodást a  színben Éva alak-

ja sem, aki mint apáca megközelíthetetlen a  szerel-
mes Ádám számára. Alakjában Ádám a  bűnbeesés 
előtti idők idilljét sejti meg: „Úgy rémlik, egykor már 
ismertelek, / Hogy együtt álltunk Isten zsámolyánál”.
Az emberfölötti, természetellenes nőideál hátulütője 
a képmutatás, ahogy ez Lucifer és Heléne viselkedésé-
ből látszik. Ádám a  történelmi színek folyamán má-
sodszor csalódik valamilyen nemes eszmében.

Kiábrándultságában ezért a  szenvtelen tudomány 
világába menekül. Csalódása a  következő színben 
majd passzív szereplővé teszi: „Ne lelkesítsen többé 
semmi is, / Mozogjon a  világ, amint akar, / Kerekeit 
többé nem igazítom, / Egykedvüen nézvén botlásait.”

VIII. szín: Prága I.
Ádám az első prágai színben Kepler, a  csillagász bő-
rébe bújva a  tudomány világába menekül. Feladva 
a  történelmi hős sorsalakító szerepét, ezúttal csendes 
szemlélődésbe kezd. A  középkori Prága a  letűnő feu-

Az ember tragédiája – Az ember tragédiája – 
történelmi színek II.történelmi színek II.

���Ónodi�Eszter�(Éva)�és�Rátóti��Zoltán�(Ádám)�Az�ember�tragédiájában�
a�Szegedi�Szabadtéri�Játékokon,�rendező:�Vidnyánszky�Atti��la�(2011)
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dalizmust idézi meg, melyben a hitvi-
ták gyilkos indulatai elcsitultak már. 
A csillagászat ismerője és tudós kuta-
tója, Ádám azonban itt sem boldog: 
saját kora és annak származási alapon 
berendezett társadalma ugyanis elvi-
tatja tőle a  tudomány művelésének 
tiszta lehetőségét, miközben isme-
reteit a  tőle rendelt, egyszerű csillag-
jóslások és horoszkópok formájában 
alacsonyítja le. Az elveit kényszerből 
eláruló Ádám viselt hivatásának sú-
lyos terheit magánélete sem enyhíti. 
Anyját boszorkánysággal vádolják, 
felesége, a  rangban fölötte álló Bor-
bála (Éva) pedig hűtlenül követeli tőle 
az elárult elveiért szerzett fizetséget. 
Éva figurája a prágai színekben a leg-
ellentmondásosabb. Alakjában Madách saját feleségét, 
Fráter Erzsébetet mintázta meg, a férjét szerető, mégis 
megcsaló, pénzéhes asszony karakterét az írói életta-
pasztalat ruházta fel valóságos elemekkel („Minő cso-
dás kevercse rossz s nemesnek / A nő, méregből s mézből 
összeszűrve.). A cselekvési képességében környezete ál-
tal korlátozott Ádám a szín végén a bor adta mámor 
segítségével álmodik új eszmét és világot magának.

IX. szín: Párizs
A párizsi szín több szempontból is kiemelkedő része 
a  Tragédiának. Ádám, miközben álmában végigha-
lad az emberi történelmen, Prágában – mint Kepler –  
elalszik, és a  forradalom Párizsában találja magát. 
Ez a szín a tizenegy álomszín közül a hatodik, azaz 
a mű kompozíciós tengelyében helyezkedik el. Ben-
ne jelentkeznek azok az eszmék, amelyek a megelő-
ző színeket meghatározták: a  szabadság (Egyiptom: 
felszabadított rabszolgák), az egyenlőség (görög szín: 
egyenlő polgárok) és a  testvériség (Konstantinápoly: 
keresztény testvériség). Párizs után azonban mind-
három eszme érvényét veszíti: a szabadság ellenpont-
ja a  londoni szín vadkapitalista szabad versenye, az 
egyenlőségé a falanszterjelenet, a testvériségé pedig az 
eszkimószín lesz majd. 

A magát a  francia forradalom eseményeibe álmo-
dó Ádám a színben Dantonként, a párizsi események 
egyik vezéralakjaként jelenik meg. A nap fényesen ra-
gyog ezúttal, a történelem értelme beteljesedni látszik: 
a  három jelszó, mely eddig külön-külön jelent meg, 
most együttesen harsan föl: „Egyenlőség, testvériség, 
szabadság!”. 

Danton (Ádám) hite szerint a  társadalmi egyenlő-
ség olyan abszolút és tiszta cél, ami akár véres forra-
dalmak révén is kikényszeríthető. Világnézeti harca 
során a  hit ellenében a  racionalizmus egyeduralma 
mellett kardoskodik. Elkötelezett forradalmárként 
azonban tevékeny részesévé válik annak a folyamat-
nak, amely önmaga ellentétébe fordul. Az őt követő 
forradalmi nép ugyanis éppen annak az egyenlőség-
nek a nevében foszt ki és gyilkol meg tömegeket (pa-
pokat, valamint a  régi rendet képviselő arisztokra-
tákat), amely egyenlőséget a  zászlajára tűzve harcba 
szállt a társadalmi igazságtalanság ellen. Testvériségü-
ket véres terror jellemzi. 

A  párizsi szín Ádámot a  magánéletben boldog-
talannak mutatja. A  hatalma tudatában lévő forra-
dalmár ugyanis magányos ember, akinek szívét az 
arisztokratikus tartású és hívő márkinő (Éva) egy 
pillanatra viszonzatlanul megdobogtatja. Hiába tűnik 
fel azután Éva egy másik alakban (forradalmárlány) 
is, ők ketten nem lehetnek egymáséi. A véreskezű for-
radalmárlány undorítja Ádámot, a  finom márkinőt 
undorítja a  véreskezű Ádám. A  tisztító erejűnek hitt 
forradalom végül felfalja saját gyermekét: Dantont Sa-
int-Just és Robespierre parancsára hazaárulás vádjával 
elítélik és kivégzik. A nép ujjongva üdvözli a halálos 
ítélet végrehajtását.

A Prága II. színben Ádám a párizsi álomból majd 
lelkesen és bizakodva ébred. Az álom az álomban 
szerkezeti megoldása tehát Párizsban bukni engedi 
ugyan a  főhőst, az eszméből való kiábrándulástól 
azonban megmenti. A forradalom gyakorlata ugyan-
is Madách életében a  nemzeti függetlenség ügyével 

���Vass�Magdolna�(Éva)�és�Trill�Zsolt�(Ádám)�a�debreceni�Csokonai�Színház�
előadásában�(2012)
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A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓLszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

összekapcsolódva azt az ádámi remény-
séget visszhangozta, melyben nem a for-
radalom elve, hanem annak erőszakos 
gyakorlati megvalósítása szenvedett ku- 
darcot. 

X. szín: Prága II.
A Prága II. színben felébredő Kepler 
(Ádám) kiábrándulva tekint körül saját 
hitvány korában. A  francia forradalom 
eszméjét Isten szikrájaként értelmezi, bár 
elborzad annak véres, sáros elhajlásain. 
„Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál. Ezt 
ledöntheti / Erőszak, az örökre élni fog. / 
S fejlődni látom szent eszméimet, / Tisztul-
va, mindig, méltóságosan” – mondja. Leg-
jobb tanítványa előtt felfedi a  középkori 
tudományok értéktelenségét. A  szellemi önállósodás 
és a kötöttségektől mentes művészlét mellett döntve az 
iskolapadból a szabad természetbe menekül.

XI. szín: London
A londoni színben Madách saját korának társada-
lomszervező gazdasági modelljét, a  szabadverse- 
nyes kapitalizmust mutatja be. Ádám ettől a  színtől 
kezdve már nem történelemalakító, cselekvő hős, csak 
szemlélődő ember, aki az álombeli idő előrehaladtával 
színenként egyre idősebbé válik. A  kapitalizmus mű-
ködésének megfigyelésére Madách emblematikus hely-
színt választ: egy vásári forgatag lesz az a  terep, ahol 
a nyereség és haszonvágy jól látható módon tesz áruvá 
minden tiszta emberi értéket. Ádám a  szín elején fe-
lülről, a  Tower bástyájáról figyeli a  vásárteret. A  sze-

me elé táruló látvány bizakodóvá teszi: a kapitalizmus 
rendszerét ugyanis ekkor még olyan önszabályozó 
modellnek látja, amely képes az általános közjó tár-
sadalmi céljait biztosítani. A magasból aláereszkedve, 
a tömegbe vegyülve azonban már a tőkegazdaság visz-
szásságaival szembesül. A vásár minden pontján olyan 
tapasztalatokat szerez, melyek az emberi haszonlesés, 
az önzés és a nyereségvágy pusztító erejéről árulkod-
nak. Megérti, hogy a pénz hatalma az embert önma-
gából kiforgatja és szélsőséges társadalmi igazság-
talansághoz vezet. Áruvá teszi ugyanis Ádám és Éva 
bűnbeesésének tragikus történetét, a virággal jelképe-
zett szépséget, a művészetet, a tudományt, a mámort, 
a  szerelmet, a  munkát, de még a  nyomort is. Ádám 
a magabiztos Luciferrel azt szemléli végig tehát, hogy 
az anyag uralma alatt „Hogyan silányul állattá az em-

ber”. A látottaktól elborzadva szívét 
Éva rabolja el, ám az ártatlannak 
tűnő lány tisztessége is csak látszat, 
hiszen, bár imakönyvvel a  kezében 
lép ki a  templomból, ágyasa lenne 
Ádámnak, amikor vagyonosnak hi-
szi. A  színt haláltánc zárja le Ma-
dách keserű jóslataként. A  sírgöd-
röt csak Éva lépi át, az örök nő, az 
időtlen szépség és szerelem jelképe-
ként. Glóriával megdicsőülten emel-
kedik felül az anyagi világ és a halál 
hatalmán.

   Ónodi�Eszter�(Éva)�és�Cserhalmi�György�
(Kopernikusz)�a�Szegedi�Szabadtéri�
Színház�előadásában,�Vidnyánszky�Attila�
rendezésében�(2011)

���Jelenet�Jankovics�Marcell:�Az�ember�tragédiája�című�filmjéből�(2011)



A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL KÖNYVTÁR

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„A lélek él – e kínos szent örökség,
Mit az egekből nyert a dőre ember – 
Mely tenni vágyik, mely nem hágy nyugodni,
S csatára kél a renyhe élvezettel.”

Madách Imre: Az ember tragédiája, VIII. szín

▶ Hogyan� értelmezhető� a� fenti�� „kínos szent örökség”� kifejezés?� Minek�

mozgatója� és�minek� gátja� az� emberi� lélek?� Hogyan� alakítja� életünket�

a�működése?

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Olvasd�el�a�Tragédia VII.,�VIII.,� IX.,�X.�és�XI.�színét�is!�Állapítsd�meg,�miként�anti�tézisei�egymásnak�ezek�az�
egymást�követő�színek!

2. �Állapítsd�meg,�hogyan�és�mely�pontokon�fordul�a�kereszténység�eszméjének�ellentétébe�a�konstanti�nápolyi�
színben a vallásgyakorlás!

3. �Miért�nem�válik�katarti�kus�jelenett�é�az�eretnekek�máglyahalála?�Miért�támadható�a�keresztény�elvek�alapján�
a�magatartásuk?

4. �Hogyan�értelmezhető�az�Évára�(Borbálára)�utaló�„…mert a jó sajátja / Míg bűne a koré, mely szülte őt” meg-
jegyzés�a�VIII.�színben?�Milyen�korabeli�szokásjog�vagy�gyakorlat�mentheti��meg�Éva�erkölcsi�megítélését?

5. �Milyen�elvi-világnézeti��különbségek�fi�gyelhetők�meg�a�párizsi�szín�Dantonja�és�a�márkinő�Éva�között�?�

6. �Miért�nem�meri�Danton�(Ádám)�nyilvánosan�megvallani�a�márkinő�Éva�iránt�fellobbanó�szerelmét?�Mit�árul�
el�ez�a�félelme�hatalomgyakorlásának�valódi�módjáról?

7.  �Miért�árulja�el�a�nép�a�párizsi�színben�Dantont?

8. �A�Prága�II.�színben�felébredve�Ádám�nem�csalódik�az�álmában�bejárt�párizsi�szín�eszméiben.�Mi�indokolja�és�
teszi�a�drámában�kivételessé�ezt�a�jelenséget?

9. �Milyen�romanti�kus,�madáchi�ars�poeti�ca�olvasható�a�Prága�II.�színben?�Mi�ennek�a�hitvallásnak�a�lényege?

10. �Jellemezd�a�londoni�szín�Éváját!�A�színből�vett��példák�segítségével�mutasd�be�erkölcseinek�kett�ősségét!

11. �Állapítsd�meg,�miért�érzi�magát�Lucifer�nagyon�jól�Londonban!�Miért�áll�hozzá�igen�közel�a�kapitalizmus�meg-
valósult�gyakorlata?

12. �Sorold�fel�azokat�az�erkölcsi�bűnöket,�melyeket�a�londoni�szín�szabad�versenyes�kapitalizmusa�kapcsán�olvas-
tál a Tragédiában!

13. �Adjátok�elő�a�Prága�I.�szín�Kepler–Borbála�jeleneteit!�Érzékeltessétek�a�kiszolgáltatott��tudós�és�a�kett�ős�ter-
mészetű�nő�fi�gurájának�legjellemzőbb�vonásait!

14. �Mutassátok�be�a�londoni�szín�minden�jelenetét�állóképekben!
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„Beteljesült hát lelkem ideálja, / Ez mind derék, ezt így kívántam én is” „Beteljesült hát lelkem ideálja, / Ez mind derék, ezt így kívántam én is” (Madách Imre: (Madách Imre: Az ember tra-Az ember tra-
gédiája, gédiája, XII. szín)XII. szín)

 �A�Tragédia�utolsó� színeiben�az�emberiség� jövője�anti�utópiaként� jelenik�meg.�Keress�
olyan�műveket,�amelyek�utópikus,�ideális�világot�ábrázolnak!�Gondolj�költői�utópiákra�
is!�Keress�negatí�v�utópiát�bemutató�alkotásokat!�Mitől�pozití�v,�mitől�negatí�v�az�utópi-
kus�világ?

XII. szín: Falanszter
A falanszter utópiája Madách saját 
korához viszonyítva a  jövőbe mutat. 
Ábrázolt és az író által elképzelt világá-
nak alapját Charles Fourier (1772–
1837) francia utópista szocialista fi lo-
zófus nézetei adják. A  madáchi jövő 
falanszterében a társadalom fő szerve-
ző ereje a  tudomány és a  praktikum, 
célja a puszta létfenntartás. A célok el-
éréséhez olykor erőszak is szükséges, 
a  megvalósulás során pedig felszámo-
lódik minden egyediség. A  lakók az 
egyenlőség és testvériség jegyében 
még megjelenésükben is azonossá vál-
nak társaikhoz: az egyenruha viselése 
ugyanis mindenki számára kötelező. 
Ebben az utópisztikus életformában nincsen többé 
nemzet, sem haza, sem hagyományos család, sem esz-
tétikum, csupán eggyé olvasztott, praktikus világ. Az U 
alakú falanszterben Ádám Luciferrel együtt szemléli, 
miként semmisül meg a jövő abszurd világában mind-
az, ami korábban élhetővé és emberivé tette a létezést. 
A  tudós Istent és a  teremtést imitálva hatalma alá 
akarja gyűrni az anyagot, miközben mindenki múze-
umi tárgyként tartja számon a múlt túlhaladott jelensé-
geit: a  kutyát és a  lovat. A  mindent uraló praktikum 
száműzte a hétköznapokból a virágokat és a barbárnak 
tartott Homéroszt, és felesleges cifraságnak tartja az 
emberi önkifejezés művészi igényességét. Eszmék híján 
a közösség csak a megélhetés törvényét követi, amely-
nek biztosítása a Nap majdani kihűlése miatt veszélybe 
került. Ádám kétkedve fi gyeli az Istent játszó tudóst, 
aki éppen a holt anyag életre keltésén fáradozik. A jövő 
embertelen világában a  közösség tagjait nevek helyett 
számokkal jelölik, egyéniségüket, magukban hordozott 

élethivatásukat a  frenológia (koponyatan) megfi -
gyeléseivel írják felül, és megbüntetik azokat, akik 
a praktikum ellenében a művészi szépség bűvöletében 
élnek. A  társadalom a  hagyományos értelemben vett 
családmodellt elvetve közneveldékben kezdi meg a kis-
gyermekek ideológiai befolyásolását, az érzelmi alapú 
párválasztás jogát és gyakorlatát pedig elvitatja a  fa-
lanszterlakóktól. Amikor Ádám a szín végén végignézi, 
hogyan tépik ki Éva karjából tulajdon gyermekét, el-
borzadva kívánkozik új, a „földnek hitvány porát” meg-
haladó, magasabb rendű világba.

XIII. szín: Az űr
Ebben a színben Lucifer ismét teljesíti Ádám kívánsá-
gát: kivonja őt a Föld bűvköréből, hogy attól távol egy 
„rokon szellem beszédét” hallgathassa. A  gravitációt 
leküzdő, űrbe száguldó Ádám szeme elől fokozato-
san tűnnek el a Föld szépségének látható jegyei, míg 
végül már csak a  „rideg mathézis” marad érzékelhe-

Az ember tragédiája – Az ember tragédiája – 
A jövőszínek és a zárlatA jövőszínek és a zárlat

���Jelenet�a�Kolibri�Gyermek-�és�Ifj�úsági�Színház�előadásából�(2021)
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tő számára. Az anyag uralma ismét az Isten nélküli 
lét tapasztalatát szerzi meg számára, a  lelki-szelle-
mi értékeket nélkülöző világ látszólag Lucifer szán-
dékának kedvez. Ádám azonban a  fizikai lét végső 
határához közeledve, a  teljes kiüresedés kapujában 
ráébred életének értelmére: „Szerelem és küzdés nél-
kül mit ér / A  lét” – mondja. A  Föld szellemével da-
colva, saját lelke fölött érzett hatalmában majdnem 
kilép a  bolygó bűvköréből. Halandóságának tuda- 
tában kis híján eltaszítja magától a létezést, ám a halál-
félelem és az életösztön erősebbnek bizonyul az emberi 
akaratnál. Ezért fordul aztán a  magát már győztes-
nek hitt Luciferhez. Ez az élmény az oka annak, hogy 
a nemlétezéstől elborzadva ismét az eszmék és célok 
földi világába kívánkozik. („A cél voltaképp mi is? / 
A cél, megszűnte a dicső csatának, / A cél halál, az élet 
küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.”)

XIV. szín: Eszkimó-világ
Ebben a színben Ádám már mint aggastyán lép be 
a falanszterben még csak megjövendölt, végleg kihűlt 
világba. A tudomány nem győzött a végzet fölött, az 
egykor dús és buja környezet fagyossá vált, a  benne 
élő ember pedig erkölcsi megfontolások és eszmék 
nélküli, az állatvilág szintjéig lealacsonyodott, hit-
vány lénnyé lett. A csupán ösztöneiknél fogva cselek-
vő eszkimók végleg kiábrándítják az űrben még újra 
lelkesülni képes Ádámot, aki csalódottságában Luci-
fernek készül hinni. Nemes eszményekbe vetett hite 
megrendül, és megfoganni látszik benne a  luciferi 
gondolat, mely szerint a teremtett világ tisztán anyagi 
természetű létezőként az ember által is reprodukál-
ható. Az emberiség jövője láttán saját jele-
nébe kívánkozik vissza, ahol küzdelmeiben 
csalódva fontolóra veszi az Isten ellen való 
végső lázadását, az öngyilkosságot.

XV. szín:  
A paradicsomon kívül
Álombeli utazása után az újra fiatal Ádám 
ébredésekor ismét az Éden melletti, pálma-
fás ligetben találja magát. Megismerve az 
emberiség jövőjét, mérlegre teszi tapasztala-
tait és kilátásait. Lucifer célja a kezdetektől 
változatlan: az ember által akarja megdön-
teni az isteni teremtést. E  céljának eszköze 
Ádám, akit döntése pillanatáig befolyásolni 
próbál. Kettejük vitája a színben a szabad 
akarat kérdésében ölt testet: míg Lucifer 
az ember végzetszerű, előre megírt sorsáról 

beszél, addig Ádám a  megtapasztalt szabad akaratot 
vallja. Az emberiség történelmének láttán azonban 
Ádám céltalannak látja az Isten által kínált léte-
zést, így saját öngyilkossága révén akadályozná meg 
a jövőt. Szándéka értelmét veszti, amint megtudja Éva 
anyaságát, amely az emberlét folytatását jelenti. Ez 
a  hír töri meg Ádámot, aki saját tehetetlenségére rá-
ébredve, kétségbeesésében az Úrhoz fordul. Az Isten 
nélküli lét helyett az Istennel élhető életet választja. 
Lucifer vereségében leleplezi az emberrel kapcsolatos 
valódi szándékait, végül Isten akaratát szenvedi el 
büntetésként: ártó, romboló tagadásából a szép és ne-
mes csírája fakad majd. A Tragédia zárlatában nem az 
I. színben olvasható deizmus Istene, hanem az irgal-
mas Gondviselő áll a kétségek között vergődő ember 
mellé. A  jövőt előle „jótékonyan” eltakarva, biztatás-
ként a túlvilági öröklétet ígéri. Ám nemcsak a halálon 
túl, hanem az élet küzdelmeiben is Ádám segítségére 
siet: „Karod erős – szíved emelkedett: / Végtelen a tér, 
mely munkára hív, / S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng 
feléd / Szünetlenül, mely visszaint s emel, / Csak azt kö-
vesd.” Támaszul Évát, a gyönge nőt rendeli mellé, aki-
nek lelkülete „Költészetté fog és dallá szűrődni.” Ádám 
életének folytatása így morális paranccsá válik. A mű 
zárlatában az angyalok kara a szabad akaratot tartja 
legfőbb eszmének, egyben kijelöli az ádámi út határ-
köveit és célját. A munkálkodó, tevékeny ember Isten 
kegyelmét élvezve mindig megcselekedheti a szíve ál-
tal diktált jót. A lét értelme így végső soron az építés 
lehetőségében fedezhető fel, ennek sikeréhez pedig 
maga Isten adja a kulcsot: „Mondottam ember: küzdj 
és bízva bízzál!”.

���Jelenet�a�Kolibri�Gyermek-�és�Ifjúsági�Színház�előadásából�(2021)
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A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓLszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

Lucifer, Ádám, Éva és az Úr alakja
A Tragédia három főszereplőjének egyike sem ha- 
gyományos értelemben vett drámai jellem. Lucifer, 
a  lázadó főangyal a  tagadás szelleme, a  ráció és ké-
tely megtestesítője. Önmagát a  teremtésben Istennel 
egyenrangú társnak véli: „Együtt teremténk: osztályré-
szemet / Követelem.” Lázadása után ugyan elűzetik, de 
az Úr átengedi neki az éden két fáját, ezáltal mintha 
igazolná a luciferi logikát, és elismerné közreműködé-
sét a teremtésben. Minden színben jelen van, ő Ádám 
elmaradhatatlan társa. Általában az adott történel-
mi kor vagy társadalmi réteg hibáit hordozza. Lu-
cifernek három dolog „borzogatja” a  hátát: a  szépség 
(az athéni színben: „Csak e mindig megifjuló, örökké / 
Szépnek látása ne zavarna folyvást.”), a kereszt (a ró-
mai szín végén: „E látvány kissé borzogatja hátam”) és 
a  szerelem (ezzel majdnem minden színben harcol). 
Az álomszíneket olvashatjuk úgy is, mint Lucifer küz-
delmét ezzel a három dologgal, amely minden mester-
kedése ellenére értelmet adhat a teremtésnek, az ember 
életének. Mondhatjuk, hogy könnyen végez az első 
kettővel. A szépség megtartó ereje az emberi gonosz-
ságban mellékessé válik, a kereszténység pedig önma-
gát emészti föl. A szerelmet viszont nem tudja elérték-
teleníteni. Minden próbálkozása ellenére sem sikerül 
kiábrándítania Ádámot: Éva szerelme sokkal többször 
ad értelmet és hoz jóságot Ádám életébe, mint ahány-
szor taszítónak érzi.

Ádám mint a  teremtés csúcsa jelenik meg a Tragé-
diában, s mivel Lucifer célja a teremtés nagyszerűségé-
nek tagadása, ezt csak Ádámon keresztül teheti. Ádám 
legfontosabb jellemzője a tudásvágy („Legyünk tudók, 
mint Isten”), ami miatt Isten ellen lázadva feláldozta 
örök életét, és amely összeköti Lucifer racionalitásával, 
viszont bizakodása és küzdésvágya szembeállítja a lu-
ciferi kétkedő tagadással. Választása szabad: dönthet 
Lucifer és az Úr mellett is. Ádámmal szemben Éva 
a  természet, a  sejtés és az érzelem. Szerepe Ádám 
életében és álmában is kettős: hol erényes családanya, 
hol kéjhölgy vagy csapodár feleség. Éva különböző 
alakjai a  jóhoz és a  rosszhoz egyaránt kapcsolódhat-
nak: a II. színben – a bibliai tanításnak megfelelően – 
ő  csábítja Ádámot bűnre, míg a  XV. színben hozzá-
segíti a hit megtalálásához, ő akadályozza meg Ádám 
öngyilkosságát. Ádámmal szemben Éva nem öregszik 
az álomszínek során. Bár a  harmadik színben együtt 
szunnyadnak el a kalyibában, Éva maga nem álmodik, 
csak Ádám álmának részese. Ádámmal ellentétben, 
aki minden színben tudatában van annak, hogy kívül-
ről érkezett, egy másik térbe és időbe tartozik, Éva az 

egyes korszakban már eleve ott van, és csak ritkán és 
halványan sejti, hogy máshová tartozik. Hol támaszt 
jelent Ádámnak, hol kiábrándítja őt. Alakja a keretszí-
nekben is kettős: ő csábítja bűnre a férfit a II. színben, 
a zárlatban viszont ő emlékezteti hivatására és emeli ki 
sötét gondolataiból. Látszólagos mellékszerepe ellené-
re valójában ő Lucifer igazi ellenfele. Ő mozgat min-
dent, a bűnbeeséstől kezdve a sok férfialak manipulá-
lásán keresztül egészen a meghiúsított öngyilkosságig. 
Ádám az utódemberiség nemzője, de a faj fenntartója 
– szülőanya és megmentő értelemben egyaránt – Éva.

Az Úr a Tragédiában leginkább az angyalok kará-
nak I. és XV. színbeli megnyilatkozásai révén jelle-
mezhető. A  dráma elejének deista istenképe teremtő 
szellemi létezőnek mutatja. Művének lényege az esz-
me megtestesítése: a gondolat anyagi köntösbe öltöz-
tetése. Alakjához az abszolút erkölcsi jó képviselete 
kapcsolódik. A teremtés végeredményével elégedetten 
enged részt a világból Lucifernek, akinek osztályrésze 
az anyag fölötti hatalom és az Édenkert két megátko-
zott fája lesz. A  bűnbeesés előtt az embernek szabad 
akaratot adó és őt féltve figyelmeztető Isten Ádám és 
Éva lázadása után valóra váltja ígéretét, és kiűzi a Pa-
radicsomból a halandóvá lett emberpárt. A XV. szín-
ben ismét jelen lévő Úr világossá teszi az emberi tudás 
korlátosságát és a  megismerés áthághatatlan kereteit. 
Ezzel párhuzamosan az új, a  bűnbeeséssel megvál-
tozott Isten-ember kapcsolatban támogatja a  szabad 
akaratával mégis mellette döntő Ádámot és Évát.  
Az emberlét küzdelmeiben a  létezés célját sejteti, 
a figura etymologicával kiemelt bizakodásban pedig 
a Gondviselésbe vetett hit nélkülözhetetlenségét bi-
zonyítja.

���Jelenet�Jankovics�Marcell�Az�ember�tragédiája�című�filmjéből�
(2011)
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4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Ámde útad felségében
Ne vakítson el a képzet,
Hogy amit téssz, azt az Isten
Dicsőségére te végzed,
És ő éppen rád szorulna
Mint végzése eszközére:
Sőt, te nyertél tőle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette.”

Madách Imre: Az ember tragédiája, XV. szín

▶Miért�válhat�a�cselekvőkészség�és�a�tett�erő�ajándékká�az�emberi�élet-

ben?�Milyen�érzésekkel�tölthet�el�minket�a�jól�végzett��munka?�Miért?

FogalmakFogalmak
falanszter:�Charles�Fourier�kifejezése;�

közösen�termelő�és�igény�szerint�
fogyasztó,�zárt,�kommuniszti�kus�
közösség

frenológia:�18. századi áltudományos 
elképzelés, mely szerint az ember 
jellemét a koponyán található dudorok 
határozzák meg

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Olvasd�el�a�Tragédia jövőszíneit!�Hogyan�változik�ezekben�a�színekben�Ádám?�Jellemzi�ez�a�változás�Évát�is?

2. �Miért�súlyosan�emberellenes�a�falanszter�világa?�Milyen�általános�emberi�tulajdonságokat�kíván�megváltoz-
tatni�az�ott��uralkodó�rendszer?

3. �Idézd�fel�az�európai� felvilágosodás�általad� is� ismert�angol�és� francia,�utópiszti�kus�világot�ábrázoló� jelene-
teit!�Mely� regények�mely�helyszíneivel�és� társadalomszervezési� gyakorlatával� rokon�Madách� falansztere?�
Mi�az�elvi-gyakorlati��rokonság�alapja?

4. �Mi�Luther,�Platón�és�Michelangelo�„bűne”�a�falanszterben?

5. �Mi�tántorítja�el�Ádámot�az�űrbéli�jelenetben�att�ól,�hogy�feladja�az�életét?�Miben�talál�régi-új�célt�magának?�
Vörösmarty�Mihály�melyik�versében�fogalmazódik�meg�ugyanez�a�cél�létértelemként?

6. �Milyen�viselkedési�jelenségek�bizonyítják�az�eszkimó�színben�az�ember�állati��létszintre�való�süllyedését?

7.  �Milyen�érvekkel�kívánja�meggyőzni�Lucifer�a�XV.�színben�Ádámot�arról,�hogy�az�embernek�nincsen�szabad�
akarata?�Mit�állít�az�egyéni�és�a�közösségi�sorssal�kapcsolatban?

8. �Mely�luciferi�megszólalások�leplezik�le�az�ördög�emberrel�kapcsolatos,�eredeti��szándékát�a�XV.�színben?

9. �Mit�tart�Ádám�a�záró�színben�az�élet�legnagyobb�próbatételének?�Hogyan�szeretne�úrrá�lenni�az�aggályain?

10. �Miért�rejti��el�Isten�Ádám�elől�a�jövőt?�Mit�mutathatna�neki�majdani�gyermekeivel�kapcsolatban?

11. �Mi�Lucifer�büntetése�a�záró�színben?

12. �Mit�üzen�Ádámnak�az�Úr�utolsó�szava�a�műben?�Hogyan�kapcsolódik�ez�az�üzenet�a�bűnbeesés�előtti���Isten-
ember�viszonyhoz?

13. �Nézzétek�meg� együtt�� Szikora� János� rendezésében�Az ember tragédiája� zárlatát� a� harmadik� felvonásban�
(az�interneten�megtalálhatjátok)!�Milyen�szövegváltozatot�használ�a�darab�végén�a�rendező?�Milyen�vizuális�
megoldás� lép�részben�a�verbalitás�helyébe�az�utolsó� jelenetben?�Hogyan�módosítja�ez�a�rendezői�eljárás�
a�mű�végső�üzenetét?

14. �Mutassátok�be�a�Tragédia minden színét állóképek segítségével!

15. �Közösen�készített��ábrán�mutassátok�be�a�Tragédia történelmi�színei�közötti���tézis-anti�tézis�viszonyt!
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„Boldog, és azt hiszem, hogy az utolsó boldog író. Nemcsak azért, mert játék neki az írás, de azért is, mert „Boldog, és azt hiszem, hogy az utolsó boldog író. Nemcsak azért, mert játék neki az írás, de azért is, mert 
az életet is játéknak tekinti . Reá mosolygott  utoljára az adoma tündére. Egy letűnt, kedves kor krónikása, az életet is játéknak tekinti . Reá mosolygott  utoljára az adoma tündére. Egy letűnt, kedves kor krónikása, 
amelynek kedélyessége ma már csak mese, annak a történelmi félmúltnak az írója, amely lassanként amelynek kedélyessége ma már csak mese, annak a történelmi félmúltnak az írója, amely lassanként 
kikopott  az életből, de az emléke még mindig vissza-visszatér.” kikopott  az életből, de az emléke még mindig vissza-visszatér.” (Kosztolányi�Dezső:�(Kosztolányi�Dezső:�Mikszáth KálmánMikszáth Kálmán))

 �Mit�jelenthet�Kosztolányi�Dezső�megfogalmazásában�a�„letűnt, kedves kor krónikása”
kifejezés?�Milyen� irodalmi�határkorszak�alkotója� lehet�Mikszáth�Kálmán?�Vajon�mely�
stí�lusirányzatok�jellemzik�alkotásművészetét?

Mikszáth Kálmán
Mikszáth Kálmán (1847–1910) Jókai 
Mór mellett a magyar irodalom legol-
vasottabb írója. Az 1847-ben, a  Nóg-
rád megyei Szklabonyán született író 
a kisnemesség és a parasztság határvi-
lágából indult. Tudatát és írásművé-
szetét a  szeretett Palócföld mind-
végig meghatározta. Középiskolai 
tanulmányai után a  pesti egyetemen 
jogásznak tanult, de diplomát nem 
szerzett. 1871-ben Balassagyarmatra 
került esküdtnek, ahol Mauks Mátyás 
főszolgabíró mellett tevékenykedett. 
Itt ismerkedett meg Mauks Ilonával, 
főnöke lányával, akit 1873-ban, titokban, a szülők bele-
egyezése nélkül feleségül vett. Pestre költözve anyagi 
nehézségek közepette éltek, majd a nélkülözések és a fe-
leség betegsége miatt 1878-ban felbontották a házassá-
got. 1882-ben aztán, amikor Mikszáth írói sikerei anya-
gi elismerést is hoztak, ismét egybekeltek. 1881-től 
ugyanis az író a Pesti Hírlapnál dolgozott, és ugyaneb-
ben az évben megjelent A tót atyafi ak, majd 1882-ben 
A jó palócok című kötete is. Országos elismertségét jel-
zi, hogy a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos 
Akadémia is tagjai közé választotta. Az 1882-es évtől 
kezdte írni Országgyűlési karcolatok című rovatát a Pes-
ti Hírlap hasábjain, amely publicisztikai írásokban 
kritikus hangon hívta fel az olvasói fi gyelmet a parla-
ment működésének visszásságaira, a  dzsentrijelenség 
társadalmi hatásaira és a bürokráciára. A ’80-as, majd 
’90-es években érdeklődése saját korának társadalmi 
problémái felé fordult: ekkor született regényeiben leg-
inkább a  dzsentrikérdéssel foglalkozott. E  tárgyban 
született A gavallérok (1897), a Két választás Magyaror-
szágon (1896–1897), valamint a  később keletkezett 
A Noszty fi ú esete Tóth Marival és a Különös házasság 

(1900) című regénye is. 1887-ben a Sza-
badelvű Párt támogatásával országy-
gyűlési képviselő lett, bár huszonhá-
rom képviselői éve alatt mindössze 
kétszer szólalt fel. 1895-ben jelent meg 
a  magyar irodalom egyik legnagyobb 
világsikere, a  Szent Péter esernyője
című regénye, melyet azóta több mint 
húsz nyelvre fordítottak le. Híres, az 
olvasót a kuruc korba kalauzoló törté-
nelmi regénye, A fekete város, 1910-ben 
látott napvilágot. Utolsó évtizedének 
novelláit az elégikus hangnem jelle-
mezte. Az induló Nyugat íróival nem 
talált közös hangot, így az irodalmi 

közélet helyett a csendes magányt választotta. Borúlá-
tását az általa megsejtett, első világháborús nemzeti 
tragédia képzete is erősítette. 1910-ben, negyvenéves 
írói jubileuma után röviddel, váratlanul meghalt. 

Romanti kus, realista vagy modern?
Mikszáth életművét sokféleképpen értelmezték az 
elmúlt évtizedekben. Sokáig a  romantika és a  realiz-
mus határvidékén elhelyezkedő szerzőnek tartották. 
Két említett kötete, A tót atyafi ak és A jó palócok a ro-
mantikus Mikszáth legfontosabb munkájaként vonult 
be a köztudatba. A későbbi Mikszáth-műveket pedig 
a dzsentrivilágról beszélő realista alkotásokként olvas-
ták. Az 1980-as évek derekától viszont egyre inkább 
Mikszáth modern írói sajátosságaira terelődött a  fi -
gyelem. Az újabb értelmezők amellett érveltek, hogy 
az elbeszéléskötetek romantikus líraisága valójában 
játékos szerep csupán, amely a  századvégi európai 
modernitásra jellemző (tehát nagyon korszerű). A két 
kötet modern voltára utal az elbizonytalanított elbe-
szélői pozíció is. Az anekdotázáshoz is kapcsolódik, 
hogy a  mindentudó narrátor néha az egyes szerep-

Mikszáth Kálmán pályájaMikszáth Kálmán pályája

��Mikszáth�Kálmán



A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Választhattam volna egy más történeti alakot is, de Zrínyi volt 

a legjobb, az ország egyik első leventéje, akinek viselt dolgait min-

denki ismeri Magyarországon, még a kis gyerekek is. Választhattam 

volna a  világtörténelemből hőst, hogy könyvem így az idegenek 

előtt is érdeklődést kelthessen, de mit nekem az idegen világok – én 

csak enyimek írója vagyok: a magyaroké. Megmaradok Zrínyinél.”

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász

▶ Vajon�mi� lehet�egy�alkotó�célja�azzal,�ha�behatárolja�műveinek�

befogadói� körét?�Miért�nevezi�meg�egy� író� a� saját� célközönsé-

gét?�A�siker�az�elismerések�számában�mérhető?�Ha�nem,�akkor�

miben?

FogalmakFogalmak
Palócföld:�a�Mátrától�és�a�Bükktől�északra�fekvő,�

medence�jellegű�területek,�valamint�
az�Ipoly�völgye,�az�itt� �élő�magyar�parasztság�
népi elnevezése a palóc

publiciszti�ka:�a�politi�kai,�társadalmi,�kulturális�
élet�eseményeit�tárgyaló,�elemző�műfaj;�
elmélyült�gondolati�ság,�magas�nyelvi�
minőség,�eredeti��megközelítésmód�jellemzi�

anekdota: rövid,�csatt�anós,�tréfás,�humoros�
történet,�amely�többnyire�közismert�
személyeket�vagy�történelmi�eseményeket�
jellemez mulatságosan

lők, máskor kisebb közösségek tudatával azonosul, 
ami arra világít rá, hogy minden történet sokfélekép-
pen beszélhető el. A  realista olvasat korlátja valóban 
jól érzékelhető az Új Zrínyiász (1898) értelmezése-
kor, amely fantasztikus elemeket is tartalmaz (a szi-
getvári hős és társainak feltámadását). A  gavallérok
című elbeszélés a  lecsúszott vármegyei nemesség, 
a dzsentri megsemmisítő szatírája. Eisemann György, 
Mikszáth monográfusa viszont arra hívja fel a  fi -
gyelmet, hogy a  mű elbeszélője nem a  realista regé-
nyekre jellemző mindentudó narrátor, hanem maga 

is leértékelődik, hiszen nem lát át a  mű színjátékán. 
Ami a Különös házasság és A Noszty fi ú esete Tóth Ma-
rival című regényeket illeti, realista olvasatuk valóban 
meggyőző. Az előbbi a  korabeli egyházpolitikai har-
cokhoz (állami anyakönyvezés) ad irodalmi muníciót, 
az utóbbi a dzsentri hozományvadászatát bírálja. Mik-
száth posztumusz kötete, A  fekete város (1910) pedig 
nemcsak a  nemesség és a  polgárság, a  vármegye és 
a város ellentétét hangsúlyozza, hanem a századfordu-
ló közérzetét, kételyeit, bizonytalanságát regényesíti.

Az anekdota
Mikszáth művészetének visszatérő eleme az anek-
dota. Műveinek elbeszélője gyakran úgy szólal meg, 
mintha baráti társaságban lenne. A történetmondást 
gyakran szakítják meg személyes kitérők, a fő esemé-
nyekhez kevéssé vagy alig köthető epizódszerű beté-
tek. Az anekdota, amely korábban az élőbeszéd meg-
szólalási formája volt, Mikszáthnál irodalmi műfajjá 
válik. Lényegi vonása, hogy újra átélhetővé teszi 
a múltat. Azt az illúziót kelti, hogy az elmúlt dolgokat 
a jelenbe lehet helyezni. Az anekdotázás tehát a nosz-
talgia egyik megnyilvánulási formája. A  nosztalgia, 
illetve múlt és jelen szembeállítása Mikszáth művé-
szetének egyik alapmotívuma. Gyakran írt ugyanis 
olyan hősökről, akik igazából nem illenek saját ko-
rukba. A  Beszterce ostromának (1895) főszereplője 
például egy várúr, aki a századvégi modern korban is 
lovagi erkölcsök szerint él. A  lecsúszott nemesség, 
a  dzsentri ábrázolása, Mikszáth egyik visszatérő té-
mája, a múlt és jelen szembeállításához kapcsolható: 
a nemesség egy olyan világból maradt a 19. század vé-
gére, amely világ már réges-régen nem létezett.

��Mikszáth�Kálmán�a�horpácsi�birtokán
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„A vén Mátrától le egészen a »Kopanyica« völgyig az egyedüli úr.” „A vén Mátrától le egészen a »Kopanyica« völgyig az egyedüli úr.” (Mikszáth�Kálmán)(Mikszáth�Kálmán)

 �Mikszáth�novellái,�elbeszélései�a�19.�századi�Magyar�Királyság�északi�peremvidékén�ját-
szódnak.�Az�itt� �élők�egyik�fő�megélhetési�forrása�az�állatt�enyésztés.�Mikszáth�Az a fe-
kete folt�című�elbeszélésének�főszereplője�is�számadó�juhász.�Milyen�jellemzők�társít-
hatók�a�pásztorok,�juhászok�életéhez?�Milyen�irodalmi�hagyományokat�idéz�a�világuk?

A siker útján 
Mikszáth mögött már évtizedes írói pálya állt, amikor 
1881-ben A tót atyafi ak megjelent. Az elbeszéléskötet 
nemcsak a kritikai sikert és a szélesebb körű ismertsé-
get hozta meg számára, hanem (következő novella-
gyűjteményével, A  jó palócokkal együtt) egy – a ma-
gyar irodalomban szinte feltáratlan  – régió emb-
lematikus alkotójává is avatta. Ez a szlovákok („tótok”) 
és palócok lakta észak-magyarországi vidék már A tót 
atyafi ak lapjain egységes, fi ktív kultúrtájjá válik. 
Azonosítható helyszínei a valóságból építkező, mégis 
alapvetően képzeletbeli tájba illeszkednek, és kultúrája 
sem a  szociográfi ai hűség jegyében jut szerephez. 
Mikszáth a szülőföldje elemeiből saját, autonóm vi-
lágot teremt, gondosan berendezi azt, és megírja mi-
tológiáját – elsősorban ez a törekvés biztosítja a kötet 
koherenciáját, novellafüzér-jellegét. 

Elbeszélései és novellái
Mikszáth írói pályájának indulásakor írt novelláin 
és elbeszélésein még Jókai hatása érezhető. Az 
1881-es A tót atyafi ak és az 1882-es A jó palócok című 
kötetei azonban már az író jellegzetes, egyéni hangján 
szólnak. Az első kötet négy elbeszélést tartalmaz, me-
lyeknek főhősei nagy hegyek ölelésében, az emberek-
től távol, a  természet közelségében élnek. A  tizenöt 
novellát tartalmazó második kötet, A jó palócok sze-
replői viszont már a  hegyek ormai alatt, barátságo-
sabb tájakon, palóc falvakban élő, egyszerű emberek. 
A két kötet közös vonása, hogy hősei az író által a ma-
gyar irodalomtörténet újszerűen középpontba állított 
fi gurái: Mikszáth novellavilága ezeknek az egyszerű, 
falusi embereknek a mélyen megélt lelki folyamataiba 
engedi betekinteni a mindenkori olvasót. 

A mikszáthi elbeszélést és novellát több stílusirány-
zat is áthatja: a művek romantikus vonása leginkább 
a számos történetbeli fordulatban, a jellemek idealizá-
lásának vágyában és a  túlzás eszközében mutatható 
ki. Az erőteljes lélektaniság, a bűn és bűnhődés ösz-

szefüggéseinek ábrázolása azonban a  realizmushoz 
kapcsolja a  kötetek alkotásait. Az elbeszélői szerep 
elbizonytalanodása viszont már a századvég modern 
irodalmának hangjait idézi. 

A tót atyafi ak és A jó palócok történeteinek minden-
kori elbeszélője különös viszonyt ápol hőseivel. Dön-
tési helyzeteikben ábrázolva őket gyakran azt mutatja 
meg, miként buknak el ezek az egyébként tiszta jelle-
mű, naiv szereplők egy-egy hibás, rossz választásuk 
következtében, miközben feléjük a feltétlen szeretet és 
a  részvét gesztusával fordul. A narrátor szinte közöt-
tük él, ismeri sorsukat és gondolataikat; a lelkükbe lát. 
Ezt a közelállást sokszor a szabad függő beszéd elbe-
szélési technikája jelzi, melyben a megszólalás lehető-
ségét észrevétlenül engedi át a művek hőseinek. Saját 
elbeszélői pozícióját az élőbeszédszerűség és az anek-
dotikus hajlam jellemzi. Beszélt nyelvi fordulatokban 
gazdag megszólalásait tömörítve, sűrítve, elhallgatá-
sok és a  három ponttal jelölt kihagyások révén adja 
közre, ami a történetek sokszor tragikus végkifejleté-
vel együtt balladaszerűvé teszik a műveket. 

A mikszáthi elbeszélés és novella fontos jellemző-
je a szerepeltetett tájelemek különös szerepe: bennük 
a  hősök lelkiismeretének hangjai, olykor múltjuknak 
fontos eseményei vagy jelenük látható, hallható kive-
tülései mutatkoznak. A történetek lirizált prózanyel-
ven szólalnak meg: szövegüket erőteljes képiség (me-
taforák, hasonlatok és szimbólumok) gazdagítja. 

Az a fekete folt

A tót atyafi ak elbeszéléskötet egyik legismertebb da-
rabja Az a fekete folt című alkotás. Az elbeszélés címe 
egy népballadából idézett fél sor, mely a  mű végén is 
szerepeltetve mintegy keretbe foglalja és az elbeszélői 
jelentől a  múltba távolítja az elmesélt történetet. Olej 
Tamás, brezinai bacsa (számadó juhász) története egy 
tiszta jellemű ember pillanatnyi, de később már helyre-
hozhatatlan megingásának tragikus következményei-

A tót atyafiakA tót atyafiak
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be avatja be olvasóját. A magas hegyek közt, az embe-
ri közösségtől távol élő, a külvilág által érzéketlennek 
tartott számadó juhász lelkivilága ugyanis megejtően 
összetett: a bacsa gyötrő lelkiismerete végül nem tudta 
feldolgozni a kísértésnek engedő árulást. Az elbeszélés 
számos romantikus vonása mellett (mesebeli táj, túlzá-
sok, idilli léthelyzet), a bűn és bűnhődés összefüggés-
ében a realizmus stíluseszközei révén is fogalmaz.

Olej Tamás szimbiózisban él a természettel. Minde-
ne az akol és a nyáj. Idilli életét csupán egyetlen gond 
keseríti: lánya, Anika születésébe belehalt feleségének 
gyötrő hiánya. A  természettel és a  juhászi életforma 
szabadságával eggyé vált bacsa mindennapjait a  táje-
lemek is visszhangozzák: a bokrok, a szél, a Nap járá-
sa mind-mind érzelmeinek tükrévé válik. A fájdalmát 
magába temető férfi tiszta értékrendjében Isten után 
a talári herceg és a vármegye következik. Jellemét hiva-
tásának szeretete mellett a közösségi normák betartása, 
az apai kötelesség mindenáron való teljesítése, a rang és 
a  tekintély tisztelete mellett a  rábízott állatokkal való 
viszonya is jellemzi: az idő előtt született és elárvult kis-
bárány életét ösztönös jósággal menti meg. E jellemrajz 
a mikszáthi széppróza jellegzetes eljárásaként nem ter-
jed ki minden lényegi vonásra, hanem a legbeszédesebb 
cselekvési és viselkedési formák említése révén formálja 
meg az ábrázolt hős karakterét. Az ily módon röviden 
bemutatott, de jellemző élethelyzetekben értesülhetünk 
a  főhős vendégjoghoz, emberi öntudathoz, szokásjog-
hoz, illemhez és kötelességhez fűződő viszonyáról, va-
lamint arról, hogy Olej Tamás Isten, a közösség és a ter-
mészet törvényei szerint él. 

Az elbeszélés hosszú expozíciója aprólé-
kos gonddal mutatja be a  főhős, Olej Tamás 
világát. Romantikusan idealizált, a  romlatlan 
természet és a  civilizáció értéktelített ellen-
tétében ábrázolt világ ez, ahol hétköznapi és 
csodás közt nem húzódik éles határvonal (így 
hallhatja a  bacsa meghalt felesége hangját, 
s  így várhatja a  titokzatos ifjúban az egykori 
szabadságharcosokat). A Brezinán sajátos er-
kölcsök, törvények érvényesülnek („Nem sírt, 
nem akaródzott neki. Mit tudta ő, hogy így 
kívánja az illedelem. A  Brezina hallgatag fái 
nem tanították meg őt hazudni.”). Ebbe a szin-
te mesei közegbe tör be a herceg, aki váratlan 
látogatása során beleszeret Olej lányába, Ani-
kába. Az első találkozást és annak előzményeit 
– vagyis végső soron az expozícióban megis-
mert egyensúlyi helyzet megrendülését  – az 
elbeszéléstechnika szembetűnő változása is 

kiemeli. A  szöveget addig meghatározó (és az íróra 
jellemző módon a  szereplői szólamokat is magába ol-
vasztó) narráció ettől kezdve visszaszorul, és a dialógu-
soknak adja át a helyét. Ez drámai jelleget kölcsönöz az 
elbeszélésnek, s  egyben lelassítja annak tempóját. Míg 
a bevezetés évtizedeket, lényegében a főhős egész életét 
és gondolkodását sűríti egyetlen napba, a herceg érke-
zésétől az akol pusztulásáig mindössze néhány nap telik 
el, s ezeknek is csak kitüntetett pillanatait, drámai csúcs-
pontjait ismerjük meg részletesebben. Ilyen természete-
sen a rejtélyes fiatalember és Olej beszélgetése, amit a ti-
tok feltárulásának késleltetése, illetve a szereplők közti, 
egyre fokozódó feszültség tesz különösen kiélezetté, 
ilyen a főhős megkísértése, és ilyen a zárójelenet, amely-
nek hatását a meglepetés, pontosabban a bacsa elhatá-
rozásának elhallgatása biztosítja. Ezt az elhallgatást az 
elbeszélői attitűd fokozatos megváltozása előlegezi meg. 
Az elbeszélés elejének bensőséges, bizalmas, a komiku-
mot sem nélkülöző hangja az ábrázolt világhoz tartozó, 
népi narrátort sejtet, aki ráadásul a szereplők tudatába 
is betekintést enged („Minden, minden ott van, minden, 
minden úgy van, s még sincs ott semmi és még sincs úgy 
semmi… Valami hiányzik, üres, néptelen az egész ház tá-
jéka.”). A  cselekmény előrehaladtával aztán a  narráció 
objektívebbé válik, a nézőpont fokalizációja külsőre vált, 
s így az Olej Tamásban kavargó érzelmekre is többnyire 
csak cselekedetei, gesztusai alapján következtethetünk 
(az akol felgyújtását például így kezdi meg: „Mélyen 
lehúzta kalapját szemére, ne lásson alóla semmit, úgy 
ment ki az akol ajtaján.”). A  narrátori viszonyulásnak 
ez a  kettőssége az időkezelésben is tetten érhető. Míg 

��Barabás�Miklós:�Felvidéki�tótok
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a nyitány elbeszélés és cselekmény egyidejűségének be-
nyomását kelti („Nincsen olyan híres akol, mint a brezi-
nai akol…”), vagyis olyan narrátort feltételez, aki nincs 
tudatában a végkifejletnek, később nyilvánvalóvá válik, 
hogy az elbeszélő visszatekintő pozícióból szólal meg 
(„És a brezinai völgy csendes azóta”). Ezek a változások 
szinte észrevétlenül vezetik át az elbeszélést a  meséből 
a tragédiába. Maga Olej Tamás pedig, ez az egyenes és 
becsületes, mégis kisszerű fi gura (gondoljunk azokra 
a részletekre, amelyekben épp látószögének korlátozott-
sága válik komikussá: „Ilyen siheder szólítja »te«-nek, aki 
még szopós gyerek volt, mikor őt már a notárius is meg-
kendezte”; „A brezinai veres födelű akol, a kilenc vezér-
kos, a száz selyemürü és a többi birka mind az övé lenne. 
Mennyi kevés maradna ezenkívül a többi embereknek, kik 
még a világon vannak!”) a tudatosan vállalt bűnhődés ál-
tal tragikus hőssé nemesül. 

A mikszáthi lirizált prózanyelv sajátosságait mu-
tatja Az a fekete folt című elbeszélése, amelynek címe 
a  történet ismeretében válik metaforikussá: a  felége-
tett akol üszkös maradványa ugyanis a zárlatban Olej 
Tamás lelkiismeretének letörölhetetlen szégyenfoltjá-

vá válik. A szerelemjelképként szereplő ólomöntvény, 
a hasonlatok (például „olyan piros lett, mint a pipacs”), 
a  megszemélyesítések (például „A Brezinák dalai pi-
hennek”) és a  metaforák (például „Félrevert harang 
a szív most”) pedig a mikszáthi elbeszélések és novel-
lák nyelvi világának jellemző prózapoétikai elemei-
ként vannak jelen a műben.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mélyen lehúzta kalapját szemére, hogy ne lásson alóla semmit, úgy ment ki az akol ajtaján.”

mikszáth kálmán: az a fekete folt

▶ Vajon�elkerülhető�a�dolgokkal�való�szembenézés�a�fi�zikai�látás�kiiktatásával?�Miért�nem�akarja�az�ember�valósá-

gosan�is�látni�hibái�következményeit?�

FogalmakFogalmak
szociográfi�a:�egy-egy társadalmi réteget, települést vagy 

tájegységet�bemutató,�tudományos�igénnyel�írt�epikus�mű

novella: kisepikai�műfaj,�az�olasz�nuovo,�lati�n�novum,�
újdonság�szóból�ered;�a�novella�elbeszélője�rövid�történetet�
mond�el,�tömören;�a�cselekmény�előrehaladására�
a�drámaiság�jellemző:�expozíció,�bonyodalom,�tetőpont,�
megoldás;�a�tetőpont�váratlan�fordulat�(novum),�mely�
csatt�anószerű

elbeszélés: kisepikai�műfaj,�melyben�a�narrátor�egyszálú,�
kevés�szereplővel�bíró�történetet�mond�el;�az�elbeszélés�
narrátora�a�szereplők�egy-egy�jellemvonását�emeli�ki,�
hosszú�jellemfejlődést�nem�következik�be,�általában�
jellemváltozás�bemutatására�van�lehetőség

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�Mikszáth�Kálmán�Az a fekete folt című�elbeszélését!�Rajzolj� egy�négyszöget,� amely�Olej�Tamás�
„birtokát”�jelenti�!�Gyűjts�olyan�fogalmakat,�törvényszerűségeket,�amelyek�meghatározzák�az�itt� �élők�életét!�
Rajzold�be,�milyen�kapcsolatokkal�kötődnek�a�külvilághoz!�

2. �Hány�ura�van�Olej�Tamásnak?�Kik�ők,�és�hogyan�befolyásolják�a�történet�menetét?�Mi�fölött��van�hatalma�
magának�Olej�Tamásnak?� �

3. �Milyen�fokozatokban�értesülünk�a�vadász�látogatásáról,�és�hogyan�derül�ki�végül,�hogy�kicsoda�valójában?�

4. �Ábrázold�hálószerűen,�hogy�milyen�kommunikációs�stratégiák,�beszédmódok�jönnek�létre�a�szereplők�kö-
zött�!�Jellemezd�is�ezeket�a�kapcsolatokat,�mennyiben�hatékonyak,�őszinték�vagy�célravezetők!�

5. �Milyen�szerepet�tölt�be�a�brezinaiak�életében�a�természet,�a�természet�hangja�és�a�népdalok?�Gyűjts�mind-
egyikre�példát�a�szövegből!�

6. �Hogyan�értékeled�Olej�Tamás�utolsó�tett�ét,�mennyiben�volt�szimbolikus�gesztus?�Milyen�jelentések�kapcsol-
hatók�a�„fekete�folt”-hoz?� 
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„itt  a magyar elbeszélő hagyomány egyik fontos sajátossága folytatódik: az életképszerű »beszély«-„itt  a magyar elbeszélő hagyomány egyik fontos sajátossága folytatódik: az életképszerű »beszély«-
stí lus, az anekdoti kus modor »közvetlensége«, a megnyilatkozás módjában mindig határozott an kikris-stí lus, az anekdoti kus modor »közvetlensége«, a megnyilatkozás módjában mindig határozott an kikris-
tályosodó alanyiság.”tályosodó alanyiság.”�(Eisemann�György)�(Eisemann�György)

 �Mely� szerzőknél,�mely�művekben� jelenik�meg�Mikszáth�előtt� �ez�a� fontos� sajátosság?�
Hogyan�hathatott��az�író�műveinek�befogadására,�hogy�ehhez�a�hagyományhoz�kapcso-
lódtak?

A kötet felépítése 
Az 1882-ben megjelent novelláskötet-
tel Mikszáth mintegy kiteljesítette pá-
lyájának A tót atyafi akkal megkezdő-
dött fordulatát. A gyűjtemény, amelyet 
a  magyar novellisztika egyik csúcs-
teljesítményeként tart számon az iro-
dalomtörténet, már teljes kiforrottsá-
gában tárja elénk az író poétikai 
eszköztárát. Ahogy a  címből is kide-
rül, Mikszáth A jó palócokban is szü-
lőföldjének az irodalmi köztudat szá-
mára távolinak, idegennek, „egzoti-
kusnak” tűnő világát idézi meg, an-
nak nyelvéből, világlátásából, hagyományaiból, hie-
delmeiből merít. Alakjai nem egyénileg jellemzett, ha-
nem a mesék és mítoszok világából ismerős, tipikus és 
szerethető fi gurák, akiknek történetei ugyancsak 
a  mitikus cselekményszerkezetekre emlékeztetnek. 
Sorsukban gyakran egyetlen rossz döntésük hoz for-
dulatot: tragédiájukat együttérző szeretettel szemléli 
az elbeszélő. A kötet tizenöt rövid novelláját nemcsak 

a helyszín azonossága, hanem az is-
métlődő szereplők és történetelemek, 
valamint az elbeszélői hang, az elbe-
széléstechnika hasonlósága is össze-
köti – A jó palócok így a  novella-
ciklus és a regény határán áll. 

Bede Anna tartozása

A Bede Anna tartozása című novel-
la a palóc, falusi ember romlatlanul 
naiv világfelfogására és erkölcseire 
épülő írás. Az események helyszíne 
a bíróság fojtott levegőjű terme, ahol 

a bírák emberi sorsok felett döntenek. A novella első 
jelenetében keltett feszültségét a  cím sejtelmességén 
túl a minden érzékszervre ható, lírai megfogalmazá-
sú leírás fokozza: a színek, az árnyalatok és a szagok 
is mind a  történések hangulati kiindulópontját ár-
nyalják. A  teremben mindenki fáradt, tompa, min-
den fagyos, kellemetlen szagú és szürke. Bede Erzsi 
üde fi atalsága és ártatlan bája ebbe a fojtott légkörbe 

fénylik bele: jelenléte a  megszemé-
lyesítés lirizált prózanyelvén hoz 
történeti és hangulati fordulópon-
tot („a vastag ködön át, mintha egy 
sugár is lopózott volna az ablakhoz, 
és ott táncolna a  jégvirágok kö-
zött”). A lány külső jellemzése a bí-
rákén túl az elbeszélő rokonszenvé-
ről is beszél; a kedves, bájos teremtés 
mindenki szívét meglágyítja. Jelle-
mére, szemérmes tisztaságára vi-
selkedésének apró részletei utalnak. 
Megszólalásaiból kiviláglik, hogy 
a  jog betűjén („A törvény törvény.”)
felül naiv hitének parancsát köve-
ti. Orgazdaságért elítélt nővérének, 

A jó palócokA jó palócok I. I.

���Mikszáthék�háza�Szklabonyán
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Annának ezért lép helyébe, emiatt vállal-
ná ártatlanul a nem is rá kiszabott bünte-
tést. Megkérdőjelezhetetlenül hisz a bűn 
jóvátehetőségének földi lehetőségében.

A Bede Anna tartozása a mikszáthi no-
vella jellegzetes alkotása. Hősei szinte az 
írástudatlanságig egyszerű, mégis rom-
latlan lelkű, tiszta emberek. Ilyen karakter 
a bírósági jelenet idején már halott Anna 
is, aki szerelme miatt került összeütkö-
zésbe a  törvénnyel. Egyetlen, a szerelem-
mel magyarázható bűne miatt elbukik, 
elvesztett becsületét halála után ártatlan 
húga próbálja visszaszerezni. A  nővére 
ártatlanságában mindvégig biztos Erzsi 
megszólalásait gesztusai árnyalják: arcá-
nak színeváltozását a  kötetben visszatérő 
jelképek mutatják. („Jobb is, ha eltakarja, 
mert ha fehér liliom volt előbb, olyan most 
a  szégyentől, akár a  bíbor.”) A  szóképek-
ben gazdag prózai nyelvet használó elbe-
szélő a történet bizonyos mozzanatait elhallgatja az 
olvasó elől, ezeknek a  kihagyott történetrészleteknek 
az értelmezését a  befogadói fantáziára bízza. („Sárga 
kendőjével nem is annyira a homlokát törli; talán lejjebb 
valamit…”) Az életsorsokat bemutató történet a sűríté-
seknek, a párbeszédeknek és a zárlatnak köszönhetően 
balladaszerű: a  bírói testület elnökének mindentudó 
irgalma katartikus zárlatban oldja az írásmű elején 
megteremtett és végig fenntartott feszültséget.

A bágyi csoda

A Tímár Zsófi özvegysége és A  bágyi csoda közötti 
kapcsolat a kötet koherenciáját példázza. Jóllehet az 
utóbbi szigorúan véve nem folytatása az előbbinek, de 
a helyszín, a kis palóc falu változatlan, Tímár Zsófi újra 
feltűnik, ezúttal mellékszerepben, s  férje halálára is 
történik utalás (a fekete fátyol), így a két novella idő-
rendje is könnyen rekonstruálható. Noha a múlt idejű 
igealakok nyilvánvalóvá teszik, hogy az elbeszélő utó-
lagos tudással rendelkezik a történtekről, azt mégsem 
érvényesíti; a  narráció a  szereplők időérzékeléséhez 
idomul. („No emberek, gózoniak, majornokiak, mozog-
ni fog itt a garat estére.”) Az elbeszélő nézőpont is osz-
tottabb: már az alapszituációt, Gélyi János és Vér Klára 
vonzalmát is különféle látószögekből ismerjük meg, 
s a váltások át- meg átszövik az egész szöveget. A kö-
vetkező részletben például lényegében a falusi pletykát 
érzékeltetve. („Talán szándékosan hagyta utolsónak 

a  menyecske, hogy ő maradjon a  legtovább? De hátha 
csak incselkedik vele?”)

A történet életképszerű beszédhelyzetét a  lí-
rai szépséggel jellemzett aszály teremti meg. („Kicsi 
a  bágyi patak. A  keskenyebbé vált ezüstszalag széles 
homokrámát kapott, és a  csillogó homoknak is, me-
lyet a népregék tündéreinek pici lábai taposnak, sehol 
véget nem érő füzesek a kerete.”) A búza őrlésére vá-
rakozó falusi asszonyok pletykálkodása Vér Klárát, 
a molnár feleségét veszi célkeresztbe. A beszélő nevű, 
szép nő vörös haja a babonás hiedelemben a boszor-
kánysággal kapcsolódik össze; Pillér Mihályné azon-
ban most a  nő asszonyi hűségét kérdőjelezi meg. 
A novella témamegjelölő címe Vér Klára férjének tett 
fogadalmára utal. Ezt az anekdotaként szerepeltetett 
fogadalmat látszik fölülírni Gélyi János iránta érzett, 
régi és a történetben végül viszonzott vonzalma. Ket-
tejük cinkos összekacsintásai rosszalló jövendölé-
sekre késztetik a  várakozó falusiakat, a  bágyi patak 
felfelé folyásának lehetőségén mindenki kacag. A no-
vella zárlatában Vér Klára elbukásának lesz tanúja 
az olvasó. A  hűtlenné vált asszony és szeretője sor-
sa a Szegény Gélyi János lovai című alkotásban nyer 
folytatást. 

A bágyi csoda a mikszáthi novella jellegzetes stílus-
jegyeit hordozza magán. Elbeszélője a  megjelenített 
közösség tagjaként van jelen, megnyilatkozásai hol 
saját, hol egy-egy szereplő nézőpontjából szólnak. 
Az „Észreveszik… hogyne… az őrlő asszonyok az oda-

  Vízimalom
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nézést is. Szóba rakják… hogyne… s amit nyelvük érint, 
nyomban feketébb lesz” szövegrészletben az elbeszélői 
közlés belső, a  közösség bennfentes tagjaként jelen 
levő narrátort mutat, aki később észrevétlenül – a sza-
bad függő beszéd eljárása révén – adja át a  szót egy 
szereplőnek. („De ’iszen mégse bolond ember Kocsipál 
Gyuri, hogy elégette Szent Mihály lovát.”) Élőbeszéd-
szerű megszólalásai bizonyos történetrészletek kiha-
gyása és elhallgatása révén sűrítetté teszik a narrációt. 
Az elbeszélt eseménysor balladaszerűvé válik. A mű 
prózai nyelve szóképekben – metaforákban és hason-
latokban – gazdag, lírai sajátosságokat mutat.

A novellában a  kitüntetett természeti jelenségek-
nek és tájelemeknek fontos, az elbeszélést értelmező 
szerepe van. A zárlatban felbukkanó, sejtelmes Hold 
a leleplezett bűnt jelképezi, a szél, a füzesek, a mogyo-
rófabokrok és a sás megszemélyesítéses megszólalásai 
pedig a házasságtörés visszhangjaiként vannak jelen.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„»Minek hozott kend ide? Honnan fogom őt ezentúl várni?« S könnye csak most eredt meg, mint a kiengedett patak.” 

mikszáth kálmán: tímár zsófi özvegysége

▶Milyen�értékeket�képvisel�a�vágyakozás�és�a�beteljesülés�az�emberi�életben?�Hogyan�jellemezhető�a�két�állapot�

egymáshoz�fűződő�viszonya?�Vajon�a�beteljesülés�szükségképpen�megöli�a�vágyakozást?

FogalomFogalom
novellaciklus: novellagyűjtemény,�amely�ugyanannak�

az�alaknak�különböző�élményeit,�kalandjait�meséli�el

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Jellemezd�a�Bede Anna tartozása című�novellában�a�bírósági�események�külső�körülményeit!�Milyen�szerep-
hez�jutnak�a�természeti��jelenségek�a�novellában?

2. �Figyeld�meg�Bede�Erzsi�megnyilatkozásait�és�viselkedését!�Milyen�jellemvonásaira�derül�fény�a�megfi�gyelt�
részletekből?

3. �Figyeljétek� meg� Bede� Erzsi� gesztusait� és� testbeszédének� ábrázolását!� Játsszátok� el� a� bírósági� jelenetet�
némajáték segítségével!

4. �Gyűjtsétek�össze�a�novellában�Bede�Erzsi�jellemének�ti�sztaságát�bizonyító�szövegrészleteket!

5. �Milyen� előítéleteket� fogalmaz�meg� a� közösség�A bágyi csoda� című�novellában� a�molnárnéval� szemben?�
Mennyiben�igazolja�a�történet�ezeket?�

6. �Milyen�feladatot�tölt�be,�mit�helyett�esít�a�novellában�a�természetleírás?�Hogyan�látod,�többet�vagy�keveseb-
bet�árul�el�ez�az�elbeszélői�technika�a�történtekről,�mint�egy�hagyományos�narrátori�szólam?

7.  �Milyen�babonák,�hiedelmek�jelennek�meg�a�Tímár Zsófi  özvegysége�című�Mikszáth-novellában?�Mi�az�egyes�
babonák�jelentése,�és�miért�él�az�elbeszélés�ezek�használatával?�

8. �Mi� jellemzi�a�novella�dialógusait?�Hasonlítsd�össze�Péter�és�az�ácsmester,� illetve�Zsófi��és�az�öregasszony�
párbeszédét! 

9. �Hogyan�értékeled�a�végkifejletet?�Mondhatjuk,�hogy�Péter�halála�értelmetlen�tragédia?�Hoz-e�megnyugvást�
ez�a�lezárás�Zsófi�,�és�feloldást�az�olvasó�számára?�Válaszodat�indokold!�

10. �Keress�balladaszerű�elemeket�mind�a�Tímár Zsófi  özvegysége mind A bágyi csoda�című�novellákban!�Gyűjtsd�
össze,�mi�tehet�balladaszerűvé�egy�novellát!
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„Ha a piros rózsát ejtem ki a kezemből az útra, akkor maradjon, ha a fehéret, akkor jöjjön.” „Ha a piros rózsát ejtem ki a kezemből az útra, akkor maradjon, ha a fehéret, akkor jöjjön.” (Mikszáth (Mikszáth 
Kálmán:�Kálmán:�Szegény Gélyi János lovaiSzegény Gélyi János lovai))

 �A�mikszáthi�novellák�világában�sokszor�találunk�jelképeket.�A�fenti��idézet�virágszimboli-
kája�az�irodalomtörténet�ismert�jegye.�Idézd�fel,�mely�irodalmi�alkotásokban�találkoztál�
már virágszimbólumokkal! Vedd számba ezek jelentéseit is!

A jó palócokA jó palócok II. II.
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Szegény Gélyi János lovai

A Szegény Gélyi János lovai című alkotás A  bágyi 
csoda folytatásaként is olvasható. A  két mű között 
a  főszereplők azonosságán túl Vér Klára múltbéli, 
A  bágyi csodában megismert eseményekre tett uta-
lásai teremtenek kapcsolatot. Az özvegységre jutott 
molnárné időközben ugyanis Gélyi János felesége 
lett. A novella témamegjelölő címe a férfi  főhős fon-
tos értékeivel összefonódó sorsára, illetve a bekövet-
kező tragikus végkifejletre utalva olvasói feszültséget 
teremt. A  balladai témát elbeszélő történet a  hűt-
lenség bűne miatti bűnhődést, illetve az elárult férj, 
Gélyi János lelki folyamatainak önsorsrontó kitelje-
sedését mondja el. A novella címe a nyitó élethelyzet 
idillje után csak a zárlat tragikuma felől nézve nyeri 
el jelentését. A  történet kezdete Gélyi Jánost boldog 
és irigyelt embernek mutatja. Négy, saját maga által, 
szinte gyermekeiként nevelt lovában gyönyörködve, 
fi atal és szerelmes férjként idilli, életképszerű jelenet-
ben tűnik fel a mű nyitányában. A  lakodalomba ké-
szülő, büszke férfi  – nem titkoltan környezete, a csol-
tóiak és bodokiak elismerésére törve – szerszámozza 
pompás állatait, amikor fültanúja lesz felesége, Vér 
Klára titkos és hűtlen szándékára utaló szavainak. 
Ezek a szavak fokról fokra ébresztik, majd erősítik fel 
gyanúját, hiszen az asszony régi szeretőjeként ismeri 
Vér Klára természetét és a zárt faluközösségben sokak 
által elítélt erkölcseit. Az írásmű eseményei innentől 
kezdve a gyanú bizonyossággá válásának és a lelki-fi -
zikai következmények kibontakozásának krónikájá-
vá válnak. A  népballadák gyakori témájául szolgáló 
házasságtörés szándékát a  beszélő nevű Vőnekiné 
segíti, a jól ismert virág- és színszimbólumok pedig 
a megszületett szándék látható bizonyítékaivá válnak. 
A történet végjátékában Gélyi János felismerése egész 
addigi létét és annak minden értékét új megvilágí-
tásba helyezi. Élete egyetlen pillanat alatt fordul meg 
és válik értelmetlenné: a hűség és a  szerelem elvesz-

tésének tudata minden értékének feladására készteti. 
Sorsa, sorsuk így jelképesen és valóságosan is bukás, 
zuhanás.

Narráció
A novella elbeszélője több nézőpontba is belehelyez-
kedve beszéli el Gélyi János és Vér Klára tragikus 
történetét. A  nyitány életképszerű jelenetében a  férj 
perspektívája az uralkodó: a hősét jól ismerő elbeszélő 
ugyanis ebből a nézőpontból ismerteti Gélyi János lo-
vaihoz fűződő, szoros viszonyát. A narrációs technika 
különlegessége, hogy a  szereplő monológszerű meg-
szólalása egybefolyik a külső pozíciójú elbeszélő szó-
lamával, így a  befogadó bizonyos megnyilatkozások 
esetében nem tudja bizonyosan, ki beszél. A  szabad 
függő beszédnek ez az írói eljárása számos Mikszáth-
novellában megfi gyelhető jelenség. 

A novella balladaszerű elbeszélésmódjáért a narrá-
ció kihagyásos, elhallgatásokkal teli, sűrített szövegű 
beszédmódja felel. A három ponttal jelölt, kihagyott, 
csak utalások révén sejtetett történeti hiányokat a be-
fogadói képzeletnek kell kipótolnia. A történet jellem-
ző témája, jelképi rendszere, tipikus, népi szereplői és 
környezete, valamint tragikus végkifejlete miatt is bal-
ladaszerű vonásokat mutat. 

A lírai nyelven, szóképekben és alakzatokban fogal-
mazó elbeszélő („Sötét sejtelem nehezedett a  szívére”) 
a bemutatott eseménysor történéseire közvetlenül nem 
refl ektál. Mikszáth narrátorai a szereplőkkel, azok bot-
lásaival vagy bűneivel kapcsolatban nem fogalmaznak 
meg erkölcsi ítéletet, sokkal inkább részvéttel és elfoga-
dással fordulnak az elbukó hősök felé. Gélyi János és Vér 
Klára történetét annak elbeszélője a tájelemek különle-
ges, az eseményeket is alakító vagy értelmező szerepé-
vel ruházza fel: „Megvárta Vér Klári, hogy az ura szóljon, 
de az is a vidéket bámulta, a szaladó réteket, a közeledő 
kenderáztatókat, melyek úgy csillogtak zöldes vizükkel, 
mint valami gúnyos szemek, s messzebb a hegyszakadé-
kokat, ezeket az öblös, nyitott koporsókat.”



Hova lett  Gál Magda?

A novella A jó palócok című gyűjtemény záró darabja. 
A balladaszerű történet egy közmondásra épül: Ad-
dig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Nyitányá-
ban a bodoki kút vizének különleges, emberre és ma-
dárra gyakorolt hatásáról is értesülünk: a fölé repülő 
madarak pusztulása Gál Magda sorsát előlegezi meg. 
A mű elbeszélési tere a kötet jól ismert helyszíne: Bo-
dok, nyitányában a narrátori utalás Péri Juditot és Vér 
Klárát is említi. E két korábban megismert, kötetbe-
li nőalak és Gál Magda sorsának közös vonása, hogy 
a tiltott, házasságon kívüli szerelem egyaránt a bodo-
ki savanyúkúthoz kapcsolja a három szereplőt. A kút 
a régi falusi élet jellegzetes találkozási helye volt: a lá-
nyok és asszonyok ugyanis innen hordták házaikba az 
agyagkorsóba merített ivóvizet. A  bodoki kút anek-
dotikus történetén túl vizének különleges erejét is 
megismerjük: a  borízű víz megrészegíti a  belőle ivó 
embert és elpusztítja a  fölébe túl közel merészkedő 
madarakat. 

Az anekdotikus hajlamú elbeszélő a  történet fel-
vezetésében megjegyzést tesz a bodoki lányok könnyű 
erkölcseire: „Olyan vékony itt a fehérnép erkölcse, mint 
a nád” – mondja. A szinte még gyerek Gál Magda is 
a kút „áldozata” lesz: itt ismerkedik meg ugyanis sze-

relmével, a  lókupec Sás Gyurival. A  novella a  meg-
ismerkedéstől és a  szerelembe eséstől kezdve a  lány 
döntési helyzetét, motivációit, környezetének befo-
lyásoló erejét és a  történet végkimenetelét beszéli 
el, illetve sejteti. Magda anyja szigorú asszony, meg-
fenyegeti lányát, aki ezért törött korsóval soha többé 
nem mehet haza. Gál Magda tiszta lelke ettől kezdve 
az anyai szigor, a hitbéli neveltetés, a falu szája, Csuri 
Jóska és az özvegy Télné szorításában saját érzelmei-
vel, fellobbanó szerelmével viaskodik. Az esendő lány 
az utolsó pillanatig küzd lelkiismeretével: Sás Gyuri 
ugyanis nős ember hírében állt. Erkölcsei hazahív-
ják, érzelmei azonban a  szeretett férfi  karjaiba űzik 
őt. Sorsát a végül eltört korsó mögött megbúvó anyai 
szigor pecsételi meg: eltűnése, Sás Gyurival való sej-
tetett szökése a balladai homályt idézi meg a novella 
zárlatában. 

A mikszáthi történetvezetés jellemző narrációs eljá-
rása, a kihagyás és elhallgatás ebben a műben is megfi -
gyelhető prózapoétikai eszköz, ami az egyes események 
elfedésén túl, a végkifejletet is a bizonytalanság ködébe 
burkolja. Ezt a zárlatot előlegezi meg a címként feltett 
kérdés is. Gál Magda sejtetett sorsa kivívja az elbeszélő 
rokonszenvét, aki hősét mindvégig megadó részvéttel, 
megértéssel és szeretettel övezi. Általa emelkedik felül 
a szerelem a zárt falusi közösség szigorú erkölcsein.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Szegény édesanyja évek óta siratja, s epeszti magát álmatlan éjszakákon: hogy ő volt az oka, tudhatta volna, az a sze-

líd, ártatlan gyermek mennyire szívére veszi a fenyegetését.” mikszáth kálmán: hova lett gál magda?

▶ Vajon�megérdemelte�Gál�Magda�édesanyja�lánya�elvesztését?�Mit�kellett� �volna�másképpen�tennie,�ha�a�saját�

elveire�való�nevelés�mellett� �Magda�bizalmát�is�meg�akarta�volna�szerezni?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Gélyi�János�mely�cselekedetei�bizonyítják,�hogy�lovai�szinte�a�legdrágább�értékei�voltak?

2. �Mivel�bizonyítható,�hogy�Gélyi�János�ismerősei�féltékenyek�voltak�a�férfi��gyönyörű�lovaira?

3. �Mit�bizonyít�a�novella�zárlata�Gélyi�János�értékeivel�kapcsolatban?

4. �Melyik� Arany� János-ballada� hasonlít� legjobban� a� Szegény Gélyi János lovai című� Mikszáth-novellára?�
Keressetek�történeti�,�narrációs�és�moti�vikus�párhuzamokat!

5. �Milyen�szerephez�jutnak�a�tájelemek�és�a�jelképek�a�novellában?

6. �Értelmezzétek�a�beszélő�nevű�szereplők�neveinek�lehetséges�jelentéseit�a�műben!
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A 19. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
181–187. oldal181–187. oldal
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A�magyar�és�a�világirodalom�fontos�alkotásaiban�találkozhatunk�olyan�hősökkel,�akik�A�magyar�és�a�világirodalom�fontos�alkotásaiban�találkozhatunk�olyan�hősökkel,�akik�„rossz korba szü-„rossz korba szü-
lett ek”, lett ek”, akiket�meghaladni�látszik�az�idő.�Ezek�a�hősök�azonban�jellemzően�mégis�ragaszkodnak�saját�akiket�meghaladni�látszik�az�idő.�Ezek�a�hősök�azonban�jellemzően�mégis�ragaszkodnak�saját�
belső�időszámításukhoz�és�értékeikhez.belső�időszámításukhoz�és�értékeikhez.

 �Szépirodalmi�olvasmányélményeid�mely�hőseire� igaz�a� fenti��állítás?�Milyen�üzenetet�
hordozhat�a�nem�saját�korukba�illő�hősalakok�irodalmi�művekben�való�szerepeltetése?

Mikszáth Kálmán: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostromaBeszterce ostroma
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���Benczúr�Gyula:�Mikszáth�Kálmán�(1910)

Beszterce ostroma 

A Beszterce ostroma, amely az Egy különc ember tör-
ténete alcímet viseli, Mikszáth egyik legnépszerűbb 
regénye. Először a Pesti Hírlapban jelent meg folytatá-
sokban (1894), majd 1895-ben önálló kötetként is. Kö-
zéppontjában a  Mikszáth-művekre jellemző különös, 
a  környezetébe nem illeszkedő, öntörvényű hős áll, 
a neve: Pongrácz István. A mű bevezetővel kezdődik, 
amely a regény írásának előzményeibe enged betekin-
tést. A szerző azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy 
a regényben elbeszélt eseménysor valóban megtörtént. 
Az előszó „hangja” azt állítja, hogy maga is személye-
sen találkozott Pongrácz Istvánnal, illetve rokonaival, 

akiknek elbeszéléséből megismerhette a  gróf „vitézi 
cselekedeteit” és hadjáratát. A valószerűség illúzióját 
erősíti továbbá, hogy az elbeszélő tájékoztatása sze-
rint a  főhős csak nemrég halt meg, tehát az elbeszélt 
eseményeknek a  közelmúltban kellett történniük, így 
nem merülhettek még feledésbe. Ugyanezt fokozza az 
a megjegyzés, hogy a valódi név használatához a roko-
nok engedélyére volt szükség. Valós helyszíneket mutat 
a regénytér és a regényidő is. Fontos azonban azt is ész-
revennünk, hogy valószerűséget hangsúlyozó állítások 
mellett a  bevezetés a  puszta valóság és az arra épülő 
fi kció különbözőségét is kiemeli. „Elhatároztam, hogy 
egy elbeszélésre terjedő anyagot kiszakítok az életből 
– mint mikor egy vég posztóból kihasít valaki egy mel-
lényre valót” – olvassuk. A valóság és a fi kció tehát úgy 
viszonyul egymáshoz, ahogyan a posztó és a belőle ké-
szült mellény: a fi kció – bár anyaga a valóság – koránt-
sem azonos vele, hanem annak jelentős átalakításokkal 
járó megmunkálása. A bevezető tehát a regényvilágot 
egyfelől tényszerűnek mutatja, másfelől viszont azt is 
érzékelteti, hogy nem lehet egy irodalmi szövegen szá-
monkérni a történelmi valósághoz való hűséget.

Szerkezet, anekdoti kus 
történetmondás 
A négy fejezetre tagolódó regény cselekménye több 
alaposan kidolgozott, szinte önállóan is megálló törté-
netből, illetve e  történetek találkozásából bontakozik 
ki. Az Estella című első fejezet a cselekmény egyik szá-
lát, a Nedec várában középkori körülményeket és élet-
vitelt fenntartó Pongrácz István történetét beszéli el. 
Megismerjük a gróf mindennapjait, értesülünk Estellá-
nak, a vár úrnőjének megvásárlásáról. Új cselekmény-
szálként vezeti fel az elbeszélő a szomszéd Behenczyek 
történetét, amely a fi atal Behenczy „várorvosként” való 
alkalmazásával kapcsolódik az előbbi történethez. Be-
henczy Károly és Estella szökése okozza a  bonyodal-
mat: Pongrácz haragja Beszterce ellen fordul. A máso-
dik fejezetben (Kedélyes atyafi ak) új szállal egészül ki 
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a  cselekmény: megismerjük az 
egymást gyűlölő, folyamatosan 
vetélkedő Trnowszky-fi véreket, 
és rajtuk keresztül Apolka há-
nyatott sorsát. A  zsolnai lány 
személye kapcsolja össze a zsol-
nai és a  nedeci történeteket 
a  harmadik részben (A túsz).
Apolka mint „haditúsz” Nedec-
re kerül, Pongrácz pedig olyany-
nyira ragaszkodik hozzá, hogy 
elhatározza, örökbe fogadja. Az 
újabb bonyodalmat az Apolkát 
feleségül kérő Tarnóczy Emil 
váratlan felbukkanása és nedeci 
bebörtönzése okozza. A  regény 
zárófejezete (Az éj), amely Estel-
la ismételt megvásárlását, Apol-
ka kiváltását és Pongrácz halálát 
beszéli el, a  cselekmény mind-
három szálát (Pongrácz gróf, 
Behenczyék, Trnowszky család) 
egyesíti. A regényt meghatározó anekdotikus elő-
adásmód kitérői a narráció élőbeszédszerűségét erő-
sítik, mozgalmasabbá, élénkebbé teszik az elbeszélést. 
A  regény jellemábrázolása is anekdotikus. Pongrácz 
ellentmondásos személyiségét például jól megragadja 
a  „cseperedő parasztleánykával” való találkozásának 
története. A gróf azzal a céllal szólítja meg a lányt, hogy 
igazolja, nem bolond, és nem bánt senkit. A találkozás 
mégis azzal végződik, hogy – miután a lány szégyenlő-
sen festéket kér tőle a városból – Pongrácz keményen 
megszidja („Ejnye, te kis ringyó!”), és megpofozza. Az 

anekdotikus szerkesztésű regényben a  narrátor 
anekdotái mellett fontos szerep jut a szereplők anek-
dotázásának is. Mint Pongrácz életmódjának bemuta-
tása során kiderül, az anekdoták a főhős mindennapja-
inak is szerves részét képezik: Pruzsinszky minden este 
anekdotákat mond neki. A várúr pedig mintha e törté-
netek folytatásaként, kibővítéseként tekintene saját éle-
tére: „Az ősök elringatták a hóbortos unokát, ki tovább 
szőtte azt álmában, amit ők megkezdtek, s ki tovább csi-
nálta másnap ébren, amit éjszaka ő közöttük álmodott.”

Magyar Don Quijote
Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regény-
ében Pongrácz István karaktere által a magyar Don 
Quijote alakját teremtette meg. A Cervantes-regény-
nyel való irodalmi párhuzam a  regényben tett szö-
vegutalás révén nyer megerősítést: Pongrácz István 

ugyanis éppen ezt az ajándékba 
kapott művet olvassa el a törté-
netben. A  két regényhős alakja 
sok ponton mutat párhuzamot: 
mindketten a  lovagi értékrend 
követői, akik a  szegények és 
elesettek pártfogójaként egy 
magasabb rendű erkölcsiség 
mellett köteleződnek el. Azon-
ban fontos különbségek is mu-
tatkoznak kettejük között: míg 
Cervantes hőse teljesen szem-
bemegy saját környezetével, 
addig Mikszáthé – saját korából 
kilógva – közvetlen környezete 
támogató, cinkos elfogadását 
élvezi. Pongrácz István elme-
állapotáról nem mond biztosat 
az elbeszélő, tudatának tiszta, 
de elborult volta sem nyer végül 
igazolást. Alakjával az elbeszélő 
nem azonosul, de rokonszenve-

zik: cselekedeteinek és gondolkodásmódjának furcsa-
ságát felmutatja ugyan, de a városi polgár (Trnowszky 
fi vérek) és az úri svihák dzsentri (Behenczy bárók) 
létformájával és értékrendjével szembeállítva elismeri.

Későn született  ember
A Beszterce ostromának főhőse, az anekdotikus törté-
netből megelevenedett Pongrácz István, későn szüle-
tett ember. 17. századi világába nem engedi be saját 
korát, a 19. századot, hanem egy már régen letűnt idő 
erkölcsi értékrendjéhez és szokásaihoz ragaszkodik. 
Sokan bolondnak tartják emiatt. Ez az alakjában ki-
bontakozó szembenállás azonban kontrasztteremtő 
erővé válik a regényben: a két különböző korszak ér-
tékeinek összehasonlítására és megítélésére ad lehető-
séget. 

Pongrácz István jellemrajza a  mikszáthi realiz-
mus írói eszközei révén bomlik ki a történetben. En-
nek az eljárásnak az a lényege, hogy a teljes, minden 
vonásra kiterjedő jellembeli portré helyett egy-egy 
nagyon jellemző viselkedési és gondolati minta tük-
rében tárul fel az ábrázolt személyiség szellemi-lelki 
életének minden igazán fontos vonása. A Nedec várá-
ban 17. századi életet élő, különc férfi  mindennapjait 
látszólag furcsa hóbortjai uralják: kötött napirendjé-
ben régmúlt idők feudális szokásai köszönnek vissza. 
A  környező települések szlovák lakosaiból békeidő-
ben hadsereget szervező és velük hadgyakorlatozó, 

���Honoré�Daumier:�Don�Quijote�(1868�körül)
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udvari lengyelt tartó, a szegényeknek 
naponta pénzt osztogató földesúr 
szigorú szabályok szerint él és gyű-
löli a nőket. Várát 17. századi módra 
rendezi be, összegyűjtött viseletei és 
egyéb kellékei a  magyar történelem 
több évszázadát megidézik. A várúri 
élet társasági eseményeinek biztosí-
tása érdekében pénzért vásárol úrnőt 
magának: Estella, a cirkuszi táncosnő 
így csöppen bele a  főhős furcsa kör-
nyezetébe. A  jelen valóságával mit 
sem törődő Pongrácz István szóki-
mondóan szigorú ember, aki a regény 
elején a hadi becsületnek és a feudális 
lovagi szokásoknak megfelelő emberi 
kapcsolati viszonyrendszerben él. Az 
általa nem szeretett Estella újdonsült 
széptevőjét, a hadiorvosként a nedeci várba fogadott 
Behenczy Károlyt várfogságra ítéli, majd foglyának és 
megvásárolt várúrnőjének szökése után, a narrátor ál-
tal ironikusan jellemzett, ütött-kopott hadseregével az 
őket befogadó Beszterce ellen indul. Jellemének fontos 
vonásaira a szerteágazó figyelmű, kifejezetten tudálé-
kos és anekdotikus hajlamú elbeszélő derít fényt.

Az írásmű harmadik és negyedik részében Pong-
rácz István sorsa Trnowszky Apollónia, Apolka 
sorsával fonódik össze. A  hadizsákmányként meg-
szerzett, később mégis őszintén megszeretett fiatal 
lány lénye teljesen átalakítja a  főhős életét, aki rög-
eszmék helyett valós értékekhez kezd ragaszkodni. 
Célja innentől kezdve Apolka tökéletes életkörülmé-
nyeinek biztosításán túl a  lány szeretetének elnyeré-

sére irányul. Érzelmei végül Apolka 
adoptálására indítják. A  benne fris-
sen megszületett lelki élményt, a köl-
csönös elfogadást, hálát és szeretetet 
az elbeszélő egyrészt a  megváltozott 
életvitelbe, másrészt a  Pongrácz Ist-
ván lelki folyamataiba való betekintés 
révén teszi érzékelhetővé. Az addig 
kőszívűnek láttatott főhőst ugyanis 
innentől sebezhetőnek, legtisztább 
érzelmeiben megbánthatónak és a fél-
tékenységig ragaszkódónak mutatja. 
Lelki, érzelmi és indulati feszültsé- 
geit, Apolka elvesztésétől való örö-
kös félelmét feltárja, Pongrácz embe-
ri esendősége felé a  tárgyilagosságon 
túl megértéssel fordul. Narrációjának 
köszönhetően képes az olvasó a  fő-

hős öngyilkosságát elfogadással szemlélni. Ló nélküli, 
„gyalogos” temetése az illúziókkal való elbeszélői sza-
kítás bizonyítékává válik. A regényzárlat a pongráczi 
értékrend visszaigazolása: a harci becsület a szabály 
szintjén fontosabb ugyan a  tiszta szeretetnél, még-
sem válik abszolút értékké. A történetben a szív ér-
zelmei győzedelmeskednek.

Mikszáth elbeszélője Pongrácz István, a Trnowszky  
testvérek és a Behenczyek személyében értékszembe-
sítő helyzetet teremt a regényben. A két összeegyeztet-
hetetlen világ találkozásából fakadó értékszembesítés-
sel a  19. századi jelen ellentmondásos tapasztalatát 
alakítja ki az olvasóban. Egyfajta társadalomkriti-
kaként értelmezhető, hogy míg a  regény a  pongráczi 
világ jellemzői közül elsősorban a  pozitív jegyeket 

���Csorsztin�vára�(ma�Szlovákia)�és�Nedec�vára�(ma�Lengyelország)

���A�Beszterce�ostroma� 
első�kiadása
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domborítja ki (lovagiasság, következetesség, nagyvo-
nalúság, szavahihetőség, büszkeség stb.), addig a  je-
lennel kapcsolatban sokkal inkább a  negatívumokat 
hangsúlyozza (pénzsóvárság, ügyeskedés, kiskapuk 
keresése, Apolka eszközként való kihasználása pénz-
szerzés vagy a másik legyőzése céljából, az igazságszol-
gáltatás működésképtelensége stb.).

Úri svihákok
Mikszáth Kálmán írói leleménye a több regényben is 
szerepeltetett „úri svihák”, a magyar dzsentri ábrá-
zolása. 

A Beszterce ostromában ezt a  típust a Behenczyek 
(Pál és Károly) képviselik. Ezek a szereplők a társada-
lom felső rétegéhez tartozó, egykor dúsgazdag bárók, 
akik dologtalan, ámde nagy anyagi igényű, mihasz-
na életvitelükkel mindenüket eltékozolták. A történet 
kezdetének idején már puszta létfenntartásuk is ve-
szélybe került. Értékrendjük kibillenését több regény-
beli helyzetben is megfigyelhetjük. Apa és fia jelenték-
telen összegek fejében rendre kijátszva egymást még 
saját eszmei gyökerüket is pénzzé teszik: eladják a fel-
menőiket jelképező kastélyharangokat is. Ugyanez 
az értékrendi viszonyulás figyelhető meg Estellához 
fűződő kapcsolatukban is: tőle hajlandóak lennének 
szorult helyzetükben pénzért megválni. Az úri svihá-
kok morális talajvesztése nem öncélú regényelem: 
a társadalmi korrajz megalkotásának írói célján túl 
szerepük Pongrácz István erkölcsi megítélésében 
egyfajta viszonyítási pontként van jelen.

Városi polgárok
A zsolnai polgárság különös testvérpárját a  Trnows-
zky fivérek képviselik a  műben. Az egykori vaskeres-
kedő fiai, Péter és Gáspár (György testvérük meghalt) 
életcélja egymás elleni féltékeny gyűlöletük minél telje-
sebb megélése. Ellenségeskedésük fölülír minden embe-
ri normát, cselekedeteiket kizárólag az érdek irányítja. 
Így válik egymás ellen fordulásuk áldozatává az ártatlan 
Apolka, György testvérük árvája, akinek mind hivalko-
dó, időszakos nevelése, mind későbbi teljes megtagadá-
sa gyűlölködésükből fakadó magatartásukat igazolja. 
Szívtelenségük és torz értékrendjük ábrázolása a mik-
száthi realista korrajz része, ugyanakkor az önzetlen 
pongráczi jóság markáns ellenpontja is a  regényben. 

Apolka
Apolka a  regény hősnője. Története apja, Trnowszky 
György halálával indul. Az árvaszék ítéletének követ-
keztében kezdetben Klivényi Józsefet, Zsolna város 
írnokát nevezi ki gyámjául, aki anyai ágon rokona, 
később azonban torzsalkodó nagybátyjai kezébe ke-
rül a  gyermeklány felügyeleti joga. Ilyen ellenséges 
környezetben cseperedik zsenge, fiatal lánnyá, aki 
szépségével és jólelkűségével elvarázsolja Trnowszky 
Miroszlávot (Tarnóczy Emilt), az unokatestvérét. Ket-
tejük bimbózó, félénk szerelme Apolka meghatározó 
élménye lesz, mint ahogyan a  történetbeli fordulat 

���Siménfalvy�Sándor�(Rózsafi),�Hűvösvölgyi�Ildikó�(Apolka),�
Horváth�Gyula�(Lengefi)�és�Bessenyei�Ferenc�(Pongrácz�
István)�a�Beszterce�ostroma�című�tévéfilm�egy�jelenetében

����Ajtay�Andor�(Pongrácz�István)�és�Tolnay�Klári�(Apolka) 
a�Beszterce�ostroma�című�filmben,�1948.� 
Rendező:�Keleti�Márton
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utáni elhagyatottság érzése is. Nagybátyjai által kita-
szítottként Pongrácz István hadizsákmánya lesz, aki 
felébreszti benne a gyermeki hála és az elfogadó sze-
retet érzéseit. Nővé érő kiteljesedésében azonban győz 
a  szerelem: szíve érzelmeit követve a  Pongrácz-féle 
várkisasszonyi lét helyett Miroszlávot választja. Dön-
tése előidézi örökbefogadó apja érzelmi összeomlását; 
Pongrácz öngyilkossága után Apolka gyásza nem en-
ged azonnal teret a megérdemelt szerelem beteljesülé-
sének. Jellemének vonásait az elbeszélői közlésből is-
merhetjük meg: cselekedetei és érzelmi reakciói fi nom 
lélekről és mély érzésekről vallanak.

Az elbeszélő 
A korábban említettekkel, a  tényszerűség illúziójával 
és az anekdotikus szerkesztésmóddal is szorosan ösz-
szefügg, hogy a regény szerzői elbeszélője hangsú-
lyosan jelen van a  szöveg mögött. A  mű visszatérő 
elemei az önrefl exív elbeszélői kiszólások, ame-
lyek valamiképp magához a történetmondáshoz és az 
írás folyamatához kapcsolódnak. A  regény elején 
Pongrácz életvitelének bemutatása után például a kö-
vetkező elbeszélői kommentárt olvashatjuk: „Nem, ta-
lán sohasem történt volna semmi változás a várúr életé-
ben (s én most meg se írhatnám ezt az elbeszélést), ha 
olyan bolond szomszédjai nem lettek volna, mint Be-
henczy Pál és a fi a, Behenczy Károly.” A Trnowszky fi -
vérek történetének rövid felvázolása után a  narrátor 
egyenesen bocsánatot kér az olvasótól, és emlékezteti 
magát feladatára: „De bocsánat a kitérésért, mert nem 
a Pongrácz gróf kultúrmissziójáról van itt szó […] ha-
nem a két testvér egyenetlenségét volna feladatom kiszí-
nezni.” Egy másik helyen pedig a „De ki győzné leírni 
az egészet?” felkiáltással zárja le röviden az addig rész-
letesebben kifejtett történetet. 

Látszat és va lóság 
A Beszterce ostromának talán legmeghatározóbb mo-
tívuma látszat és valóság sajátos kettőssége, amelyre 
a bevezetés elemzésekor a regény keletkezése kapcsán 
korábban már utaltunk. Aligha tagadható, hogy a ne-
deci vár világa egy látszatvilág, amely a  Pongrácz-
hoz igazodó szereplők tettetésének, színészi játékának 
köszönheti létét. A  „katonák” egyenruhái valójában 
színházi jelmezek, a megvívott csaták és megünnepelt 
győzelmek pedig előre egyeztetett játékok. Amikor 
azonban Pongrácz tettei túllépnek a  körülötte ki-
épült, fi ktív világ határain (Beszterce megostromlá-
sa, a bebörtönzés), akkor az így keletkező veszély csak 
úgy válik elháríthatóvá, hogy a Nedecen kívül eső vi-

lág képviselői belépnek a  gróf világába. Ez történik 
akkor, amikor a  zsolnai urak – hogy megakadályoz-
zák az ostromot – színészekkel játszatják el Beszterce-
bánya békéltető és túszt ajánló küldöttségét. Érdekes 
megfi gyelni, hogyan járul hozzá a  jelenet megalkotá-
sához az elbeszélő, aki egy színházi jelenet díszleteit 
festi az esemény mögé: „A Vág kéklő vizén ott szalad-
gál egy ezüst emberi képmás, a hold. Mintegy odalehel-
ve reszket a füzek árnyéka a fodros habokon. A parton 
lobogó tábortüzek égnek. Néha egy-egy paripa nyerít 
fel. A  tábortüzek körül marcona alakokra veti fényét, 
amint kékszegélyű piros lángra lobban a megbolygatott 
zsarátnok.”

Elbeszélői nyelv
A Beszterce ostroma című regény elbeszélője a széppró-
za magaslatainak nyelvén szól az olvasóhoz. E nyelv-
használat jellemző vonása az olykor lírai elemekkel, 
szóképekkel és alakzatokkal átszőtt prózanyelv, ami 
Mikszáth novelláinak és elbeszéléseinek feltűnő sa-
játossága. („Úgy elröpült az idő, mintha madár volna, 
leszállott az éj csendesen, andalogva, kacérkodón, nem 
a nagy, nehéz, sűrű fekete palástját hozta, hanem len-
ge fátylát, melyen átlátszanak a föld bájai, a buja fák, 
füvek, virágok.”) Az anekdotikus kitérőkkel tarkított 
narráció az élőbeszédhez közelíti a  megszólalás köz-
vetlenségét és hangvételét.

FogalmakFogalmak
anekdoti�kus�előadásmód:�az�élőszóbeli�megszólalást�imitáló�

beszédmód,�amelyben�hangsúlyozott��a�szerzői�jelenlét�

anekdoti�kus�szerkesztés:�rövid�történetek�összefűzésén�
alapuló szerkesztés 

szerzői�elbeszélő:�olyan narrátor, aki az általa elbeszélt 
történet�szerzőjeként,�írójaként�határozza�meg�önmagát�

önrefl�exív:�önmagára�vonatkozó,�önmagáról�szóló;�önrefl�exív�
kiszólásoknak azokat a narrátori megnyilvánulásokat 
nevezzük,�amelyek�a�történetmondásról,�a�nyelvi�
megalkotott�ságról�vagy�az�írás�folyamatáról�közölnek�
részleteket

donquijoti�zmus:�a�fogalom�Cervantes�Don Quijote című�
regényéből�ered,�egy�letűnt�kor�nagyszerű�eszméihez�
ragaszkodó,�saját�korát�kisszerűnek�vélő�szereplő�a�múltat�
teszi�jelenné,�és�ebben�a�múltban�találja�meg�boldogságát;�
kortársai�szemében�éle��ormája�nevetséges,�ugyanakkor�
ti�szteletet�érdemlő;�tragédiája�akkor�következik�be,�
ha�megszünteti�k�az�általa�teremtett��világot,�
újra a jelenben kell élnie
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Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1. �Milyen�körülmények�említésével�biztosít�bennünket�az�elbeszélő�a�Beszterce ostroma bevezetésében arról, 
hogy�hitelesen�meséli�el�a�történetet?�

2. �A�történet�szereplői�különböző�szerepeket�játszanak,�némelyik�többet�is.�Milyen�szerepet�játszik�el�Pongrácz�
gróf,�Estella,�az�öreg�Behenczy�báró,�Behenczy�Károly�és�Pruzsinszky�Szaniszló?�

3. �Miért�mondhatjuk,�hogy�egyes�szereplők�életberendezkedése�ciklikusságot�mutat?�Vizsgáld�meg�Pongrácz�Ist-
ván�mindennapjait!�Milyen�ismétlődő�időszakokban�élnek�a�Behenczyek?�Van-e�ilyen�időszak�Apolka�életében?�

4. �Nézz�utána�Don�Quijote�történetének!�Hogyan�kapcsolódik�össze�a�Beszterce ostromával?�Milyen�változáso-
kat�idéz�elő�Pongrácz�életében�a�spanyol�regény�olvasása?�

5. �A�regény�második�fejezete�teljesen�új�történett�el�indul.�Mikor�találkoznak�az�elbeszélés�különböző�szálai?�

6. �Miben�különbözik�Nedec�vára�és�környéke�a�környezetétől,�milyen�belső�ellentétek�rajzolódnak�ki�Beszterce�
városán�belül?�Gyűjts�ellentétpárokat!

7.  �Társíts�a�regény�főbb�szereplőihez�rájuk�jellemző�tereket,�helyszíneket!�Jellemezd�a�szereplőket�térhasznála-
tuk alapján! 

8. �Milyen�parodiszti�kus�elemeket�találsz�a�Beszterce�elleni�felvonulás�jeleneteiben?�Hogyan�utal�a�szöveg�a�ma-
gyar�honfoglalásmítoszra?

9. �Hogyan�változtatja�meg�Apolka�a�nedeci�életet?�Aktí�v�szerepe�van�a�változásokban?�

10. �Hogyan� jellemzi�a�narrátor�Estellát�és�Apolkát?�Gyűjtsd�ki� tulajdonságaikat�a� szövegből!�Milyen� szerepet�
töltenek�be�Pongrácz�életében?�

11. �Milyen�képek�jelennek�meg�Pongrácz�hallucinációiban?�

12. �A� következő� jellemzők� közül�melyek� illenek� szerinted�a� regény�elbeszélésmódjára:� humoros,� kétértelmű,�
rejtélyes,�részletgazdag,� ironikus,�romanti�kus,�anekdoti�kus,�szenti�mentális,�sűrített�,�elkalandozó?�Az�egyik�
általad�választott��jellemzőre�keress�példát�a�szövegből!

13. �Készítsétek�el�közösen�Pongrácz�István�és�Apolka�jellemtérképét!

14. �Milyen�belső�vívódások� jellemzik�Pongrácz� Istvánt,�amikor�rájön,�hogy�Estelláért�cserébe� le�kell�mondjon�
Apolkáról?�Írjátok�meg�a�lelki�háborúságát�bizonyító,�képzeletbeli�belső�monológját!

15. �Készítsetek�képi�illusztrációt�a�Beszterce�alá�vonuló�pongráczi�seregről!

16. �Adjátok�elő�azt�a�regényjelenetet,�amikor�Pongrácz�István�–�elfogadva�Apolkát�mint�túszt�–�lemond�a�Besz-
terce�elleni�hadviselésről!

17. �Készíts�ábrát�a�Beszterce ostroma című�regény�főhősének,�Pongrácz�Istvánnak�az�értékrendjéről!�Az�egyes�
értékrendi�pontokat�a�regényből�vett��példákkal�igazold!

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Volt valami ebben a bolondban a nagy emberből, mint ahogy minden nagy emberben van valami a bolondból.”

mikszáth kálmán: beszterce ostroma

▶ Vajon�tényleg�minden�nagy�emberben�van�valami�bolondság?�Könnyű�jól�viszonyulni�a�különcökhöz?�Milyen�

módon�lehet�kifürkészni�különcségük�ti�tkait?�Mit�tanulhat�tőlük�az�átlagember?
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„Beszéld el, ah...! hogy... gyalázat reánk! / Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk: / A kidült fában őrlő „Beszéld el, ah...! hogy... gyalázat reánk! / Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk: / A kidült fában őrlő 
szú lakik... / Honfi ra, honfi  ki vádaskodik.” szú lakik... / Honfi ra, honfi  ki vádaskodik.” (Tompa�Mihály:�(Tompa�Mihály:�A gólyáhozA gólyához))

 �Tompa�Mihály�fenti��versrészlete�a�szúrágta�tölgyfa�képét�használja�a�magyarság�sors-
tragédiájának�megjelenítésére.�Melyik�költő�melyik�híres�ódájában�fordul�elő�ez�a�kép?�

Tompa Mihály pályája
Tompa Mihály (1817–1868) a  19. szá-
zadi magyar költészet népi-nemzeti 
irányvonalához tartozó magyar költő 
és református lelkész. Az ún. „Nagy tri-
ász” (Petőfi , Arany, Tompa) tagjaként 
számontartott lírikus az Magyar Tu-
dományos Akadémia és a  Kisfaludy 
Társaság tagja volt. Nehéz gyermek-
korát követően tanulóéveit a  Sárospa-
taki Református Kollégiumban töltötte, 
ahol költői tehetsége szárba szökkent. 
1846-ban adta ki diákévei alatt készített 
népregéit Népregék, népmondák címen, 
amely kötettel nevet és elismertséget szerzett magá-
nak. Tanulmányai végeztével Eperjesen vállalt neve-
lői állást, később ebben a  városban ismerkedett meg 
az akkor már híres Petőfi  Sándorral, akihez 1847-ben 
episztolát is írt. 1845-ben felhagyott nevelői tevékeny-
ségével, hogy Pestre utazva regéi kiadását segíthesse. 
A  Tízek Társaságának tagjaként – Petőfi  hatására  – 
irodalmi érdeklődése a  népköltészet felé fordult. 
1847-ben a  Kisfaludy Társaság pályázatára beküldte 
Szuhay Mátyás című költői elbeszélését, és bár a győz-
tes pályamű Arany János Toldija lett, Tompa alkotását 
a Társaság dicséretben részesítette, később Tompát tag-
jai közé választotta. Ugyanebben az évben jelent meg 
válogatott művekből álló kötete Tompa Mihály versei
címen. 1847 tavaszán a Gömör vármegyei Beje község 
lelkipásztorként hívta szolgálatba, ezt a hivatást aztán 
élete végéig gyakorolta. Ebben az évben kezdett levele-
zésbe Arany Jánossal, akivel csak 1852-ben találkozott 
személyesen. A  szabadságharcban tábori lelkészként 
tevékenykedett; a  bukás, a  függetlenség reménységé-
nek elvesztése mélyen megrendítette, mégis ennek az 
élménynek a hatására születtek meg legjelentősebb al-
kotásai: allegorikus-hazafi as, nemzetvigasztaló ver-
sei (A gólyához, A madár, fi aihoz). Az átélt történel-

mi gyásztól indíttatva elhagyta a  lírai 
műnemet és a regék világába menekült. 
Betegsége és gyermekének halála na-
gyon megviselte. Tompa Mihály össze-
gyűjtött költeményei (1870) című köte-
tét 1868-ban bekövetkezett halála után 
jelentették meg költőtársai és barátai. 

Tompa Mihály Petőfi vel és Arany 
Jánossal együtt a  népiesség legfőbb 
képviselője volt a magyar költészetben. 
A szabadságharc elvesztése után írt, át-
hallásos, nemzetvigasztaló verseit a ko-
rabeli olvasóközönség és az utókor is 
nagy becsben tartotta. A  költő nép-

szerűségét jelzi, hogy alkotásai egy részét országszerte 
megzenésítették és énekelték, több verse pedig népdal-
ként élt tovább. 

A gólyához

A gólyához című, 1850-ben keletkezett köl-
temény Tompa hazafi as allegóriáinak 
sorát nyitja meg. Keletkezése a  szabadság-
harc leverése után felismert különleges, a  nemzeti 
közösség hangján megszólaló, küldetéses költői hiva-
tás bizonyítéka. A  vers ugyan megjelent a  Magyar 
Emléklapok című folyóiratban, ám egy névtelen felje-
lentést követően lefoglalták, Tompát pedig 1852-ben 
a  kassai hadi törvényszék elé idézték, ahol bűnvádi 
eljárást indítottak ellene. Az eljárás végül 1853-ban 
felmentéssel zárult. Az ezt követően kéziratos formá-
ban terjesztett költemény országos ismertségre és si-
kerre tett szert. Soraiban a korabeli olvasók a nemze-
ti gyász közös kimondhatóságát és a  sorsközösség 
élményét fedezték fel. 

A költői pálya fordulatát jelző vers a  kimondha-
tatlan nemzeti gyász panaszhangján és allegorikus 
megfogalmazásban szól a  mindenkori olvasóhoz. 

Tompa Mihály: Tompa Mihály: A gólyához,A gólyához,
A madár, fi aihozA madár, fi aihoz
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Alapötletét a gólya és a szabad-
ságharc utáni magyar nemzet 
léthelyzetének különbözősége 
adja. Az égen és földön is sza-
bad, költöző madár életét az 
évszakok váltakozásának rend-
je határozza meg: lét- és faj-
fenntartó ösztönei a  természeti 
viszonyokhoz alkalmazkodva 
két hazát – egy északit és egy 
délit  – rendelnek számára la-
kóhelyül. A  magyarság sorsát 
ezzel szemben megpecsételte 
a szabadságharc elvesztése, szá-
mára onnantól egyetlen hazát 
sem tartogatott a történelem. 

A költemény nyitó verssza-
kának megszólalója a  tél után 
Magyarországra visszatérő és 
itt fészkelő gólyát szólítja meg. 
A  tavaszt ezután csalárdnak 
nevezi, elkeseredett hangja eny-
hülés helyett fagyról, dús mező helyett temetőről, 
tiszta víz helyett vérről, magas torony helyett tüzes 
üszökről beszél. A hazát a gólya számára költésre al-
kalmatlan lakóhelyként jeleníti meg. A  háromszor 
elhangzó „Csak vissza, vissza!” felkiáltás a madárhoz 
való odafordulásban különös kommunikációs helyze-
tet teremt, melynek retorikus-érvelő beszédszólama 
a lírai én megszólalásaiban válik versszöveggé. A vers-
beszélő megnyilatkozásai ettől kezdve a gólya Magyar-
országról való távozásának szükségességét indokolják 
meg. Érvei a  természeti körülmények metaforizációi 
révén átvezetést jelentenek a  magyarság sorstragé-
diájának költői ábrázolásába. Az önmagukat jelentő, 
tényszerű helyzetleírások ismeretében a vers elejének 
csalárd tavaszt bemutató természeti képei másodla-
gos, a  magyarság nemzeti tragédiáját felidéző, alle-
gorikus képekké válnak. A reményvesztettséget és az 
útvesztést az elveszett haza, a  kivándorlás jelensége, 
a  Habsburgok megtorlásai jelzik, a  kiábrándultságot 
az asszonyi meddőség vágya, a  holt gyermek megy-
gyászolásának elmaradása és az öregek halálvágyának 
említései igazolják. Ez utóbbi képek („A menyasszony 
meddőségért eped, / Szüle nem zokog holt magzat fe-
lett,”) Arany János A walesi bárdok című balladájának 
párhuzamos közléseit előlegezik meg („Ne szülj rabot, 
te szűz! anya / Ne szoptass csecsemőt!). A haza elvesz-
tének ténye a tölgyfahasonlatban is megjelenik („Nem 
elég, hogy mint tölgy kivágatánk: / A kidült fában őrlő 

szú lakik”). Ez a  versrészlet és 
a  mögötte álló másodlagos, 
a  nemzet belső megosztottsá-
gára utaló költői érv Berzsenyi 
Dániel Magyarokhoz I.  című 
költeményének részletével mu-
tat tartalmi és formai rokon-
ságot („Nézd: a  kevély tölgy, 
mellyet az éjszaki / Szélvész le 
nem dönt, benne termő / Férgek 
erős gyökerit megőrlik / S  egy 
gyenge széltől földre teríttetik!”).
A  versben megszólaló lírai én 
a haza sorsának világba kiáltá-
sát a költöző madárra, a gólyára 
bízza, a  költemény zárlatában 
mégis visszavonja közlésszán-
dékát. Nem engedi, hogy a ma-
gyarságtól kényszerből elszaka-
dók megutálják a nemzetet.

A költemény szabályos for-
mafegyelmű, ütemhangsúlyos, 

kétütemű, olykor felező tízes sorokba rendeződő, pá-
ros rímes versszakokból szerveződő alkotás. A szöveg 
első felének áthallásosságát az allegorikus közlésmód 
teremti meg. Ennek a másodlagos értelmezési síknak 
az elvonatkoztató költői szándékát a második rész szó-
kimondó, közvetlen közléselemei már nem indokolják. 

A madár, fi aihoz

A madár, fi aihoz című, 1852-ben keletkezett szerep-
vers is a  hazafi as, allegorikus Tompa-versek közé 
tartozó alkotás. Költői bravúrját az az áthallásosan két-
értelmű megfogalmazás adja, mely a műben megterem-
tett közvetlen kommunikációs helyzetben a madarat fi -
aihoz beszélteti. Ez az egész művön végigvonuló 
megszemélyesítés elvont értelemben azonban a haza és 
a  benne élő nemzeti költők viszonyát jeleníti meg. 
A költemény lírai alanya tehát az egész nemzet nevében 
szól költőtársaihoz. A fogalmi megfelelésért leginkább 
a refrénsorok felszólítása, a bennük felhangzó éneklés 
(nemzeti költészet) erkölcsi paranccsá tétele felelős. 

Az első versszak felütését költői kérdéspár adja. 
A felnőtt anyamadár képébe bújt lírai én a haza nevé-
ben szól, indulati többletét a kérdésekben megfogalma-
zott számonkérő hangnem is jelzi. Szólama a madár-
fi óka-megfelelésbe rejtett, elhallgató, csüggedt költőket 
faggatja: őket szólítja fel örömdal helyett legalább „fáj-
dalmas, merengő” megnyilatkozásokra. 

���Deák-Ébner�Lajos:�Gólya�a�háztetőn
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A verskezdetben felkeltett olvasói érdeklődést, a pa-
naszdal létrejöttének szükségességét a  második strófa 
magyarázza. A lírai én a vesztes szabadságharcot vihar-
ral azonosítja, a feldúlt madárberek pedig a hazát idézi 
meg. Kérdéseiben az anyai szeretet vetül ki a nemzet-
honfi ú kapcsolatra, az elvándorlók gyökértelenségére 
tett utalásai pedig maradásra, a  megtiport szülőhazá-
hoz való ragaszkodásra intenek. Az érvrendszer lezárá-
saként használt refrénsor a szakasz végén a költői meg-
szólalás morális kényszerét nyomatékosítja. 

A harmadik versszak az allegorikus értelemben 
használt madárdalban az elvárt költői megnyilatkozás 
módját, célját és eszközét is meghatározza. A  lírai én 
a jelen reményvesztettségét a múlt és a jövő tartást adó 
értékeinek megéneklése révén látja orvosolhatónak. 
A  madárdalban felzendülő nemzeti líra ugyanis vi-

gaszt nyújt és hitet ad, hangjaira a közösségben új élet 
fakad. Ennek a küldetéses költészetnek a megerősödé-
sét bátorítja a refrénsor ismétlődő felszólítása. 

A záró strófa a második versszak gondolatiságát idé-
zi. A  madárfészek biztonságát a  haza gondviselésével 
azonosítja, amely tér és közösség mindig visszavárja és 
magába fogadja fellegekben is járó fi ait. A versszak má-
sodik felének hasonlata felfejti a  szöveg egészében al-
legóriaként használt gondolati párhuzamot: a  madár-
fi ókák és az emberek egymásnak való megfeleltetését. 
Búcsúüzenetként a költői kérdések ismét a hazához hű 
lelkületet követelik. A költeményt záró refrénsor ennek 
a hűségnek a megéneklési parancsát véglegesíti. A tíz és 
kilenc szótagból álló, trochaikus lejtésű sorok alkotta, 
keresztrímes versszakok fegyelme a költői megszólalás 
fegyelmével párhuzamos formai jegy a versben.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Legyen a dal fájdalmas, merengő, / Fiaim, csak énekeljetek!”

tompa mihály: a madár, fiaihoz

▶ Miért�érezheti��úgy�a�küldetéses�költő,�hogy�a�nemzeti��gyász� idején�meg�kell� szólalnia?�Milyen�módon�nyújthat�

támaszt�a�vers�a�közösségi�sorstragédia�idején?�Vajon�az�átlagember�a�megpróbáltatásokban�a�híres�és�tehetséges�

emberektől�vár�segítséget?�Ha�igen,�miért?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el� ismét�A gólyához című�verset!�Lírai�alanya�a�madarat�üzenete�továbbítására�szólítja� fel.�Milyen�
olyan�népköltészeti��vagy�szépirodalmi�alkotásokat�ismersz,�ahol�egy�madárnak�ugyanezt�a�szerepet�szánja�
a�szövegbeli�megszólaló?

2. �Gyűjtsd�ki�a�vers�fogalmi�ellentétpárjait!�Milyen�célt�szolgálnak�ezek�az�eszközök�a�műben?

3. �Állapítsd�meg,�milyen�közösségi�bűnt�nevez�meg�a�versbeszélő�a�nemzet�külső�védtelenségével�összefüggés-
ben!�Idézd�fel,�hogyan�vélekedik�erről�az�összefüggésről�Zrínyi�Miklós�a�Szigeti  veszedelem című�eposzban!

4. �Olvasd�el�újra�A madár, fi aihoz című�verset�is!�Keresd�ki�benne�a�megszólaló�indulatos�lélekállapotának�költői�
kifejezőeszközeit!

5. �Hogyan�vélekedik�a�versbeszélő�az�anyanyelv�szerepéről?�

6. �A�harmadik�versszak�a�nemzeti��költészetet�a�közösségi�lét�megtartó�erejeként�tartja�számon.�Milyen�életjel-
képek�segíti�k�ezt�a�közlésszándékot?

7.  �Állapítsd�meg,�mitől�válik�a�vers�szerepverssé!

8. �Olvasd�el�Tompa�Mihály�Népdal című�versét�is!�Állapítsd�meg,�milyen�tartalmi�és�formai�vonások�bizonyítják,�
hogy�a�vers�címe�műfajmegjelölő�cím!

9. �Foglald�össze�a�költeményben�elbeszélt�epikus�történetet!
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Gárdonyi�Géza�Gárdonyi�Géza�Az én falum Az én falum című�novellagyűjteménye�a�magyar�vidék�faluközösségének�életébe�enged�című�novellagyűjteménye�a�magyar�vidék�faluközösségének�életébe�enged�
betekintést.betekintést.

 �Mely�általad�is�tanult�magyar�alkotók�választották�műveik�helyszínéül�a�vidéket?�Ho-
gyan�jellemezhető�az�általad�olvasott�irodalmi�alkotások�segítségével�–�a�19.�századdal�
bezárólag�–�a�magyar�falu?

Gárdonyi Géza pályája
Gárdonyi Géza (1863–1922), születési 
nevén Ziegler Géza író, költő, drámaíró, 
újságíró, a  Magyar Tudományos Aka- 
démia tiszteletbeli tagja, a magyar iro-
dalom klasszikusa.

Agárdon, az iparos édesapa és föld-
műves felmenőkkel rendelkező édes-
anya házasságából született író gyer-
mekkorát szegénység, valamint állandó 
lakhely- és iskolaváltoztatás jellemezte.  
Tanulmányait a  Sárospataki Reformá-
tus Kollégiumban, majd a budapesti re-
formátus gimnáziumban kezdte meg,  
ám a család anyagi nehézségei miatt 1878-ban átirat-
kozott az Egri Érseki Tanítóképzőbe. Tanulmányai 
végeztével segédtanítói és segédkántori állást vállalt, 
később népiskolai tanítói oklevelet szerzett. Hogy 
időközben felismert küldetését beteljesítse, és anya-
gi gondjait is leküzdhesse, 1883-ban felvételét kérte 
a ferences rendi szerzetesek közé, ám a szerzetes papi 
hivatás reményében benyújtott kérelmét életkora mi-
att elutasították. 1885-ben segédtanítói állása mellett 
győri hírlapíró lett; még ebben az évben megnősült, 
ám házassága hamar tönkrement. 1886-tól már a Győ-
ri Közlöny munkatársaként alkalmazták, családi élete 
nagyon boldogtalanná vált. 1888-ban a Szegedi Híradó 
szerkesztőségi tagja lett, később a  Szegedi Naplónál 
dolgozott. 1891-ben Pestre költözött, ahol Feszty Ár-
pád munkatársaként tevékenykedett, majd a követke-
ző évtől a  Magyar Hírlap országgyűlési tudósítóként 
alkalmazta. Boldogtalan házasságának felbontási ne-
hézségei egy időre hite és egyháza ellen fordították, 
ebben az időben „istentelen pogány”-ként határozta 
meg magát, később azonban sikerült rendeznie kisik-
lott hitéletét. 1897-ben Egerbe költözött édesanyjával, 
ahol fő tevékenységként a  szépirodalom határozta 
meg mindennapjait. Elszigetelt magánya nagy mű-
vek megírására sarkallta. 1898-ban jelent meg Az én 

falum című novelláskötete, amit a kri-
tika elismeréssel fogadott. 1900-ban 
megjelent Egri csillagok című regénye; 
ettől az évtől kezdve közölte alkotásait 
Gárdonyi Géza néven, 1901-ben pedig 
A láthatatlan ember című regény látott 
napvilágot. 1903-ban a Kisfaludy Tár-
saság hívta meg tagjai közé, 1908-ban 
pedig Az isten rabjai című regényé-
vel jelentkezett, melyben Szent Margit 
történetét dolgozta fel. Házasságának 
felbontása is nagyjából erre az időre te-
hető. 1910-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választot-

ták, két évvel később utcát neveztek el róla lakhelyén, 
Egerben. Megélte az első világháborút és az azt követő 
Tanácsköztársaságot. 1922-ben halt meg Egerben.

Gárdonyi Géza pályája átmenetet képez a magyar 
romantika kései és a klasszikus modernség korai sza-
kasza között. Írói hangja egyediségéhez egyetlen ma-
gyar prózai alkotó hangja sem hasonlítható. Prózaírói 
tevékenysége három pályaszakaszra osztható: népies 
elbeszélései és novellái az 1890-es években alapozták 
meg hírnevét, az utókor elismerését a  századforduló 
utáni évtizedben megalkotott történelmi regényei vív-
ták ki, a ’10-es és a ’20-as években pedig realista regé-
nyei fémjelezték alkotásművészetét. Epikus alkotásain 
túl költeményei és színművei is jelentősek.

Az én falum

Gárdonyi Géza Az én falum című, Mikszáth Kál-
mánnak ajánlott novelláskötete 1898-ban jelent meg. 
Az író hírnevét megalapozó gyűjtemény darabjai rö-
vid, akvarellszerűen megfestett, jellemzően a paraszti 
élet mindennapjait bemutató történetek, melyek legy-
gyakoribb elbeszélési tere a templom, az iskola, a kocs-
ma és a falu mellett elterülő határ. Szereplői visszatérő 
szereplők: némelyikük több novellában is szerepel. 

Gárdonyi Géza: Gárdonyi Géza: Az én falumAz én falum

��Gárdonyi�Géza
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A falusi élet szépségeire rácsodálkozó elbeszélő a pa-
raszti létformában a természet és az ember viszonyá-
ban megtapasztalt egységet és szakralitást érzékeli és 
osztja meg a  kötet olvasójával. A  novellákban ural-
kodó ábrázolásmód realista és impresszionista stí-
lusjegyeket egyaránt mutat: a  narrátor a  történések 
külső körülményeit alaposan megfigyelve szereplői 
lelki folyamataiba is belelát, azonban a  szövegfor-
málásban fontos szerepet kap személyes benyomásai-
nak értelmező és értékelő funkciója. A kötet jellemző 
alaphangja a  csend, ami a  Gárdonyi lelki alkatának 
is megfelelő, szemlélődő narrátori és szereplői meg-
nyilatkozásokban köszön vissza. A  környezete által 
visszahúzódónak és halkszavúnak megismert, befelé 
forduló író éppen e csendben találta meg a világ rejtet-
tebb összefüggéseinek felismerési lehetőségét. 

A tűz
Az én falum című kötet A tűz című novellájának el-
beszélője a  téli, falusi este jellegzetes, életképszerű 
helyzetéből szólal meg. Szerény léptékű, egyszerűen 
berendezett szobájának székében ülve szemléli a cse-
répkályha tüzének és parazsának örökké változó, 
színes világát, miközben a tűz természetéről gondol-
kodik. 

Az egyes szám első személyű, személyes hangú 
és vallomásszerű megnyilatkozásokba a  narrátori 
tapasztalat kiérlelt megállapítása vegyül: „Aki a tüzet 
nézi, annak a lelke megcsöndesül; valami édes félálom 
szállja meg – édes félálom: nyugalom”. A  lángokban 
megtestesülő végtelen végesség részletező bemutatása 
több érzékterületre is kiterjed; a jelenség realista leírá-
sa metaforikus és megszemélyesítéseket is használó, 
lírizált prózanyelven történik. Az idillinek tűnő élet-
képi helyzetből gondolatpárhuzam vezet át az elbe-
szélő önmagára tekintő észlelésére: saját gondolatai-
nak rendetlenül játékos lángocskáihoz. A falusi tanító 
narrátor csendes magányát macskájával osztja meg; az 
állat elégedettségének észlelése újabb gondolati utat 
nyit meg elmélkedésében. Ez az újabb elvonatkoztatás 
a még ekkor is idillinek tetsző élethelyzet tapasztala-
tainak megerősítését szolgálja: az elbeszélő a  tűz szí-
neiben és melegében megidézett nyártól időben távol 
is a boldogság békéjét tapasztalja meg. A benyomások 
által megélt lelkiállapot az önmagára reflektáló nar-
rátort létbölcseleti megállapítás kimondásáig veze-
ti: „Mi a boldogság? Mikor a vágyak pihennek”. A je-
lenben a jövő álmait elhessegető megszólaló azonban 
végül saját magányára eszmél, arra a  társtalanságra, 
ami egyedül vezetteti vele végig a  tűz látványából 

eredő gondolatfolyamot. Hangja panaszosan lemon-
dó, magatartása a  társtalanságba végleg beletörődő. 
Közléselemei saját érzéseinek és gondolatainak látható 
kivetüléseiként olvashatók. A novella zárlatát egy me-
taforikus kijelentés indítja el: „Az egyedülvalóságnak 
hosszú az árnyéka”. Az életet jelentő fény ellenpont-
jaként szerepeltetett árnyék szinte önálló életre kel, és 
megszemélyesített alakban az elbeszélő fölé nő. A zár-
latban a  narrátori lélekállapot ismét a  fizikai fény-
viszonyokkal válik párhuzamossá: a  hamuvá foszló 
parázs sötétje a szobán túl az elbeszélő létét az önér-
telmezésben az árnyékkal azonosítja. Létének igazi 
lényegét másodlagosnak, relativizáltnak, véletlennek 
és csak a tűz fényében láthatónak értékeli. A homály-
ban életének mulandóságát, halálközeliségét ismeri 
fel. A novella filozofikusságát a szöveg felépítését adó 
ellentétek mélyítik. Az emberi lét vágyai és valósága, 
metaforikus nyara és tele, szeretetvágya és társtalan-
sága előbb szétfeszíti, végül elfogadással tölti meg 
a megszólalót. A testileg szinte mindvégig mozdulat-
lan narrátor a gondolat erejével elmélkedi át életének 
legfontosabb kérdéseit. 

Roráté
Gárdonyi Géza Roráté című novellája szintén Az én 
falum című kötet egy darabja. Története egy falusi ad-
vent rorátéjának, hajnali miséjének előkészületeiből 
indul el, és onnan jut el a  lényegi üzenetként értel-
mezhető művészetfilozófiai kérdésfeltevésig. 

��Iványi�Grünwald�Béla:�Áhítat�(1891)
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Az elbeszélő az események kezdetekor a  hajnali 
misére igyekvő falusiakat szemléli: férfi akat, nőket 
és gyerekeket. Falusi tanítóként jól ismeri szereplőit: 
pusztán a mozgásuk és az alakjuk révén is beazono-
sítja a metonimikusan megnevezett, a sötét hajnalon 
kontúrtalan alakokat: „Az ablakom előtt egy-két ki-
sebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az 
iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák”. Az iskolába 
betérő gyerekek begyújtanak a kályhába, hogy a tűz 
fényében megelevenedő tanterem a  roráté mise vé-
geztével majd kellemes meleggel várja vissza őket. 
Figyelmüket Gönczöl Marci csillogó, új tolla ragadja 
meg, kipróbálása a téli reggelen fontos esemény, ami 
a  szavak papírra vethetőségének egyszerű, magától 
értetődő tényét is bizonyítja. A  mise kezdetét jelző 
harangszó azonban megakasztja a folyamatot; a gye-
rekek a  templomba indulnak. A plébános érkeztével 
a  ministráns megrántja a  mise kezdetét jelző csen-
gőt, miután mindenki a felzúgó orgona által játszott 
Mária-éneket hallgatja. A roráté körülményeinek le-
írása több érzékszervre is hat: „Az oltáron minden 
gyertya ég, s a viaszillat belévegyül a be-beáramló téli 
levegő ködös ízébe. Imitt-amott bele-beleköhög az áj-
tatos csöndbe egy-egy öregasszony, vagy vékonyabb 
köhögéssel egy-egy iskolásgyerek”, a  novella lényegi 
mondanivalója mégis egy benyomásból bomlik ki. 
Az orgonistaként is kiváló Gárdonyi Géza elbeszé-
lőjében ugyanis a  két Mária-ének hallatán felidéző-
dik gyermekkori emléke, a dallamok hallatán isme-
rős, de régen elfelejtett érzések sokasága elevenedik 
meg benne. Ez a  telítettség készteti fi lozófi ai felis-
merése megfogalmazására: a  toll, vagyis a  szó ereje 
és az emlékezet sem képes arra a varázslatra, amire 
a zene igen. A szó ugyanis hangsorként érzékelhető 
test, ami képtelen megragadni az ének lényegét. Ez-
zel szemben a dallam a maga alaktalanságával olyan 
képzeleti világba emeli az embert, ahová csak az ál-
tala keltett érzelmek segítségével lehet bejutni. Ezen 
túl képes arra is, hogy a zeneiség révén engedje kö-
zelíteni szövegvilágának szépségeihez a  mindenkori 
befogadót. A  kántor-Gárdonyi elbeszélésének kü-
lön érdekessége, hogy a  második népének kapcsán 
pontos szövegforrást is ad, melynek jelentőségét 
elbeszélőjével szándékosan kisebbíti. Ez az írói eljá-
rás egyrészt a  Mária-ének keletkezésének körülmé-
nyeiről éneklésének lelki-szellemi hatására irányítja 
az olvasói fi gyelmet, másrészt a zene felől közelít az 
énekelt szöveg szépségeinek és magyar vonatkozásai-
nak a felismeréséhez. Azt a művészetfi lozófi ai állítást 
erősíti meg tehát, mely szerint a zene az irodalomnál 

is erősebb és titkosabb kapcsolatot létesít a befoga-
dóval, mert hatását közvetlenül az érzelem világán 
keresztül fejti ki. A Mária-ének verbális üzenete és 
annak esztétikai értéke is visszafelé olvasva, a  zene 
felől nyer teljes igazolást.

A hópehely
Gárdonyi A hópehely című novellája tragikus történe-
tet beszél el. Címe kettős jelentést hordoz: a kristályos, 
téli csapadék mellett metaforikusan a  főszereplő kis-
lány, Kovács Rozi megfelelője is. A falusi tanító bőré-
be bújt elbeszélő a  téli napon tanítványaival szemléli 
a  hóesést és vele együtt a  gyerekek önfeledt örömét. 
A  látott vidámság megragadja, és a  gyermeklélek fi -
nomságára és érzékenységére tereli fi gyelmét. Aktuális 
tapasztalataiból fakadó, a  gyermeki érzelmek inten-
zitására vonatkozó közlései a  tanító megállapításai is 
egyben, aki pontosan tudja, hogy a kisdiák lelke igen 
érzékeny műszer. 

A tantermet szemlélve feltűnik, hogy a  kitüntetett 
második pad első helye, ahol a kis Rozi szokott ülni, 
még mindig üres. A szegény családból származó kis-
lány, aki a kis kezek tisztaságát és az elkészített vagy el 
nem készített házi feladatokat tanítói kérésre ellen-
őrizheti, beteg. A  narrátori közlés innentől a  múltba 
fordul, és aff éle in medias res kezdést követően Ro-
zika megbetegedésének körülményeit tárja az olvasó 
elé. A feltűnően kék szemű, mosolygós kislány új pad-
szomszédjával nevetgélt a tanítási időben, ezért szóbeli 
fi gyelmeztetést kapott. Magaviseletének változását, 
büntetéstől való félelmét részletgazdagon elemzi az el-
beszélő, vonásainak szépségén hosszasan időzik el 
a narrátori megfi gyelés. Az észlelésből ez alkalommal 
is gondolati következtetés fakad: e  felismerés von 
párhuzamot a hópelyhecskék és az emberi lélek alá-
szállása között. Mindkettő sérülékeny, és mindkettőt 
a véletlen irányítja az égből a föld felé. Rozika bünteté-
se a szabályszegésért érzékeny pontra talál: kitüntetett 
osztálybeli pozíciójának elvesztésén túl tanítója vonja 
meg tőle a szeretetét. Fájdalma a narrátor számára lát-
hatatlan, ámde biztosan tudott dolog. A  kislány ezt 
követő, betegség miatti hiányzása a  gyermeklélek fi -
nom rezdülései után a felnőtt ember lelkiismeretének 
folyamatait állítja a novella középpontjába. A tanítói 
kötelességét teljesítő elbeszélő kezdetben csak érdeklő-
dik a  nehéz sorsú Rozika édesanyjánál a  gyermek 
hogylétéről, ezt követően pedig saját maga látogatja 
meg az akkor már nagybeteg Rozikát. A  találkozás 
Rozi részéről a nem nyelvi kifejezőeszközökre korláto-
zódik; a két ember, gyermek és felnőtt viszontlátása, az 
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elbeszélő bűnbánata és a kislány bűnbocsánata az ér-
zelmek irányította testbeszéd révén találkozik egy-
mással. A tanítói szeretet viszont szavakat ölt magára, 
és visszatalál oda, ahonnan valójában soha el sem tá-
vozott: a kislány szívébe. A gyermeke elvesztésétől ret-
tegő édesanya ekkor még hiszi a tanító által jövendölt 
gyógyulást. A balladaszerűen kihagyásos, szaggatott 

novellai zárlat azonban ellentétes ezzel a várakozással: 
az iskolában, a  tanítási idő alatt megszólaló lélekha-
rang Rozika halálának tragédiáját kongatja. Az elbe-
szélő a mélységes csendben a rá irányuló gyermeksze-
mek között marad magára a  feladattal, hogy átérezze 
a kimondott szó erejét, valamint feldolgozza és feldol-
gozhatóvá tegye az értelmetlen halált.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mi a boldogság? Mikor a vágyak pihennek.”

gárdonyi géza: a tűz

▶ Tényleg�boldog�lehet�az�ember�att�ól,�ha�elnyomja�a�vágyait?�

Ha�igen,�akkor�milyen�természetű�boldogságot�hozhat�a�vágy-

nélküliség?

FogalomFogalom
in medias res: ’a�dolgok�közepébe�vágva’:�

eredendően�az�eposzok,�később�más�
műnemű�és�műfajú�alkotások�kezdése,�ami�
a�kronológiát�felborítva�az�eseményeket�
a�jelen-múlt-jövő�sorrendiségében�beszéli�el

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Igazold�Gárdonyi�Géza�A tűz�című�novellájában�a�prózanyelv�lirizáltságát�a�szövegből�vett��idézetek�segítsé-
gével!

2. �Vezesd�végig�a�novellában�a�narrátor�észlelési�és�gondolati��folyamatának�egyes�állomásait!�Nevezd�meg�az�
elvonatkoztatások�tartalmi,�képi�vagy�hangulati��párhuzamait�is!

3. �Mi�lehet�a�szerepe�a�novellában�a�macska�szerepeltetésének?�Milyen�alapvető�emberi�tapasztalatot�erősít�
meg�a�jelenléte�és�a�viselkedése?

4. �Fogalmazd�meg,�miben�látja�az�elbeszélő�saját�magányának,�társtalanságának�okát!

5. �Értelmezd�a�novellában�szereplő�árnyékok�másodlagos�jelentési�síkját!

6. �Nézz�utána�az�interneten,�mit�jelképez�a�roráté�mise�sötétségből�világosságba�tartó�időkerete!

7.  �Döntsd�el,�kitérő-e�a�Roráté�című�novellában�az�új�toll�kipróbálását� leíró� jelenet!�Állításaidat�érvekkel�tá-
maszd alá!

8. �Idézd�fel,�mely�magyar�lírai�alkotás�témája�a�szeretett��nő�lényegének�megfogalmazhatatlansága!

9. �Saját�tapasztalataidra�támaszkodva�fejtsd�ki,�miért�és�mennyiben�hat�különbözőképpen�a�befogadóra�az�iro-
dalmi�és�a�zenei�műalkotás!

10. �A hópehely�című�novella�alapján�hogyan�feleltethető�meg�a�hópehely�és�az�emberi�lélek�metaforikus�azo-
nossága?

11. �Játsszátok�el�a�narrátor�és�Rozika�jelenetét,�amelyben�a�kislány�büntetést�kap�tanítójától!�Adjátok�elő�a�beteg-
ágynál�tett��elbeszélői�látogatás�eseményeit�is!

12. �Alkossátok�meg�csoportokban�Rozika�el�nem�mondott��párbeszédes�és�monologikus�megszólalásait!�Mondjá-
tok�ki�el�nem�mondott��érzéseit�és�gondolatait!

13. �Nevezzétek�meg�a�gyermeki�és�a�felnőtt��lélek�különbözőségeit!�Keressetek�magyarázatokat�az�eltérésekre!

14. �Jellemezzétek�„Gárdonyi�Géza�falujának”�lakóit�és�mindennapjait!

135



136

„Pedighát voltaképpen minden regény az író élete története. Akármiféle személyek is szerepelnek „Pedighát voltaképpen minden regény az író élete története. Akármiféle személyek is szerepelnek 
a regényben, a szívök mindig az író szíve.”a regényben, a szívök mindig az író szíve.”�(Gárdonyi�Géza:��(Gárdonyi�Géza:�NaplóNapló))

 �Vajon� tényleg�minden� regény�önéletrajzi� ihletett�ségű� szépirodalmi�alkotás?�Valóban�
minden�esetben�visszaköszön�a�regényalakokban�az�író�szíve?�Nevezd�meg�az�általad�
ismert,�az�alkotó�életútját�megidéző�regényeket!

A láthatatlan ember

Gárdonyi Géza A  láthatatlan ember című regénye 
prózaírói pályafutásának második korszakában, 1902-
ben keletkezett. A történelmi tárgyú regény Attila hun 
fejedelem korában játszódik. Az író a történelmi hite-
lesség megteremtése érdekében alapos előtanulmá-
nyokat folytatott; a regény megírását megelőző ötven 
évben számos tudományos igényű írás, kutatási doku-
mentum és tanulmány jelent meg a millennium idején 
különösen kedvelt korszakokról, így a  honfoglalásról 
és az azt megelőző történelmi időkről is, melyeket író-
ként alaposan tanulmányozott. Ezenkívül maga is 
végzett kutatásokat: járt Konstantinápolyban, a  ca-
talaunumi csata helyszínén, Attila sírját pedig a Tiszá-
nál kereste. Regényében a hunok életének bemutatása 
mellett a viszonzatlan szerelem emberi tragédiájának 
lélektanát helyezte ábrázolása középpontjába. A hatal-
mas hun birodalom számos területét átfogó, valamint 
a  Római Birodalmat és a  Keletrómai Birodalmat is 
meghivatkozó, valóságos regénytér mellett a regény-
idő a Kr. u. 5. századba, Attila hun király uralkodásá-
nak korába kalauzolja az olvasót. A szereplők egy ré-
sze valóságos történelmi személyiség: például Attila 

és Ríka királyné, Csaba és Aladár, de Priszkosz rétor is 
valós regényalak, mások pedig az írói képzelet szülöt-
tei, így a főszereplő, Zéta is. Az elbeszélő a regény elő-
szavában („amely utószónak is olvasható”) mutatkozik 
be: Teofi l, a  későbbi Zéta, akit Priszkosz rétor ment 
meg és vesz magához, a  történetmesélés kezdetekor 
már Konstantinápolyban él, szabad és művelt ember, 
a  császár barátja és könyvtárosa is egyben. A  regény 

így énregényként is értelmezhető. Szö-
vege az elbeszélő visszaemlékező, az elő-
szóban leírt tézist („Az  embernek csak az 
arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca 
mögött van. Láthatatlan.”) saját élettörté-
netével bizonyító elbeszélt eseménysor lesz, 
mely eseményeknek a narrátor is megfi gye-
lője, illetve részese volt. 

Cselekmény
A cselekmény kezdetekor Zéta, a  gyer-
mekként rabszolgának eladott keresz-
tény, trák gyermek hosszas hányattatása 
után Priszkosz rétorhoz kerül, aki tanítja, 
majd felszabadítja őt. Zéta azonban há-

Gárdonyi Géza: Gárdonyi Géza: A láthatatlan emberA láthatatlan ember

���Gárdonyi�Géza

���Gárdonyi�Géza�háza�Egerben
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lából gazdája mellett marad, 
így kerül Priszkosz kíséretében 
a  hun királyhoz, Attilához, 
akihez gazdáját a császár küldi 
követségbe. A  barbár, műve-
letlennek tartott hunok közé 
kerülve Zéta megtanulja nyel-
vüket, hogy később hasznát ve-
hesse e  tudásnak. Különállása 
azonban nem tart sokáig: vég-
zetesen beleszeret a  gyönyörű 
hun lányba, Emőkébe. Érzel-
meinek kiteljesedése, amikor 
Priszkosz nevében hamis leve-
let ír, melyben Csáthnak, Emő-
ke apjának szolgálatára adja 
magát. Önként vállalt rabszol-
gasága azonban önmagában 
nem hoz eredményt: hunná 
válva ezért megy el a  catala-
unumi csatába, hogy harci ér-
demeivel nyerje el szabadságát 
és szerelme kezét. Az életve-
szélyes küzdelmeket hősiesen 
túlélve hazakerül Csáth udvarába, ám Emőke nem 
szereti viszont. Attila király tragikus halálával Emő-
ke önként vállal közösséget, a lány halála lesz a kul-
csa Zéta ébredésének: ekkor érzi át és viszonozza 
Dzsidzsia, a  hun rabszolgalány iránta való, tiszta 
szerelmét.

A hunok
Gárdonyi történelmi hitelességre törekvő írói gya-
korlata a  hunokat barbár, természeti vallású, vad, 
ámde hagyománytisztelő, erős erkölcsű, fegyelmezett 
szabályok szerint, hierarchikus társadalomban élő, 
büszke népnek ábrázolja. Halászó, vadászó, földmű-
ves életmódjuk, étkezési szokásaik, ünnepi alkalma-
ik, királyuk násza, vendéglátási kultúrájuk, vallási 
eseményeik, családi szokásaik, férfi-női szerepeik 
mellett határozottan képviselt közösségi identitásuk-
ról is értesülhetünk. A regény elején a Keletrómai Bi-
rodalom rettegett ellenségeiként tűnnek fel, akiknek 
adószedési gyakorlata a kis Teofil boldog gyermekko-
rába kerül, hiszen félárvaságán túl a hun adók okoz-
zák apja teljes elszegényedését. A későbbiekben azon-
ban, Zéta nézőpontjának köszönhetően, árnyalódik, 
majd számos ponton önmaga ellentétébe fordul át 
a  róluk kialakított kép. Karizmatikus uralkodójuk 
Attila király, aki „Isten ostora”-ként nevezi meg 

magát. Megalkuvást nem tűrő, 
hadi becsületre és hősiességre 
épülő értékrendje karizmati-
kus erejével párosulva osztat-
lan és megkérdőjelezhetetlen 
tekintélyt szerez neki a  hunok 
előtt. Művelt, nyelveket beszé-
lő, a  tudományok területén is 
jártas vezetőként kiváló diplo-
máciai érzékkel rendelkezik. 
A testileg is kiemelkedő adott-
ságú, a  harcokban jó példával 
elöljáró uralkodó tiszteli a  ter-
mészeti istent és képes irgalmat 
gyakorolni egy szegény hadiöz-
vegy láttán. Temetése kultikus 
eseménnyé válik: a Tisza egyik 
ágának elterelésével, majd a víz 
visszaengedésével nyert nyug-
hely titkosságában az uralko-
dó lova, fegyvere és szolgái is 
a  halottal nyugszanak. Emőke 
Csáth nagyúr lányaként a  hun 
előkelőséghez tartozó, gyönyö-

rű, fiatal lány. Intenzív lelki élete érzelmileg Attilához 
köti, ám szerelmét nyíltan nem vállalja fel. Tisztában 
van Zéta iránta való szerelmével, de nem viszonozza 
a férfi érzelmeit. Gőgös rátartisága ellenére irgalom-
mal képes fordulni az irányában elköteleződött rab-
szolga felé.

Gárdonyi a  hunok bemutatásakor fekete és fehér 
hunokról egyaránt beszél, valamint utal az esetleges 
hun–magyar rokonságra is. A regény harci jeleneteit 
sodró lendületű, izgalmas, naturalista részletgazdag-
ságú, minden érzékterületre ható, mozgalmas képek 
segítségével írja le.

Lélektani regény
A láthatatlan ember nemcsak történelmi tárgyú, 
hanem lélektani regény is. A  kettős szerelmi bol-
dogtalanság ábrázolásával Gárdonyi mélylélektani 
probléma bemutatására vállalkozik. A szerelmi négy-
szöget Dzsidzsia, Zéta, Emőke és Attila alkotják, ahol 
Emőke és Attila haláláig egyik szereplő érzelmei sem 
találnak viszonzásra. Az önmaga érzelmein elidőző, 
cselekvési motivációit is meghatározó szerelmű el-
beszélő, Zéta saját magával kapcsolatban a  viszon-
zatlanság reménytelen reményének változatos ma-
gatartásformáiról számol be. A szeretett nő, Emőke 
általa látott alakja, testi, lelki valóságának állandó 

���Johann�Christian�Sambach,�August�Zenger:�
Attila�hun�király�(1815)
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szemlélése a  regény cselekményének 
szervezőerejévé válik. Az érzelem 
intenzitását jelzi Zéta magatartásá-
nak és döntéseinek észszerűtlensége: 
a  levélhamisítás, az önként vállalt 
rabszolgaság, a  hunná válás vágyá-
ban az identitás részleges feladása, 
az életveszélyes, gyilkos harcok vál-
lalása, a  társadalmi különbségek le-
küzdésének vágya és Dzsidzsia irán-
ta való, lángoló szerelmének fel nem 
ismerése. Ezek mind-mind az érzés 
elsöprő, vak erejének bizonyítékai. 
Emőke szerelme Attila személyében 
egy ideálképhez köti a  fiatal lány 
szívét. Érzelmei elvakulttá teszik 
őt, aki tisztában van Zéta vágyaival, amelyek miatt 
részvéttel tekint a férfira. Szívét emésztő szenvedélye 
végül az önként vállalt halál végtelenségében remél 
közösséget az életben elérhetetlen Attilával. Érzelme-
iről nem beszél, Zéta is csak viselkedésének önmagát 
eláruló gesztusait említi a  jellemzésekor. Dzsidzsia, 
a  regény elején még gyermek hun rabszolgalány, 
a  szerelem önzetlenségének és érdekmentességének 
jelképe a történetben. Zéta iránti, gyermekien tiszta 
lángolása sokat tűr és visel el, érzelmeit szavak he-
lyett cselekedeteivel bizonyítja. Szerelmi vallomását 
egy névtelenül adott, piros rózsa jelenti. Érzései szá-
mos visszautasítás után is csillapíthatatlanul nőnek 
személyisége fölébe; a  Zétát saját magánál ezerszer 
jobban szerető, időközben szép nővé érett rabszolga 
a  szeretett férfi életének megmentését tűzi ki végső 
céljául. Kitartását és állhatatos szerelmét végül vi-
szonzás illeti meg.

Zéta alakja
A regény elbeszélője és egyben főhő-
se, Zéta, hol rabszolga státuszú, hol 
szabad ember, tehetséges, művelt, erős 
fizikumú, érzelmes férfi. Több nyelven 
beszélő görögként jól teremt kapcsola-
tokat, és minden helyzethez kiválóan 
alkalmazkodik. Csáth fiainak oktatá-
sát is vállalná, ám végül más feladat-
körrel bízza meg gazdája. Életének 
meghatározó fordulatát Emőke iránt 
fellobbanó szerelme hozza el, ami ad-

digi törekvéseit, Priszkosz rétor szabad 
emberként való további szolgálatát írja 
felül. A  leleményes levélhamisítás ré-
vén visszatér Hunniába, hogy Emőke 
rabszolgájaként a  közelében lehessen. 
A  tudásával és leleményességével ki-
vívott általános tiszteletet megbecsüli, 
szerelmének beteljesülésére türelemmel 
vár. Keresztény hitét a  hun lélekkel és 
identitással való azonosulás során sem 
veszti el. A catalaunumi csatában kény-
szerűségből sok ember életét kioltja, de 
borzad a gyilkolástól. A hadi áldozatok 
felé részvéttel fordul, a  halál közelség-
ében a  szenvedőben nem az ellenfe-
let, hanem az elesett és kiszolgáltatott 

embertársat látja. Beteljesületlen szerelméből faka-
dó legnagyobb csalódása kapcsán, Emőke halálának 
körülményeit megértve szíve megnyílik Dzsidzsia őt 
körülölelő, tiszta érzelmei felé. Kettejük megérdemelt 
szerelme a házasságban válik beteljesültté.

A láthatatlan ember
A regénycím az elbeszélt események ismeretében 
több jelentést is hordozó kifejezéssé válik. Jelképez-
heti magát Gárdonyi Gézát, akit környezete – befelé 
forduló alkata és magánya miatt – egri remetének és 
láthatatlan embernek is nevezett. Elsődleges kapcso-
lódása az előszóban olvasott tézishez köti: azt igazol-
ja, hogy minden emberi arc voltaképpen álarc, mely 
mögött a  valódi személyiség soha nem mutatkozik 
meg teljesen. A  cím így az ember kiismerhetetlen-
ségére, megfejthetetlenségére és egyediségére is utal.

���A�Láthatatlan�ember�borítója

Gárdonyi�dolgozószobája,��
Gárdonyi�Géza�Emlékház,�Eger
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4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Az állatok ismerik egymást, az ember nem.”

gárdonyi géza: láthatatlan ember

▶Mi�lehet�a�fenti��állítás�magyarázata?�Vajon�miért�nem�ismerik�

egymást�az�emberek�a�szerző�szerint?�Valóban�kiismerhetetlen�

lény�az�ember?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�ismét�a�szöveggyűjteményből�A láthatatlan ember szövegrészleteit!�Kövesd�nyomon,�hogyan�vál-
tozik�a�történet�folyamán�a�hunokról�kialakított��kép�Teofi�l,�a�későbbi�Zéta�látószögén�keresztül!

2. �Jellemezd�Priszkosz�rétor�és�Zéta�emberi�kapcsolatának�minőségét�és�állomásait!

3. �Milyen�okból�és�körülmények�között��jut�el�Zéta�Hunniába?�Miért�riasztó�számára�kezdetben�az�utazás�ténye?

4. �Milyen�lakhatási�viszonyok�között��éltek�a�hunok�Atti��la�városában?�Mi�mindent�árult�el�a�város�szerkezete�
a�benne�élők�életének�rendjéről?

5. �Milyen�legenda�fűződik�az�„Isten�ostora”�kifejezéshez?

6. �Mi�jellemzi�a�hunok�hitét�és�vallási�gyakorlatát?

7.  �Miért�volt�a�regényzárlati�g�egyoldalú�Dzsidzsia�Zéta�iránti��szerelme?�Hogyan�válik�aztán�mégis�viszonzott�á�ez�
a�szerelem?

8. �Hogyan�hal�meg�a�regényben�Atti��la?�Milyen�fontos�esemény�előzi�meg�a�halálát?

9. �Hogyan�temett�ék�el�az�elbeszélő�szerint�Atti��lát,�a�hunok�királyát?

10. �Milyen�jelképisége�van�a�hunok�temetkezési�szokásainak?�Hogyan�válnak�gyakorlatt�á�ezek�a�szokások�Atti��la�
temetésén?

11. �Hogyan�igazolható�a�regényrészlet�segítségével,�hogy�Dzsidzsia�önzetlenül�és�ti�sztán�szerett�e�Zétát?

12. �Az�elbeszélő�„gyászba�öltözött��márványszobor”-ként�jellemzi�Emőkét,�Zéta�szerelmét�a�regény�végén.�Mit�
árul�el�a�lány�érzelmeiről�ez�a�hasonlat?

13. �Miért�engedi�Emőke,�hogy�Zéta,�mielőtt��a�zsákruhát�magára�ölti�,�megcsókolja?�

14. �Hogyan�gyászolták�meg�a�hunok�Atti��lát?

15. �Mit�tudott��meg�Zéta�a�lantostól�Emőke�sorsával�kapcsolatban?�Miről�győzte�meg�őt�a�lány�döntése?

16. �Milyen�felismerésre�jut�Zéta�Emőke�halála�után�Dzsidzsiával�kapcsolatban?�Mit�tanít�a�szerelem�természeté-
vel�kapcsolatban�ez�a�felismerés?

17. �Hogyan�értékelhető�a�regény�történelmi�környezete?�A�hunok�élete�vagy�a�szerelem�természete�válik�köz-
ponti��kérdéssé�a�regényben?�Miért?

18. �Mely�szereplők�láthatatlan�emberek�Gárdonyi�Géza�A láthatatlan ember című�regényében�és�miért?�Vála-
szaidat regényrészletek segítségével indokold!

FogalomFogalom
énregény: olyan�énformában�íródott��

regény,�melyben�az�elbeszélő�az�ábrázolt�
világ�egyik�szereplőjeként�jelenik�meg
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„Az új költő területe megszűkült és gazdagodott . Többé nem lelkesített  politi kai tömegeket, nem írt „Az új költő területe megszűkült és gazdagodott . Többé nem lelkesített  politi kai tömegeket, nem írt 
verses adomákat és történeteket, nem állott  elő bölcs észrevételekkel verses adomákat és történeteket, nem állott  elő bölcs észrevételekkel […][…]. Pusztán az maradt övé, . Pusztán az maradt övé, 
ami megillett e, az élet felbogozhatatlan rejtélye. Egyetlen kincse az egyénisége lett , az, hogy teljesen ami megillett e, az élet felbogozhatatlan rejtélye. Egyetlen kincse az egyénisége lett , az, hogy teljesen 
különbözik másoktól. Ezt pedig, miután természetesen kikapcsolódott  a társadalomból, öntudatosan különbözik másoktól. Ezt pedig, miután természetesen kikapcsolódott  a társadalomból, öntudatosan 
érezte.”érezte.”�(Kosztolányi�Dezső:��(Kosztolányi�Dezső:�Vajda JánosVajda János))

 �Mi� lehet� az� oka� annak,� hogy� Vajda� János� lírájában� a� közösségi� jelleg�mellett� � idővel�
a�költői�egyéniség�és�a�hangulat�volt�meghatározó?

Élete 
Vajda János (1827–1897) Pesten szü-
letett, a  család azonban nem sokkal 
ezután a  Fejér megyei Válra költö-
zött, ahol apja főerdészként dolgozott. 
Gimnáziumi tanulmányait Székesfe-
hérváron és Pesten végezte. Fiatalon 
kezdett verseket írni, Petőfi  Sándort 
tartotta példaképének, vándorszínész-
nek is a nagy költőelőd követése miatt 
állt. 1848. március 15-én a forradalmi 
események egyik vezéregyénisége volt, 
a  szabadságharc alatt honvédként, 
majd hadnagyként szolgált. Világos 
után bujdosni kényszerült. Besoroz-
ták az osztrák hadseregbe, közkatonaként kellett szol-
gálnia 1850-ig. Lírájának politikai üzenetét az 50-es 
évek versei hordozták: a  48-as örökség továbbviteli 
szándékát A virrasztók (1857) című elégiájában fejtette 
ki. 1853-tól újságírásból élt. Budán beleszeretett szál-
lásadójának lányába, Kratochwill Zsuzsannába, akit 
verseiben Ginának szólított. A  hölgy visszautasította 
a költő közeledését, majd hozzáment egy cirkuszigaz-
gatóhoz, és műlovarnő lett. Ezt a  szerelmi csalódást 
Vajda soha nem heverte ki. A  60-as évektől kezdve 
politikai és irodalmi nézetei miatt egyre jobban elszi-
getelődött. A  szabadságharc bukása után megrendült 
forradalmi változásokba vetett hite, a kilátástalan hely-
zetben a Habsburg-házzal való kiegyezést sürgette. Né-
zeteiért kiközösítették, hátralevő életét magányban, az 
irodalmi és politikai életből kiszorulva élte le. Hosszú 
betegeskedés után 1897-ben Budapesten halt meg. 

Költészete 
Vajda János költői indulását a romantika és a népies-
ség jellemezte. Ma azonban éppen azokat az 1872 
után írt költeményeit tekintjük a  legjelentősebbek-

nek, amelyeket – mivel a korabeli íz-
léstől nagymértékben eltértek – a kor-
társ olvasók közönnyel vagy értetlenül 
fogadtak. Ezekben a versekben a Vaj-
da-líra eltávolodott a  romantikus és 
népies stílustól, és a  modernség 
irányzatai, például az impresszioniz-
mus felé mozdult el. Modern költé-
szetének alapélménye az a  magány, 
amely kozmikussá tágult lírájában. 
A világtól és a környezettől való elide-
genedés, ami érett verseinek alap-
hangja lett, a  modern ember életta-
pasztalatát visszhangozta műveiben. 
Az elszigeteltségélmény pedig fi lozófi -

ai mélységű gondolatisággal telt meg, és egy új líratí-
pusban, a  hangulatlírában jelentkezett. Ennek az 
újfajta közlésmódnak a „tájversek” adtak irodalmi ke-
retet, melyekben a költő által kedvelt természeti vidék, 
az erdő gyakran volt jelen. A tájelemek azonban nem 
önmagukban és nem önmagukért váltak verstémává, 
hanem a költői lélekállapotot megjelenítő, a  lírai én 
hangulatát magukra öltő, közvetítő közegként vannak 
jelen a  versekben. Vajdát az irodalomtörténet-írás 
a modernség előfutárának tartja. 

Húsz év múlva

Szerelmi költészetének legismertebb darabja a  Húsz 
év múlva (1876) című, a Gina-versek közé tartozó al-
kotás. A címben hordozott időtáv a versbeszélő visz-
szaemlékező, múltidéző pozícióját kijelölve húsz évvel 
korábbi élethelyzethez kapcsolódik, annak viszony-
latában válik értelmezhetővé. A  vers központi motí-
vuma a  „Montblanc”-hasonlat, melyben az örök hó 
birodalmában álló hegycsúcs a lírai én kihűlt érzései-
nek képi megfelelője. A jeges csúcs képe keretet alkot-

Vajda JánosVajda János

  Vajda János
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va lezárttá teszi a költeményt. Ez a szerkezeti zártság 
azonban túlmutat önmagán: a lírai alany érzelmeinek 
megváltoztathatatlanságát, csalódott magányának vég-
telenségét is jelenti. A  vers szerkezete ellenpontozó 
szerkezet is egyben, melyben az első és a  második 
versszakpár ellentétes viszonyt ápol egymással. A köl-
temény első egysége (1–2. versszak) egy nagyszabású 
romantikus hasonlattal, a  Mont Blanc jeges csúcsá-
nak képével teszi szemléletessé a beszélő magányát és 
szenvedély nélküli állapotát, amelyet az ellentétek és 
az ismétlődő tagadó formák („nem árt se nap, se szél”; 
„többé nem ég”; „nem bántja”; „föl nem olvadok”), va-
lamint a hasonlat elemeinek megszokottól eltérő sor-
rendje (hasonlító-hasonlított) is nyomatékosítanak. 
A  második versszak kozmikus méretűvé és erejűvé 
növeli a magányt: benne a versbeszélő már eggyé vált 

a jégbe zárt hegycsúccsal, melynek fagyosságát a „csil-
lagmiriád” sem képes felolvasztani. A „de” kötőszóval 
bevezetett második egység hangulata ellentétes az 
elsőével, annak érzelemmentességével szemben itt az 
emlékezésben visszatérnek a régi érzelmek. Az egyes 
szám második személyű birtokos személyjel („képed”)
pedig jelenvalóvá teszi az emlékezésben felidézett meg-
szólítottat is. A hangulati oldás lehetőségét a  lírai én 
álmodozása teremti meg: a  jelenből a kincses múltba 
tűnődés a fi atalság alliterációval is kiemelt „tündér ta-
ván” a szeretett nő alakját kelti életre: Gina az emlékek 
felidézése révén hattyúi képet ölt. A kigyúlt szív érzése 
pedig tűz és fény, amit a lírai én ismét a „Montblanc”-
hasonlatba foglal. Az élmény azonban átmeneti jelen-
ség csupán, amely sem erejével, sem időtávlatával nem 
képes legyőzni az örök jégbe zárt érzelmeket.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifj uság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.”

vajda jános: húsz év múlva

▶ Vajon�lehet�örök�egy�viszonzatlanul�elmúlt,�régi�szerelem?�Milyen�

módon�őrződik�meg�az�emberben�ennek�az�érzésnek�az�emléke?

FogalomFogalom
hangulatlíra: a�kifejezést�azokra�

a�művekre�használjuk,�amelyek�
a�fogalmi-gondolati��jelleget�hátt�érbe�
szorítva,�elsősorban�a�nyelv�
zeneiségét kihasználva hangulatokat, 
benyomásokat keltenek 
a�befogadóban

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Keress�képet�az�interneten�a�Mont�Blancról,�és�skiccelj�fel�egy�hegycsúcsot�a�füzetedbe!�Társíts�hozzá�a�saját�
elképzelésed�szerint� fogalmakat,� tulajdonságokat,�majd�gyűjtsd�ki�a�Húsz év múlva című�vers� szövegéből�
a�hegy�jellemzőit!�Melyek�ezek�közül�az�emberi�tulajdonságok?�

2. �Mire�utal�a�verset�meghatározó�kép:�a�jég?�Hogyan�tér�vissza�ez�a�hasonlat�az�utolsó�versszakban?

3. �Melyik�állítással�értesz�inkább�egyet?�(Vagy�egyikkel�sem?)�1.�Vajda�János�verse�modern�költői�eszközökkel�
fejez�ki�örök�emberi�érzelmeket.�2.�Vajda�János�verse�sajátos�érzelmi�állapotot�rögzít,�képei�viszont�inkább�
közhelyesek.�Válaszodat�érvekkel�és�a�szövegből�vett��idézetekkel�támaszd�alá!�

4. �Olvasd�el�ismét�Az üstökös�című�költeményt!�Nézz�utána,�ki�volt�Niobé!�Hogyan�kapcsolható�alakja�az�üstö-
köshöz?�Milyen�jelentéslehetőségekkel�gazdagítja�a�verset�ez�a�mitológiai�utalás?�

5. �A�Húsz év múlva és Az üstökös�számos�tekintetben�rokonversek.�Keress�szempontokat�a�két�költemény�ösz-
szehasonlításához!� �

6. �A virrasztók című�Vajda-vers�ellentétekre�épülő�szerkezetet�mutat.�Nevezd�meg�a�költemény�ellentétpárjait!

7.  �A�falusi�virrasztók�szerepének�ismeretében�állapítsd�meg�–�a�metaforikus�megfelelés�ellenére�–,�milyen�belső�
ellentétet�hordoz�a�nemzeti��halott�at�vigyázó�költők�alkotói�tevékenysége!
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 1. �Készíts�méltatást�Arany�János�pályájáról�és�életéről!�Írásművedben�említsd�meg�az�általad�is�tanult,�főbb�műveit�és�sok- 
oldalú�pályafutásának�főbb�eseményeit�is!

 2. �Csoportmunkában�készítsétek�elő�a�Tengeri-hántás rövidfilmes�adaptációját!�Minden�csoporttag�válasszon�magának�felada-
tot:�azaz�jelöljetek�ki�a�csoporton�belül�„szakembereket”!�Készítsetek�forgatókönyvet,�melyhez�képeket,�zenét,�színészeket�
is�választotok!�Adjatok�címet�is�filmterveteknek!�A�feladat�során�leginkább�az�összetett�elbeszélői�helyzetre�és�az�elbeszélő�
által�elhallgatott�fordulatokra�összpontosítsatok!�Az�elkészült�filmtervet�mutassátok�be�a�többi�csoportnak�–�a�bemutatot-
takkal�kapcsolatban�a�többi�csoport�két-két�javaslatot�tehet�(címre,�zenére,�rendezői�utasításra�stb.�vonatkozóan)!

 3. �Gyűjts�szempontokat,�és�készíts�gondolati�vázlatot�Vörösmarty�A vén cigány és�Arany�Epilogus című�versének�összehason-
lító elemzéséhez!

 4. �Társítsd�az�alábbi�fogalmakat�Az ember tragédiájának�megfelelő�színeihez:�álom�az�álomban,�falanszter,�szerkezeti�közép,�
anakronizmus,�negatív�utópia!

 5. �Időutazása�során�Az ember tragédiájában�Ádám�nem�kap�megnyugtató� feleleteket�kérdéseire,�s�álmából�ébredve�csa-
lódottságában�és�a�reményvesztettség�állapotában�öngyilkosságra�gondol.�Mi�minden�okozza�a�fordulatot?�Döntésedet�
a�műből�vett�idézettel�támaszd�alá!

 6. �Bizonyítsátok�a�darabra�épülő�érvekkel,�hogy�Az ember tragédiája keretszínei�–�a�terjedelmi�arányokkal�szemben�–�a�tör-
téneti�színekkel�azonos�súlyt�képviselnek�a�műben!�

 7. �Csoportban�dolgozva�készítsetek�egy�Wikipédiára�szánt�oldalt�Mikszáth�Kálmán�koráról!�Csomagolópapírra�dolgozzatok!�
A�feladat�elkészítéséhez�bármilyen�forrást�használhattok,�de�minden�esetben�pontosan�nevezzétek�meg�azokat!�Az�alábbi�
résztémákat dolgozzátok ki: 
– fontosabb magyarországi és világesemények Mikszáth korában: két-három esemény kiemelése, rövid ismertetése;
– nyolc-tíz elemből álló képanyag feliratozással, magyarázatokkal Mikszáth életrajzához, életének fő eseményeihez; 
–  Mikszáth újságírói és szépírói pályájának vázlatos áttekintése korszakonként egy-egy mű kiemelésével, öt-tíz mondat az 

adott pályaszakaszról, ugyanennyi a példaként idézett műről; 
–  a korabeli magyar dzsentri életmódjának, valamint a vidéki szegény falvak problémáinak rövid bemutatása öt-tíz mondat-

ban összefoglalva! Az elkészült oldalterveket ismertessétek osztálytársaitokkal!

 8. �Mikszáth�A tót atyafiak és A jó palócok című�köteteinek�darabjaira�az�alábbiakban�felsoroltak�közül�melyik�jellemző?�Van-e�
olyan,�amely�egyik�kötetre�sem�jellemző:�lélektaniság,�dialógusok�kiemelt�szerepe,�elhallgatás,�patetikus�elbeszélésmód,�
nézőpontváltás,�természetábrázolás�kiemelt�szerepe,�fiktív�táj?�

 9. �Készíts�gondolattérképet�Az a fekete folt és Tímár Zsófi özvegysége című�novellák�összehasonlító�elemzéséhez!

10. �Milyen�másodlagos,�elvont�jelentése�van�az�„Addig�jár�a�korsó�a�kútra,�amíg�el�nem�törik”�közmondásnak?�Hogyan�jelent-
kezik a Hova lett Gál Magda? című�novellában�ez�a�jelentési�sík?

11. �Összegezzétek�csoportmunkában,�mit�üzen�Gárdonyi�A láthatatlan ember című�regénye�a�szerelemről!�Minden�lehetséges�
szereplő�regénybeli�sorsát�és�viselkedését�vegyétek�figyelembe!

12. �Készítsetek�szemponttáblázatot�Tompa�Mihály�A gólyához és�Berzsenyi�Dániel�A magyarokhoz című�verseinek�összeha-
sonlításához!

13. �Készíts�ábrát�az�alábbi�fogalmak�és�kifejezések�felhasználásával!�Bármilyen�ábratípust�választhatsz,�vagy�többet�is�kombi-
nálhatsz! 
emberiségdráma, anekdota, létösszegző költemény, dalforma, dialektikus fejlődés, haláltánc eposz, ballada, szabad függő 
beszéd, drámai költemény, verses regény, impresszionizmus, elbeszélő költemény, anekdotikus jellemábrázolás, lélektani 
novella, realizmus, deizmus, elégiko-óda, kihagyás, balladai homály

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

Georges�de�Feure:�Octave�Uzanne�újévi�kívánsága�1897-re�(1896)��
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„Jelképek erdején át visz az ember útja”„Jelképek erdején át visz az ember útja” (Baudelaire:  (Baudelaire: KapcsolatokKapcsolatok))

  Baudelaire A pokol tornáca címet akarta adni verseskötetének, kiadója kérésére vál-
toztatt a A Romlás virágaira. Hogyan idézi Dante Isteni színjátékát az eredeti  cím és 
a Kapcsolatok című vers idézete? Foglald össze, hogy Dante milyen jelképeket használt 
szövegében, és milyen miszti kus tapasztalatban volt része a mű utazójának!

Charles Baudelaire
Charles Baudelaire (1821–1867) Párizs-
ban született. Apja – vagyonos, művelt 
hivatalnok – korán meghalt. Anyja és 
mostohaapja mindent megtettek fi uk jó 
neveltetéséért. 1841-ben hosszabb ten-
geri úton vehetett részt (Mauritiusra 
látogatott). Párizsba visszatérve elköl-
tözött családjától, évekig kicsapongó 
életet élt. Költeményeivel és prózai írá-
saival egyre jobban kivívta kortársai, 
köztük Flaubert és Victor Hugo elis-
merését. Művészetére nagy hatással 
volt az amerikai költő és novellista, Ed-
gar Allan Poe, akinek több művét is franciára fordítot-
ta. 1857-ben, Flaubert Bovarynéjával egy évben jelent 
meg A  Romlás virágai című verseskötete. Az iroda-
lomtörténészek többsége szerint ez a  két könyv jelzi 
a modern irodalom kezdetét. A Bovaryné szerzőjéhez 
hasonlóan Baudelaire-t is perbe fogta az ügyészség er-
kölcstelenség vádjával. A kötet így sokáig csupán cson-
kán jelenhetett meg. A  siker csaknem teljesen elma-
radt. Baudelaire sohasem tudott 
megélni pusztán az írásból, így ál-
landó anyagi nehézségei voltak. 
1864-ben Brüsszelbe költözött, ahol 
előadásokat tartott. 1867-ben halt 
meg Párizsban. Halála után jelentek 
meg prózaversei (A fájó Párizs
című kötet, 1869), naplójegyzetei, 
valamint esszéi is.

A Romlás virágai 

Baudelaire legnagyobb hatású verses-
könyvét, A  Romlás virágait (1857) 
Victor Hugo – felismerve korszakal-
kotó jelentőségét – a  következő sza-
vakkal üdvözölte: „Ön új borzongás-

sal ajándékozta meg az emberiséget”.
A kötet versei még sok szállal kötődnek 
a  romantikához, de szimbolizmusuk-
kal el is távolodnak tőle. A Romlás virá-
gai egy gondosan megkomponált kötet: 
a költő nem keletkezési idejük sorrend-
jében közli a verseket, hanem hat tema-
tikus ciklusba rendezi őket, illetve he-
lyüket e ciklusokon belül is alaposan 
végiggondolja. A kötetben tehát a köl-
temények jelentéséhez nagyban hozzá-
járulhat az is, hogy az adott vers a kom-
pozícióban hol helyezkedik el. A vers-
gyűjtemény címe is szimbolikus: azt 

a  kettősséget hangsúlyozza, amely az embert és az 
egész kötetet áthatja: a költemények jellemző témái az 
élet és halál, a bűn és erény, a szépség és rútság, Isten és 
a Sátán, valamint a test és lélek viszonyainak kérdéseit 
járják körbe. A  szerző a  kötetet Gautier-nek, a  l’art 
pour l’art atyjának ajánlotta. A benne található versek 
nagy része szonettformában íródott. Baudelaire 
kötete a magyar irodalomra is nagy hatással volt. Ady 

Endre költészetében például mind 
a  szimbolizmus, mind a  kötetkom-
pozíció tekintetében kimutatható 
a francia költő hatása. 

Előhang

A Romlás virágai című Baudelaire-
kötet Előhangja az egész versgyűjte-
mény alaphangját adja meg. A  tar-
tott formafegyelmű, négysoros, 
ölelkező rímes versszakokból építke-
ző szövegének felütése határozott: 
benne a  többes szám első személyű 
pozícióból megszólaló, általános em-
beri tapasztalatot megfogalmazó lí-
rai én az ember és a romlás kapcso-

Charles BaudelaireCharles Baudelaire

  Charles Baudelaire

   A Romlás virágai címlapja
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A KLASSZIKUS MODERNSÉG LÍRÁJÁBÓLSZÖVEGGYŰJTEMÉNY
5–6. oldal5–6. oldal

   A képen a párizsi híres építész, Hector Guimard metróbejárata látható. A szecessziós mozgalomra jellemző virágszimbolikától 
erősen ihletett  „Metropolitain” szót két hosszú szár hordozza, mindkét végén egy-egy levél, amelyben egy narancssárga lámpa 
található. A szecessziót a természet ihlett e formák jellemzik, ahol az ív dominál.

latának természetéről és következményeiről beszél. 
Önmagát és a közösséget, aminek nevében megnyilat-
kozik, különféle testi-lelki gyarlóságok („Butaság, kap-
zsiság, tévelygés, ferde vétek”) függésében, azoknak 
való kiszolgáltatottságban érzékeli, melyekkel szem-
ben az emberi lelkierő mindig elbukik. A villoni élet-
érzést és léttapasztalatot megidéző lírai én a vers fel-
ütését (1–2. versszak) követően, a  3–4. strófában 
megnevezi azt az erőt, ami kísértéseivel az ember fölé 
nő: a  Sátán működésének, emberi lélekért folytatott 
harcának leírása a középkori moralitások egyik sze-
reppozícióját imitálja. A metaforizált akarat („s a gaz-
dag, tiszta érc, a híres akarat”) ereje elégtelennek lát-
szik a  démoni hatalommal szemben, így az ember 
sorsa szükségképpen a  szinesztéziával is kiemelt 
kárhozat („bűzös homályba szállunk”). A  harmadik 
belső egység (5–7. versszak) a már elbukott, lelkében és 
erkölcseiben megsemmisült ember létformáját mutatja 
be. A hasonlatos képekkel és jelzős szerkezetekkel áb-
rázolt életmód tragédiája, hogy a  lelki tisztaságot fel-
adó embert, a várt testi örömök helyett lázasan facsart, 
futó gyönyörrel, démoni képzetekkel, torz kéjjel, mé-

reggel és értelmetlen, pusztító tűzzel taszítja földi po-
kolba. A testi-lelki nyomorúság részletező, hasonlato-
kat és a  túlzás eszközét is használó („Mint milliónyi 
nyű”) leírása a  lírai én önelemző megnyilatkozásá-
nak köszönhető; a refl exió a szimbolizmusban megte-
remtett, nagy kezdőbetűs helyesírással kiemelt költői 
eljárásban egyenesen a Halálig vezeti az emberi sors-
romlás leírásának képeit. A  költemény zárlata (8–10. 
versszak) a „De” ellentétes kötőszóval vezeti be a versz-
szöveg gondolatmenetének másik logikai végpont-
ját: a testi kísértésekbe belebukó ember képe után az 
„Únalom”-tól szenvedő emberét. A létezést szintén el-
lehetetlenítő, az egész világot elnyelni képes, szintén 
nagy kezdőbetűs helyesírással írt rémség kilétére 
a  vers záró egységének végén, szándékos késleltetés 
után derül csak fény. A testi-erkölcsi romlást kifejező 
halmozott állatmetaforák után („De túl a  párducok, 
sakálok s mind a hitvány / Keselyűk, skorpiók, majmok 
s kígyók körén”) említett unalom a lírai én megítélés-
ében az öncélú testi élvezetekkel egyenrangú veszélyt 
jelent az emberre. Az alig mozgó, csendes és csupán 
szemlélődő magatartásforma a végig önelemző és ön-
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refl ektív versbeszélőt az olvasóhoz való odafordulásra 
készteti: a szövegből való kiszólás eszközével, a befo-
gadó „játékba hozásával”, a cinikus gúny hangján lep-
lezi le és teszi alakmásává az Előhang után immár az 
egész kötetre, A Romlás virágaira kíváncsivá tett befo-
gadót. Így válik a  verseskötet bevezetője különleges 
kommunikációs helyzetben megszólaló, ajánló jellegű 
olvasási paranccsá. A  versgyűjteményben ugyanis az 
olvasó a modern ember léttapasztalatának költői meg-

fogalmazásával, a dekadencia, az élet, a halál, a testi-
ség, a mámor, a bűn, az erény és a transzcendens örök 
témáival találkozhat.

Az albatrosz

Az albatrosz című vers ars poeticaként értelmezhető. 
Az allegorikus költemény első három versszaka a ra-
bul ejtett tengeri madár nevetségessé tételének jelene-

Kapcsolatok 

A kötet első ciklusának nyitóverse a Kapcsolatok, amelyet a szimbolizmus program-
versének is tekinthetünk. A szonettformában íródott költemény első versszaka a temp-
lomként azonosított természetet „jelképek erdejeként”, azaz olyan helyként határozza 
meg, melynek elemei jelentéssel bírnak: a fák „szavakat mormolnak összesúgva”. A mor-
mol és az összesúg szavak viszont nem közvetlenül befogadható, lefordítható, hanem sok-
kal inkább megsejthető, titokzatos jelentésről árulkodnak. A továbbiakban a vers a ter-
mészetnek ezt a  nehezen megragadható üzenetét, egy eredendő egység és tökéletes 
harmónia szinesztéziával kifejezett tapasztalatát írja le („visszhangok egyberingnak”, „tit-
kos és mély egység tengerén”, „egymásba csendül a szín és a hang s az illat”). Erre a rejtett 
összefüggésrendszerre utal a költemény címe is; ez a mormolás a homályos értelmű szim-
bólumok szimbóluma.

Egy dög

Kép és a képhez társított értelmezés kettősségére épül Baudelaire szokatlan szerelmes 
verse, az Egy dög is. A vers első egysége (1–9. versszak) a kedvessel való sétálás közben 
látott dögöt idézi fel hosszasan és minden érzékszervre kiterjedően. Az összetett hatásért 
– Szabó Lőrinc fordításában – jelzős szerkezetek („fekete légiók”), módhatározós szószer-
kezetek („muzsikált, halkan zizegve, lágyan”), a különböző érzékterületeket érintő kifeje-
zések („muzsikált, bűz, kusza”), hasonlatok („S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan, / 
mint futó szél a tó vizén”) és halmozott mondatrészek felelnek. A bomló tetem leírása so-

rán a beszélő egyrészt a belőle fakadó életre irányítja 
a  fi gyelmet („nyiladozó virág”, „nyüzsögve másztak 
az élő”, „sokszorozott életre kelt” stb.), másrészt a lát-
ványt a  meglepő képzettársítások révén már-már 
szépnek mutatja: „szép nyárhajnali látvány”, „e világ 
muzsikált, halkan zizegve, lágyan”. Az utolsó három 
versszak az undort keltő dögöt meghökkentő módon 
a  megszólított kedvesre vonatkoztatja: „És hiába, 
ilyen mocsok leszel, te drága”. Ugyanakkor éppen ez 
a kontraszt teszi még kifejezőbbé a záró szakasz val-
lomását, amely a szerelem és a lényegi szépség örök 
voltát hangsúlyozza a  közös séta során megtapasz-
talt szükségszerű mulandóság ellenére is.

  Charles Baudleaire műveinek posztumusz kiadása
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tét tárja elénk. A leírás az albatrosz saját természetes 
(égi) és idegen (földi) közegében való megjelenésének 
szembeállítására épül. Míg a madár fenn „a kéklő lég 
ura” és „szép csoda”, addig a hajó fedélzetén esetlen, rút 
és „röhejre készt”. A lírai én kiemeli, hogy az albatrosz 
mind fenséges, mind nevetséges mivoltát ugyanannak 
a sajátságának, a nagy szárnyainak köszönheti. A ne-
gyedik versszak a  fenti képet a  lírikusra alkalmazva 
megfejti az allegóriát: a  költő a  művészet dolgában 
otthonosan mozog, ám a  hétköznapok világában 
ügyetlenül, különcként viselkedik. Természetes köze-

ge a szimbolikus értelemben is vett magasság, ezért ha 
a földi mélységbe taszítják, magányos, boldogtalan és 
a  külvilág könyörtelen értékítéletének áldozatává vá-
lik. A költemény verbális üzenetét – Tóth Árpád fordí-
tásában – gazdag poétikai eszköztár kíséri. A négyso-
ros, keresztrímes versszakok legfeltűnőbb sajátossága 
a lírai nyelv hangsúlyos zeneisége, melynek megvaló-
sulásáért, a rímek, az alliterációk („bús, beteg”; „sántit 
suta”), a  hangszimbolika („bús rab”, „lomhán suhan-
nak át”) és a hangulatfestő szavak („csatangol”, „lom-
hán”) felelnek.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„az Únalom! – szemén rest könny ragyog kövéren,

huká-t pöfékel és bitók felé mered:
fi nom szörny! ugye őt te is jól ismered,
én álszent olvasóm – képmásom – bús fi vérem?”

Charles Baudelaire: Előhang

▶ Vajon tényleg olyan pusztí tó az emberre nézve az 

unalom, mint az erkölcsi bukás? Hogyan képes ez az 

unalom romba dönteni az egyes embert és a közös-

séget?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét az Előhang című költeményt! Jellemezd a Sátán és az ember viszonyát a szöveg alapján!

2.  Állapítsd meg, milyen emberi tulajdonság vezet a démoni erővel szembeni elbukáshoz! Mit üzen a vers 
a szabad akaratról?

3.  Miben hasonlít a versben ábrázolt emberi sors a középkori moralitások szereppozíciójához és miben külön-
bözik tőle?

4.  Miért és hogyan vonja be a lírai én az olvasót a költemény végén a gondolatmenet végkövetkeztetésének 
értékelésébe?

5.  Vajon milyen eszközök révén igazolja vissza a versszöveg a címmel kapcsolatos és az egész kötetre vonatkozó, 
előzetes befogadói várakozást?

6.  Gyűjtsd össze Baudelaire Az albatrosz című verséből azokat a képeket és tulajdonságokat, amelyek az égi 
természethez, a fent szférájához tartoznak, és azokat, amelyek a lenthez, a földi természethez!   

7.   Olvasd el újra a Kapcsolatok című költeményt! Milyen érzéki tapasztalatok jelennek meg a versben? Hogyan 
találkozik ember és külvilág?

8.  Olvasd el ismét Baudelaire Egy dög című versét! Milyen beszédhelyzet keretezi az elmesélt élményt, és ki 
a vers beszélője? 

9.  Keress a versben példát szinesztéziára, inverzióra, megszemélyesítésre és ismétlésre!

FogalmakFogalmak
prózavers: ti pográfi ailag a prózát idéző, margótól margóig 

tördelt, de nyelvhasználatában költői eszközökkel élő 
műfaj 

szone�  orma: a reneszánsz korában népszerűvé vált 
versforma, amely 14 sorból áll, általában két kvarti nára 
(4 sor) és két tercinára (3 sor) tagolódik, rímes, 
rímképlete változatos; legnagyobb klasszikusa Petrarca

szinesztézia: hangulati  egyezésen alapuló szókép, 
amelyben a különböző érzéki hatások együtt esen 
jelennek meg (például „sűrű csönd”)

programvers: olyan vers, amelyben a költő esztéti kai, 
költői célkitűzéseit, irodalmi hitvallását fogalmazza meg
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Paul VerlainePaul Verlaine
„Zenét minékünk, csak zenét”„Zenét minékünk, csak zenét” (Paul Verlaine:  (Paul Verlaine: Költészett anKöltészett an))

  Irodalom és zene szoros kapcsolatával már az irodalom kezdeteinél találkoztál. Idézd 
fel, milyen énekelt vagy hangszerrel kísért művekkel ismerkedtél meg az ókor, a közép-
kor és a reneszánsz művészetében! 

Verlaine pályája
Paul Verlaine (1844–1896) Északkelet-Franciaország-
ban, Metzben született. A  család 1851-ben Párizsba 
költözött. Költői tehetsége már diákként megmutatko-
zott. Tanulmányait követően hivatalnokként helyez-
kedett el, fő érdeklődési területe azonban továbbra is 
az irodalom maradt. Első kötete, a Szaturnuszi költe-
mények (1866) a  parnasszizmus hatását mutatja. 
1870-ben megnősült, feleségének ajánlotta a  Jó dal
(1872) című kötetet. 1871-ben a párizsi kommün sajtó-
titkára lett. Ugyanebben az évben ismerkedett meg 
Arthur Rimbaud-val, akivel barátságba, majd szerelmi 
kapcsolatba kerültek. 1872-ben elhagyta feleségét és 
egyéves kisfi át, hogy Rimbaud-val együtt utazhasson 
Belgiumba és Londonba. 1873-ban Verlaine egy eldur-
vult vita során pisztolylövéssel sebesítette meg Rim-
baud-t, ami miatt két év börtönbüntetésre ítélték. Az 
addig kicsapongó életet élő költő a börtönben megtért, 
vallásos témájú verseket is írt. 1880-ban jelent meg az 
ekkor keletkezett verseit is tartalmazó Jóság című kö-
tet. 1883-tól ismét Párizsban élt, munkáit egyre na-
gyobb megbecsülés fogadta. Visszatért a  zabolátlan 
élethez, alkoholizmusba sodródott, súlyos betegen, 
nyomorban halt meg 1896-ban.

Őszi chanson 

Verlaine legismertebb költeménye, az Őszi chan-
son a  Szaturnuszi költemények kötetben jelent meg. 
A  cím chansonként, azaz énekelt dalként határozza 
meg a  verset, már ezzel is előre jelezve a  költemény 
fő jellemvonását, a  zeneiséget. Az Őszi chanson jel-
legzetes impresszionista alkotás. Az őszi táj keltette 
melankolikus hangulatot, a mulandóság tapasztalatát 
rögzíti. A  hangulatlíra egyik legismertebb példája. 
A vers kiinduló metaforája („Ősz húrja”) az őszt egy 
hegedűvel azonosítja. (A francia eredetiben a  hang-
szer neve is elhangzik.) Felolvasva a költeményt úgy 
érezhetjük, mintha a  versszöveg tulajdonképpen ezt 
a hegedűt szólaltatná meg. Verlaine ugyanis oly nagy-
mértékben használja ki a  hangzó nyelv lehetőségeit, 
hogy maga a hangzás válik a kifejezés elsődleges esz-
közévé. Ez elsősorban a hangutánzó szavak halmozá-
sának köszönhető, de nagy szerepe van például a tisz-
ta rímeknek, a  mély magánhangzók sokaságának és 
a francia nyelv hangzását idéző orrhangoknak, illetve 
hangkapcsolatoknak (például: -ong, ont) is. Az eredeti 
vers zenei hatását talán leginkább visszaadó magyar 
szöveg Tóth Árpád műfordítási bravúrja. A nyitó 

versszak uralkodó mély hangrendű-
sége a szavak jelentésén túl is felidé-
zi az ősztoposz elmúláshoz kötődő 
képzeteit. Ezt a stílushatást a máso-
dik strófa magas hangrendűsége  el-
lentétezi, melyben a múlt értékeit és 
szépségeit idézi fel az önmagára fi -
gyelő lírai én. A költeményt a vegyes 
hangrendű szavakból álló harmadik 
versszak zárja. Érzelmi kitörése az 
őszt, az elmúlást szólítja meg, neki 
panaszolja el halálvágyát. 

   Henri Fanti n-Latour: Az asztal sarka. 
Bal szélen ülnek: Paul Verlaine, 
Arthur Rimbaud
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Költészett an

A Költészettan című programverset Verlaine 1874-ben, 
börtönbüntetése idején írta, de csak 1885-ben, a Hajdan 
és nemrég kötetben jelentette meg. A vers többes szám 
első személyben, a beszélővel egy nézetet vallók nevé-
ben egy sajátos impresszionista ars poeticát fogalmaz 
meg. Ennek az ars poeticának a kulcsfogalma a zene: 
„Zenét minékünk, csak zenét”.

A „zene” a megverselni kívánt élményt, benyomást 
megőrzi a maga rögzíthetetlenségében. Ennek megfe-
lelően a szöveg a szabatos, pontos kimondással és meg-
alkotással szemben a zene sejtetését és hangulatiságát 
(„lebegőben”, „lágy levegőben”, „cikázik”, „tétova ének”, 
„fátylak mögött”, „reszkető verőfény”, „álomszárny”, 
„meg nem álló lélek” stb.) a nyelv zenei eszközei által 
alliterációkkal és a hangszimbolika kifejezőerejével ál-
lítja elénk értékként. A zenével szembeállított elemek 
közös tulajdonsága a  tudatosság, a megkívánt folyto-
nos változás helyett a rögzítés igénye, illetve hangulat 
helyett a  fogalmi jelleg. Ezeket a  beszélő határozot-

tan visszautasítja: „Ha szókat írsz, csak légy hanyag”; 
„Mert csak te kellesz, Árnyalat, / és semmi Szín, koldusi 
ékül”; „A gyilkos Csattanó gaz úr”; „Szónoklat? Törd ki 
a nyakát” stb. 

Figyelemre méltó, hogy a versszene egyik legfonto-
sabb eszközét, a rímet is a visszautasított költői eszkö-
zök között találjuk: az elvárt zenével szemben a  rím 
annak torz, hamis változataként, „silány kolompként”, 
„olcsó játékszerként” jelenik meg. 

A  Költészettan című költemény ars poetica jellegű 
költői programbeszéd. Megszólalója a  régi irodalmi 
hagyományokhoz viszonyítva határozza meg a  mo-
dern költő feladatait és alkotásművészetének elvi-
gyakorlati szabályrendszerét. A  mindent megújítani 
akaró poétikai program a költészet tanító célkitűzései 
helyett, inkább sejtetni és elvonatkoztatni akar. Sza-
bályos versformájú, sőt rímekbe foglalt, ezáltal is az 
irodalmi hagyományokba ágyazott gondolataival így 
éppen azt bizonyítja, hogy minden alkotó és minden 
alkotás egy folyamat részeként értelmezhető, abból ki-
ragadva sohasem.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Szónoklat? Törd ki a nyakát,
és jó, ha izmod megfeszíted,
pórázra szoktatván a Rímet.
Mi volna, ha nem volna gát?”

Paul Verlaine: Költészettan

▶ Vajon kimetszhető a mindenkori művész és alkotása 

a művészet hagyományaiból? Lehetséges volna teljesen 

új dimenzióba helyezni az újító alkotókat és műveiket?

FogalomFogalom
parnasszizmus: a 19. század második felében, 

Franciaországban megjelenő irányzat a görög 
mitológia Parnasszusáról, vagyis a Múzsák lakhelyéről 
kapta a nevét; felfogása a romanti ka ellenében olyan 
önmagáért való l’art pour l’art művészeteszményt 
vallott , mely tagadta az irodalom társadalmi szerepét: 
nem fogadta el a népvezérvátesz költői pozíciókat; 
a parnasszisták szerint a művészet nem rendelkezhet 
társadalomformáló jelleggel, ezért a tanító célzatú 
alkotások helyett  az önmagukban szép, kizárólag 
gyönyörködtetni akaró művek megalkotását 
szorgalmazták

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Foglald össze Verlaine Őszi chanson című versének gondolatmenetét! Milyen logika szerint követi  egymást 
a három versszak? Mit gondolsz, mennyiben járul hozzá a témaválasztás a vers egyediségéhez? 

2.  Olvasd fel hangosan a verset Tóth Árpád fordításában! Mely szavaknál akad meg kissé a dallamvezetés? 
Társul-e kiemelt jelentés ezekhez a szavakhoz?

3.  Olvasd el Verlaine Költészett an című versét! Szedd pontokba a lírai én ars poeti cájának költői célkitűzéseit!

4.  Milyen többletjelentést hordoznak a nagy kezdőbetűs helyesírású köznevek a versben?

5.  A klasszikus modernség melyik stí lusirányzatának kulcsfogalma a versben is szereplő „Árnyalat”?

6.  Gyűjtsd össze a versben a hangszimbolikai eszközök szövegpéldáit!
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Arthur RimbaudArthur Rimbaud
„„Imé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros, / Kit elvitt a vihar élőtlen étherig, / S zord flotta s békés bárka Imé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros, / Kit elvitt a vihar élőtlen étherig, / S zord flotta s békés bárka 
ki nem halássza már most / Részeg roncsom, mely a vizekkel megtelikki nem halássza már most / Részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik” (Rimbaud: ” (Rimbaud: A részeg hajóA részeg hajó))

  Rimbaud élete és művészete a vágánsköltők és Villon alakját idézheti. Ismételd át, 
hogy mit tanultál az életükről, életmódjukról! Melyek azok a témák, motívumok, ame-
lyek fontos szerepet kapnak költészetükben?

Rimbaud élete 
Arthur Rimbaud 1854-ben született az 
észak-franciaországi Charleville-ben. 
Apja katona volt, fia születése után nem 
sokkal elhagyta családját, így Rim-
baud-t anyja egyedül nevelte. Versírói 
tehetségével már iskoláskorában ki-
tűnt. Nemcsak anyanyelvén, hanem 
latinul is kiválóan verselt. Tizenhét 
éves korában ismerkedett meg Paul 
Verlaine-nel, akivel viharos szerelmi 
kapcsolatuk 1873-ban úgy ért véget, 
hogy az idősebb költő kis híján lelőtte 
Rimbaud-t. Az 1870-es évek második 
felében vándoréletet élt, egész Európát bejárta. Volt 
matróz, idegenlégiós és fegyverkereskedő is. Eljutott 
Ádenbe, Kairóba és Hararba. 1891-ben daganatos be-
tegsége miatt amputálni kellett a  lábát. Marseille-be 
vitték, itt halt meg harminchét évesen. Rimbaud úgy 
lett a  francia líra egyik legnagyobb megújítója, hogy 
életművének túlnyomó részét tizenöt és tizenkilenc 
éves kora között hozta létre. Költészetére nem úgy 
tekintett, mint az érvényesülés lehetőségére, így nem 
is fordított gondot verseinek közlésére. Kivétel ez alól 
az Egy évad a pokolban (1873) című önéletrajzi jellegű 
prózaverskötete. Többi költeményét – többnyire halála 
után – barátai adták ki. Költői hitvallásának kulcsfo-
galma a látomás. A költőnek látnokként kell alkotnia. 
Feladata az, hogy még nem is tudatosult érzékeket, 
„látomásokat” hozzon a felszínre. Ennek legfőbb esz-
köze a szinesztézia. Rimbaud poétikai programját egy 
tanárának írt levelében maga fogalmazza meg: „Költő 
akarok lenni, és azon dolgozom, hogy látnokká tegyem 
magam; ezt bizonnyal egyáltalán nem érti, és nem is 
igen tudom jobban megmagyarázni. Arról van szó, 
hogy az összes érzékek összezavarásával eljussunk az 
ismeretlenhez. Irdatlan szenvedés, de erősnek kell lenni, 
született költőnek, és én magamban felismertem a köl-
tőt.” Arthur Rimbaud levele Paul Demenynek.

A magánhangzók szonettje

Arthur Rimbaud A  magánhangzók 
szonettje (1871) című költeménye az 
impresszionista-szimbolista költészet 
különös alkotása. A kötött szonettfor-
mát követő vers legjellemzőbb vonása, 
hogy szövegét a  benne felsorolt ma-
gánhangzók és az azokhoz kapcsolt, 
szabad, színekből kiinduló asszociá-
ciókon alapuló benyomások alkotják. 
A  szinesztéziás jelenség hátterében 
a  színhallás képessége is állhat: ezt az 
emberi adottságot, amely az arra ér-

zékeny emberekben bizonyos hangokhoz állandó 
színélményt rendel, például a  francia zeneszerző és 
orgonista, Olivier Messiaen (1908–1992) esetében is 
feljegyezték. Rimbaud versének nyitánya a felsorolt öt 
magánhangzó színasszociációját sorolja fel. A lírai én 
költői vállalásként ezeknek a szinesztéziáknak, illetve 
az általuk rejtett titkoknak a  feltárását célozza meg 
a  versben. A  hangok, a  színek és az általuk kiváltott 
látomásos, impresszionista képek közötti összefüggés 
a  befogadó számára azonban nem megérthető, a  ha-
gyományos jelölő-jelölt viszonyt felbontó képek-
hez rendelt elvonatkoztatások összefüggései ugyanis 
teljesen egyediek. A  költemény szerkezete azonban 
mégis mutat értelmezhető, konkrét struktúrákat. 
A  versnyitányt követő szövegrészek közös vonása, 
hogy a  szinesztéziás képsorozatok a  magánhangzók-
kal való felkiáltásokból indulnak el; a hangzók egyet-
len kivétellel a verssorok elején találhatók. A belőlük 
levezetett, szabad képzettársításon alapuló, részletező 
magyarázatok pedig halmozott minőségjelzős szer-
kezetekben gazdag, többnyire mellékmondatokba is 
foglalt kifejtéseket kapnak. Ez a felépítésbeli rend egy 
másik kötött sémával, az ellenpontozó szerkezettel 
párosul a  versben. A  magánhangzók mint kiinduló-
pontok után következő színek közül egy kivételével 

  Arthur Rimbaud
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mind ellentétes színek. A  színviszonyok rendszerével 
párhuzamosan a hozzájuk kapcsolt, asszociatív képek 
is egymást ellenpontozzák. Az így kapott szerkezetben 
az esztétikai értelemben rút minőséget minden esetben 
egy esztétikailag szép motívum követi („kihányt vér – 
nyugodt tenger”). A  kompozíció összegzését maga az 
utolsó játékba vont magánhangzó, az ’ó’ teremti meg, 
melyben a  képi-fogalmi-hangulati ellentét egyetlen 
hang kétpólusú képzettársítása révén van jelen, hiszen 
hozzá negatív és pozitív értékek egyaránt kapcsolód-
nak. A záró versszak a szövegszervező elvonatkoztatá-
sokon túl közismert, biblikus megfeleléseket is beemel 
az értelmezési keretbe. Az utolsó ítélet harsonáit kö-
vető égi csend (a versnyitány Alfája után) az Omegát 
említi; ehhez az említéshez a nagybetűvel írt, Jézusra 

utaló személyes névmás ’Ő’ és a  – kereszténységben 
Isten igazságosságát jelentő – violaszín kapcsolódik. 
A versszöveg képi-fogalmi rendszere a kezdéstől a zár-
latig emelkedő tendenciát mutat. Az anyaghoz kötődő, 
bűzös szennytől a költemény végére az anyagi világ fe-
lett álló szakralitásig jut el a lírai én asszociatív képal-
kotási folyamata. A vers üzenete lehet, hogy az életben 
a művészet az egyedüli eszköz, amely önmaga által ké-
pes eljuttatni a befogadót a legnagyobb és legszentebb 
magaslatokig.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mert kit megfürdetett minden vizeknek búja, / Nem szállhat révbe többé kalmárhajók után,

S jelzászlók és tüzek hívalgó gőgjét únja, / S hogy hídak vad szeme bámúljon rá bután...”
Arthur Rimbaud: A részeg hajó

▶ Miért nem lehetséges vajon Rimbaud versbeszélője szerint a hajóút szabadsága után visszatérni a régi életbe? 

Milyen élmények vagy tapasztalatok teszik lehetetlenné az emberi élet régi, az adott  élmények megszerzése 

előtti   mederbe terelését?

FogalomFogalom
látomásos képalkotás: képzeletbeli kép, látvány ábrázolása, 

mely szabad kapcsolatot teremt egymással nem  vagy nem 
szorosan összefüggő dolgok között 

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Rimbaud versét, A magánhangzók szonett jét sokan próbálták már értelmezni. Egyesek szerint a mű az 
egész költészetét meghatározó irányvers vagy programvers, mások szerint egy gyerekkori ábécéskönyv 
illusztrációit követi . Te hogyan olvasod? Lehet a magánhangzókhoz társított  képeknek rejtett  jelentése, vagy 
inkább hangulatokat, benyomásokat kívánnak közölni? 

2.  Jelöld be, milyen irányvonalak és alakzatok jelennek meg a szövegben! Befolyásolhatja-e a hangokról alko-
tott  képzetünket, hogy milyen a hangokat jelölő betűk formája? 

3.  Próbáld ki te is a vers technikáját, és társíts a különböző magánhangzókhoz különböző színeket, hangszere-
ket és természeti  jelenségeket! 

4.  Olvasd el a szöveggyűjteményből A részeg hajó című Rimbaud-verset, és emelj ki olyan idézeteket vagy mo-
tí vumokat, amelyek a vágánsok költősorsára és költői világlátására is illenének! 

5.  Vizsgáld meg Rimbaud A részeg hajó című versének dinamikáját! Mi adja a vers tempóját, mozgását a han-
gok, a szavak vagy a mondatok szintjén? Hol gyorsul fel a vers, és hol lassul le? Hol szűnik meg teljesen a vers 
„mozgása”? 

6.  Gyűjts a versből alliterációt, szinesztéziát, halmozást, ellentétet! Melyik költői eszközzel él legtöbbször a szöveg? 

7.   Milyen tájakat, természeti  jelenségeket azonosítasz a szövegben? Mit gondolsz, felfejthetők pontosan 
a versben található képek, vagy inkább látomásként érdemes olvasni őket? Válaszodat indokold!
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 1.  Hasonlítsd össze a klasszikus modernség és a romantika lírájának költői programját! Milyen hasonlóságokat és különbsé-
geket látsz a korszakok felfogása és művészi gyakorlata között?

 2.  Társítsd az alábbi fogalmakat, irányzatokat és költői eszközöket a klasszikus modernség korszakában megismert költőkhöz! 
Készíts vázlatot vagy fürtábrát a füzetedbe!
szimbolizmus, impresszionizmus, hangulatlíra, programvers, prózaköltemény, gondolatritmus, szöveg zeneisége, látomásos 
képalkotás, esztétizmus, l’art pour l’art, ars poetica, szonettforma, tiszta rím, szimbólum, szinesztézia, nominális stílus, hal-
mozás, ellentét, tárgyvers, objektív líra, szabadvers, prózavers, alliteráció

 3.  Csoportosan dolgozva, asztalterítő módszerrel gyűjtsetek példákat a szöveggyűjteményben található versekből az előző 
feladatban felsorolt költői eszközökre! A feladat végeztével vessétek egybe az általatok kigyűjtött példákat a többi cso-
portéval!

 4.  Készíts szempontlistát Baudelaire Az albatrosz és Rimbaud A részeg hajó című költeményének összehasonlító elemzéséhez!

 5.  Olvasd újra Verlaine Költészettan című versét, majd válogasd szét az alábbi poétikai eszközöket! Melyek tartoznak a költő 
szerint az elutasítandó hagyományhoz, és melyek a modern, új költői programhoz? 
fogalmi jelleg, zeneiség, hangszimbolika, a költői én előtérbe helyezése, rím, szinesztézia, csattanó, logikai felépítés, tanító-
nevelő funkció

 6.  Mely korábban tanult költeményekkel rokonítható Verlaine Őszi chanson című költeménye? Gyűjts szempontokat a Verlai-
ne-mű és a választott vers összehasonlításához, használj Venn-diagramot!

 7.  Vizsgáljátok meg a francia szimbolizmus alkotóinak ismert ars poeticáit! Mely költői programpontokban közösek, illetve 
eltérőek ezek az alkotások?

 8.  Készítsetek illusztrációt Rimbaud A magánhangzók szonettje című verséhez! A kész művek segítségével idézzétek fel a szö-
veget!

 9.  Válassz te is tetszőleges magánhangzókat! Szabad képzettársításos úton rendelj hozzájuk színeket és készítsd el ezek illuszt-
rációit is! Mi volt a hangok és a színek közötti asszociáció alapja? Mivel indokolhatóak ezek a képzettársítások?

10.  Foglald T-táblázatba Baudelaire és Rimbaud egy-egy választott költeményének szinesztéziáit! Ezután társíts zenét és képe-
ket a két választott vershez! Amennyiben van lehetőséged, próbálj meg a zenei aláfestésre képeket összevágni!

11.  A francia szimbolisták tanult alkotásai segítségével foglaljátok össze a modern költő legjellemzőbb tulajdonságait és a mű-
vészet szempontjából legfontosabb képességeit! Milyen művész arcéle mutatkozik meg a folyamatban? Mi a modern költő 
feladata?

12.  Mi a szerepe Baudelaire Egy dög című költeményében a szépség és a rútság esztétikai minőségeinek? Miért és hogyan 
szerepel e két minőség ugyanabban a versben?

13.  Gyűjtsd ki Baudelaire Előhang című verséből a dekadens életérzésre utaló kifejezéseket! Hogy viszonyul a lírai én a műben 
ábrázolt emberi élethez? 

14.  A klasszikus modernség költészete talán még a romantikánál is szorosabb kapcsolatot ápolt a zenével. A tanult versek és az 
irányzatok költői programjának ismeretében állapítsd meg, miért a zene e korszak lírájának legkedveltebb társművészete!

15.  Hallgassátok meg Claude Debussy, francia zeneszerző Tenger című szimfonikus költeményét! Állapítsátok meg, hogyan 
képes az impresszionista zene a természeti jelenségek benyomásokon alapuló megragadására!

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok

Gulácsy Lajos: Varázslat (1906–1907 között)  
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Herczeg Ferenc alkotói pályáján meghatározó gondolat volt a nemzeti  megmaradás kérdése. A magyar Herczeg Ferenc alkotói pályáján meghatározó gondolat volt a nemzeti  megmaradás kérdése. A magyar 
történelem alakulása érdeklődését a nemzetközösség sorskérdései felé fordított a.történelem alakulása érdeklődését a nemzetközösség sorskérdései felé fordított a.

  Idézd fel a magyar irodalomtörténet általad is tanult, korábbi, nagy alakjait! Kiknek az 
életét és pályáját szőtt e át meghatározó módon a nemzet ügye? Milyen történelmi 
helyzetben éltek és alkott ak ezek a szerzők?

Herczeg Ferenc élete 
Herczeg Ferenc (1863–1954) magyar 
író, a nemzeti konzervativizmus vezér-
alakja Délvidéken (akárcsak Kosztolá-
nyi Dezső és Csáth Géza), a Temes me-
gyei Versecen (Bánság, ma: Szerbia) 
német ajkú, Sziléziából származó, sváb 
családban született. Édesapja Herzog 
József gyógyszerész volt, aki Versec 
polgármestereként sokat tett a  kisvá-
ros fejlődéséért; édesanyja Hoff mann 
Lujza, Hoff mann István építész lánya. 
A polgári családban a szülők mindhá-
rom gyermeküket, az író nővérét, Má-
riát és bátyját, Józsefet is taníttatták. Az elemi iskola 
elvégzése után Herczeg Ferenc Temesvárra került, 
a piarista gimnáziumba: itt tanult meg magyarul. 
Gimnáziumi tanulmányait később Szegeden, majd Fe-
hértemplomban folytatta, illetve fejezte be. Középis-
kolai tanulmányait követően Budapestre érkezett jo-
got tanulni. Az egyetemi tanulmányok elvégzése után 
Temesváron, később Buda-
pesten lett ügyvédjelölt, ám 
már ekkor tudta, hogy a  jogi 
pálya helyett az irodalommal 
akar foglalkozni. 1887-ben 
a verseci bálon egy fi atal lány 
védelmében párbajt vívott két 
katonatiszttel, akik közül az 
egyiket halálosan megsebesí-
tette. Büntetésként négy hó-
napot töltött a  váci fegyház-
ban, ahol Fenn és lenn címen 
megírta első regényét, mellyel 
a Singer és Wolfner könyvki-
adó regénypályázatát meg-
nyerte. 1891-ben Egy kard af-
faire című írása – Rákosi 
Jenőnek, a kor híres írójának 

fi gyelmét felkeltve – a  Budapesti Hír-
lap állandó tárcaírói állását hozta 
meg számára. Első regénye és tárcái írói 
elismertséggel és sikerrel jártak, Herc-
zeg ekkor novellák helyett regényeket 
és történelmi drámákat kezdett írni. 
Tevékenysége kivívta a kor irodalmi al-
kotóinak elismerését. A Kisfaludy Tár-
saság és a  Petőfi  Társaság tagjai 
közé választotta, utóbbi testületnek az 
író később az elnöki tisztségét is betöl-
tötte. 1899-től a  Magyar Tudományos 
Akadémia előbb levelező, majd rendes, 
később tiszteletbeli, majd másodelnöke, 

illetve igazgatósági tagja is volt. 1893. március 10-én 
nagy sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház A dolovai 
nábob leánya című darabját. Ekkortól Jókaival és Mik-
száthtal együtt a  nemzet nagy írójaként tartották 
számon; írásait a Fővárosi Lapok és A Hét hasábjain ol-
vashatta a  korabeli olvasóközönség. 1894-től Új Idők 
szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap 

Herczeg Ferenc pályájaHerczeg Ferenc pályája

  Herczeg Ferenc

   Versec, Herczeg Ferenc szülővárosa
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címen lapot szerkesztett, mely folyóirat 
egészen 1949-ig hetente megjelent. A lap 
és az irodalmi sikerek által Herczeg 
a  nemzeti-konzervatív irodalmi oldal 
vezéralakjává vált.

1908-ban Herczeg házasságot kötött 
Grill Júliával, ám gyermekük nem szü-
letett. Hat évvel később a pár elvált, az 
író ekkor Hűvösvölgybe költözött, ahol 
élete végéig élt. 

Közéle�  szerepvállalása 
A 20. század elejének világpolitikai ese-
ményei, élükön a  magyar nemzet sors-
kérdéseivel kiemelten is foglalkoztatták 
az írót. 1896-tól országgyűlési képviselő lett – kor-
mánypárti meggyőződéssel. Elveiben és képviselői 
gyakorlatában példaképét, Tisza Istvánt követte, aki-
nek alakjában a  világtörténelem zűrzavara közepette 
is a magyar nemzeti identitás megőrzésének képessé-
gét és szándékát, valamint az Osztrák–Magyar Mo-
narchia fenntartásának igényét látta. 

1911-ben alapította a Magyar Figyelő című politikai 
orgánumot, melynek felelős szerkesztőjeként –  Tisza 
István szerkesztőbizottsági tagsága mellett – a nemzeti 
gondolat mellett állt ki. Gondolkodását a megtapasz-
talt történelmi események – mindenekelőtt a trianoni 
békediktátum – is formálták: ezért fordult érdeklődése 
az 1900-as években a történelmi regények és drámák 
irányába, melyekben az aktuális nemzeti jelen koráb-
bi sorspárhuzamaival üzent a  korabeli olvasóközön-
ségnek. 1902-ben jelent meg Pogányok című regénye, 
melynek eseményei Szent István korában játszódnak. 
A  hét sváb (1916) címűt A  fogyó hold (1922) követte, 
majd a Pro Libertate! (1936), amely mű a Rákóczi-sza-
badságharc korába vezet vissza. Legkiemelkedőbb 
történelmi tárgyú műve Az élet kapuja (1919) című 
kisregény, melyet a magyar Nobel-díj Bizottsága há-
romszor is irodalmi Nobel-díjra jelölt. Az 1904-ben 
bemutatott Bizánc című, háromfelvonásos tragédiá-
ban is saját kora Magyarországának allegóriáját írta 
meg; darabjait a  színházak nagy sikerrel játszották, 
Molnár Ferenc mellett ő volt a legnépszerűbb magyar 
színpadi szerző. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság idején politikai né-
zetei miatt bebörtönözték. 1920-ban sajnos valóra 
vált legfőbb aggodalma: a  történelmi Magyarország 
Trianon miatti széthullásának tragédiájába soha 
nem tudott beletörődni. Ezért vállalt szerepet a

revizionista mozgalmakban, ezért tett eleget 

Horthy Miklós felkérésének és dolgozott a parlament 
felsőházában. Meggyőződése volt, hogy a békediktá-
tum kiigazítását békés eszközökkel, tárgyalásos úton 
kell elérni: politikai célja a történelmi Magyarország 
magyarlakta területeinek visszacsatolása volt. A Re-
víziós Liga elnökeként tevékenykedett. Soha nem 
szavazta meg a  zsidótörvényeket. Horthy Miklós 
kormányzót a  háborúból való kilépésre buzdította. 
Mindvégig elhatárolódott a  fasizmus eszméjétől és 
gyakorlatától. Publicisztikai írásainak központi 
gondolatává a  „turáni átok” vált, melyben – mint 
a magyar történelem folyamán sokan – a széthúzást 
és belviszályokat tartotta a nemzeti tragédiák leg-
főbb okozójának. (A legenda szerint a magyarok kö-
zötti széthúzás egy ősi átok következménye.)

1929-ben kis szőlőbirtokot vásárolt a  Badacso-
nyon, ahol később a nyarait töltötte író- és művész-
társaival. 

Herczeg saját korának írófejedelme volt. A  há-
romszori Nobel-díjra jelölés mellett köztisztségei 
is elismertségét és tekintélyét igazolják. Megkapta 
a Magyar Corvin-láncot, Budapest és Debrecen dísz-
polgárának választotta, ezzel elismerve írói és közéleti 
tevékenységét. Alkotásait egész Európában ismerték, 
Kék róka című drámáját 22 nyelvre fordították le. 
Gyűjteményes kötetei még életében díszkiadásban je-
lentek meg.

1948 után a  kommunista hatalom teljesen ellehe-
tetlenítette. Az  osztályidegenné tett író hűvösvölgyi 
házát kisajátította a  rendszer, a  86 éves Herczeget 
a Hortobágyra telepítették, majd később visszakapta 
villája két szobáját, ahol 1954-ben bekövetkezett halá-
láig lakhatott. A Rákosi-éra indexre tette műveit, és el-
távolította alkotásait az irodalmi kánonból. 1949-ben 
törölték Magyar Tudományos Akadémia-tagságát, 

   Herczeg Ferenc dolgozószobájában
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és menesztették az Írószövetségből 
is. „Herczegről nem beszélt senki és 
semmi. Herczeg egyik-másik regé-
nyét senki nem ajánlotta, hogy de 
ezt mindenképpen. Ki gondolná egy 
ma prosperáló magyar író-sztárról, 
a  kánon lovagjáról, hogy Nobel-
ajánlás ide, állami kitüntetések oda, 
vacsorák és villásreggelik a  politikai 
elittel amoda,  húsz év múlva tör-
lődik a  tudatból, a  könyvtárak ki-
szórják remekműveit, a  lapok nem 
írnak róla, a  folyóiratok elfelejtik, az 
olvasó nem találkozik a  nevével, ki-
kopik az olvasói emlékezetből is. Egy 
generáció elteltével, az öreg olvasók 
halálával lakásfelújítás alkalmával 
könyvei a kuka mellé kerülnek. Kész, 
az írónak vége még úgy is, ha éppen 
nem politikai tisztogatás végez vele, 
mindössze az olvasói szokások megváltozása. Bár 
a politikai tisztogatást némi aggodalommal írom, Ma-
gyarországon semmi nem örök, minden elképzelhető. 
Az elképzelhetetlen is.” (Onagy Zoltán)

Herczeg Ferenc, az irodalomszervező: 
Új Idők
1894-ben Herczeg a magyar irodalmi élet egyik leg-
hosszabb életű, a  korban legnagyobb kiadott pél-
dányszámmal rendelkező orgánumát, az Új Időket 
(1894–1949) hívta életre. A szépirodalmi, képes heti-
lap állandó munkatársának az író – több híres alkotó 
mellett – az addigra már befutott Mikszáth Kálmánt 
is megnyerte. Herczeg szerkesztői gyakorlatát jelzi, 
hogy bár a  hetilap a  népnemzeti-konzervatív szelle-
miséget képviselte, szerzői között több politikai oldal 
képviselői is helyet kaptak, akik tehetségükkel hozzá 
tudtak járulni a közkedvelt orgánum színvonalához. 
Így volt olvasható a  lapban többek között Herczeg 
Ferenc mellett Radnóti Miklós, Bródy Sándor, Kas-
sák Lajos, Márai Sándor, Fekete István, Gárdonyi 

Géza, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán 
és Tömörkény István is. A  lap a  jel-
lemzően értelmiségi olvasótábornak 
igényes szépirodalmi művek mellett 
műkritikákat, művészeti írásokat, 
társasági híreket, nagyvilági esemé-
nyek összefoglalóit, fényképeket is 
kínált, de családi és gyermekrovattal 
is rendelkezett. Önmagát családi lap-
ként meghatározva alapvető célkitű-
zése volt, hogy igényes olvasótábort 
szervezzen maga köré, mely a család-
ra értékőrző és értékteremtő közeg-
ként tekint. Gazdag képi illusztráci-
ójával a korszak igényes, legnagyobb 
példányszámú és legkedveltebb heti-
lapja volt, melynek bevételei lehetővé 
tették, hogy előfi zetőinek huszon-
négy kötetes irodalmi lexikont adjon 
ajándékba. Herczeg a  lapot 1944-ig 

szerkesztette. Az  Új Időket a  kommunista diktatúra 
kultúrpolitikája megszüntette, mert az orgánum nem 
felelt meg a hatalomra került politikai erő ideológiai 
elvárásainak.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
Új Idők szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap címen Herczeg Ferenc többprofi lú lapot alapított 1894-ben. 

▶ Vajon ma is volna igény többprofi lú heti lapokra? Mennyit és hogyan változtak mára az olvasói szokások és 

igények?

FogalmakFogalmak
tárca: rövid terjedelmű, publiciszti kai műfaj (a nemzetközileg 

elterjedt francia mintájára), rendszerint könnyed 
hangvételű, aktuális témájú kisesszé

Petőfi Társaság: A Petőfi-kultusz terjesztése, a költőhöz 
köthető tárgyi emlékek összegyűjtése és megőrzése céljából 
1876-ban alapított  egyesület, a mai Petőfi Irodalmi Múzeum 
elődje, az irodalmi élet jelentős fóruma; első elnöke 
Jókai Mór, ti szteletbeli tagjai között  volt Kossuth Lajos

revizionista: a kifejezés a lati n 'revisio' szóból ered, melynek 
jelentése 'felülvizsgálat'; a két háború között  mozgalommá 
szélesedett  eszme a trianoni szerződés újratárgyalását 
kívánta elérni jogi eszközökkel

publiciszti ka: a politi kai, társadalmi, kulturális élet 
eseményeit tárgyaló, elemző műfaj; elmélyült gondolati ság, 
magas nyelvi minőség, eredeti  megközelítésmód jellemzi

   Herczeg Ferenc mellszobra 
a budapesti  Nemzeti  Színházban 
(2021)
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A történelmi regény az irodalomtörténet régi hagyományait követt e Herczeg Ferenc korában. Ezek A történelmi regény az irodalomtörténet régi hagyományait követt e Herczeg Ferenc korában. Ezek 
többsége áthallásos, az alkotó saját korának történelmi párhuzamát adó, példázatos írásmű.többsége áthallásos, az alkotó saját korának történelmi párhuzamát adó, példázatos írásmű.

  Idézd fel az általad is tanult történelmi regényeket a magyar és a világirodalomban! 
Mely művek mely párhuzamokra épülnek?

Herczeg, az epikus alkotó
Herczeg Ferenc a  népi-nemzeti konzer-
vativizmus írója, írófejedelme volt. Né-
met anyanyelvű emberként magyarul 
csak a  gimnáziumban tanult meg; így 
írt és alkotta meg Európa-szerte ismert, 
a magyar irodalomban is jelentős műve-
it. Alkotásművészetében két íróóriás állt 
előtte példaként: Jókai Mór és Mikszáth 
Kálmán, akikhez személyes kapcsolat 
is fűzte. Mikszáth Kálmán írói indulá-
sakor támogatta, később pedig írásai, 
többek között a  Szent Péter esernyője,
jelentek meg az Új Időkben. Nagy hatással voltak mű-
veire Mikszáth anekdotikus elbeszélései, kitérőkkel 
megszakított, élőbeszédszerű előadásmódja, lélektani-
sága és tömör, metaforikusan is értelmezhető alkotásai. 
Jókai történelmi tárgyú írásaiban is követendő mintát 
látott: az író regényeinek és elbeszélésének romanti-
kus, kalandokban és fordulatokban gazdag cselek-
ménybonyolítása, történelmi regényeinek áthallásos, 
tanító jellege és széles olvasótábort teremtő törekvései 
kimutathatóan hatottak rá. A tárgyilagos elbeszélő
pozícióját Flaubert-től kölcsönözte, ám az ő narrátorai 
nem ridegek és nem részvétlenek; hangsúlyos jelenlé-
tük a művek meghatározó vonása.

Az élet kapuja

Az 1919-ben megjelent kisregény Herczeg legjelentő-
sebb történelmi témájú alkotása. A  drámai re-
gényt a magyar Nobel-díj Bizottsága háromszor is jelöl-
te (1925, 1926, 1927) a Nobel-díjra, amelyet az író végül 
sosem kapott meg. A jelölés mögött az a felismerés áll-
hatott, mely szerint Herczeg a különös esztétikai igény-
nyel megírt kisregényben a  trianoni katasztrófa utáni 
Magyarország irodalmi allegóriáját alkotta meg, illetve 
az a  történelem által sajnálatos módon visszaigazolt 

tény is, amely a műben a Magyarország 
megmaradásáért vívott, Bakócz Tamás 
által vezetett küzdelmet és bukást a tria-
noni Magyarország történelmi helyzeté-
vel tette azonosíthatóvá. 

A kisregény történelmi hátt ere 
A kisregény cselekménye a  mohácsi 
vész előtt, 1512–1513-ban játszódik. 
II.  Ulászló király (Dobzse László) Hu-
nyadi Mátyás után gyakorolta hatal-
mát; modern kori történelmi megítélé-
se vitatott, uralkodása alatt az ország 

állandó török fenyegetettség alatt állt. A hatalomgya-
korlása alatt felmerülő pénzügyi problémák és a  be-
tegsége okán kényszerűen megosztott hatalom, vala-
mint az 1514-es, Dózsa-féle parasztfelkelés árnyékot 
vetnek uralmára: II. Ulászlónak élete végén már nem 
maradt ereje Magyarország felvirágoztatására. Helyé-
be részben Bakócz Tamás, az esztergomi érsek, kons-
tantinápolyi pátriárka lépett, aki személyes dönté-
seivel nagypolitikai szinten egyengette a  történelmi 
Magyarország sorsát. Bakócz ugyanis felismerte, hogy 
az ország és egész Európa határait a magyaroknak kell 
megvédeniük a török ellen, csakúgy, mint ahogyan azt 
a tényt is, hogy ezt a történelmi hivatást Magyarország 
egyedül nem képes betölteni. A védekezéshez szövet-
ségesekre volt szükség, pátriárkaként, a pápai trón vá-
rományosaként egy nemzetközi, törökellenes védelmi 
liga létrehozása érdekében tevékenykedett. Korának 
pápája II. Julius (Gyula) volt, aki 1503–1513 között 
volt az egyház feje. A nagybeteg pápa regnálása alatt 
az egyház világi hatalma megnőtt. Híres művészet-
pártolóként, a  Szent Péter-bazilika megálmodójaként 
és építtetőjeként Michelangelóhoz és Raff aellóhoz is 
személyes viszony fűzte. A pápai trón másik váromá-
nyosa, egyben II. Julius pápa támogatottja Giovanni 
de’ Medici bíboros volt, aki elődjéhez hasonlóan nem 

Herczeg Ferenc, az epikus: Herczeg Ferenc, az epikus: 
Az élet kapujaAz élet kapuja

  Herczeg Ferenc



158

kért a barbárnak tartott magyar Ba-
kócz Tamásból és törököktől fenye-
getett keletiségéből. Ehelyett a  re-
formmozgalmak megfékezését és 
a  Szent Péter-bazilika befejezését 
tekintette legfőbb céljának. 1513-
ban végül ő ülhetett a pápai trónra; 
egyházvezetői hatalmát X.  Leó né-
ven gyakorolta. 

Történelmi és szerelmi szál
Az élet kapujában két cselekmény-
szál: egy történelmi és egy fiktív, 
szerelmi szál kapcsolódik egybe. 
A  történelmi szálban Bakócz Ta-
más esztergomi érsek az élet kapujá-
ban a magyarságért folytatott harcát, 
a  fiktív szerelmi szálban pedig egy római kurtizán, 
Fiametta és a magyar Vértesi Tamás szerelmének tör-
ténetét olvashatjuk. A történelmi szálban az elbeszélő 
szinte realista igénnyel alkot korhű környezetet: Róma 
a  cselekmény szempontjából fontos épületeinek, ut-
cáinak, városrészeinek pontos leírását adja, csakúgy, 
mint ahogyan lakóit és azok szokásait, életformáját 
ábrázolja. De ugyanezzel az igénnyel mutatja be Ba-
kócz Tamás római bevonulását is, amikor minden 
erejével és változatos eszköztárával harcba száll a  pá-
pai trónért. Ugyanennek a  hitelességre törekvő nar-
rációnak köszönhetően láthatunk bele a  római egy-
házi és világi személyek életébe és erkölcseibe, a pápai 
hatalom gyakorlásának módjába és céljaiba, valamint 
a hitélet pogányságtól uralt szokásaiba is. A valósághű 
történelmi atmoszférában Bakócz Tamás vereségének 
megjelenítése is szerepet játszik: ennek a  történelmi 
ténynek a hátterében a kisregényben feltárul II. Julius 
pápa önhittsége, valamint személyes, művészetpártoló 
céljainak megvalósítási igénye, szemben az európai és 
a magyar sorskérdések megoldásával.

A mű szerelmi szála fiktív. Vértesi Tamás és Fia- 
metta beteljesületlen szerelme a  kisregény cselek-
ménybonyolításában önmagán túlmutató szerepet tölt 
be: ez a  történetalakító szerep a pápaválasztás és az 
egyházi működés bemutatásának lehetőségét terem-
ti meg a  műben. Erre a  szálra felfűzve szembesülhet 
ugyanis az olvasó a vatikáni intrikákkal, a szent, bib-
likus elvek helyett a  világi és hatalompolitikai célok 
elsődlegességével, a pápaválasztás hatalmi megfonto-
lásaival és gyarló emberi szándékaival. Fiametta lét-
formája szükségképpen központi szereplővé teszi őt 
a történetben és a pápaválasztási folyamatban is. Mivel 

palotájába sok férfi bejáratos, szám-
talan érdek és szándék találkozik 
össze egymással otthonában. Ezek 
az érdekek egymás ellen kijátszha-
tók vagy éppen összeegyeztethetők, 
Vértesi Tamás naiv bizalma is rész-
ben Fiametta központi szerepének 
esik áldozatul. Az események alakí-
tásában főképpen a pápa, II.  Julius 
(Gyula), Chigi, a bankár és Cardu-
lo, az apostoli nótárius vesz részt. 

Herczeg írói bravúrja, hogy a két 
cselekményszál egymásba játsza-
tásával drámai feszültséget teremt 
a  kisregényben. Olyan konfliktus-
rendszert hoz létre, amelynek kö-
zéppontjában a  Bakócz Tamás ál-

tal Magyarországért vívott élet-halál harc áll, s amely 
mentén a  kor Rómája, a  korabeli egyház működési 
rendje és a jellemekben az igazi emberi lényeg is meg-
mutatkozik. 

Regényszerkezet, stílus és nyelv
Az élet kapuja szerkezete a  címben megfogalmazott 
központi motívum köré épül. A kapu, ami a hétközna-
pi életben mindig két külön világ határán áll, metafo-
rikus jelentéshálót vesz fel a műben. Minden szereplő-
höz és minden fontos döntési helyzethez kapcsolódóan 
más-más jelentéstartalommal telik meg, amely jelenté-
sek közös eleme a határhelyzet konfliktusos pozíciója. 
Központi motívumként a cselekmény teljes konfliktus-
rendszerét maga köré szervezi, mely sajátosság drámai 
jelleget kölcsönöz az írásműnek. Ezt a drámai jelleget 
erősíti a kisregény építkezése is, mely az alaphelyzetből 
(Bakócz Rómába való bevonulásának körülményei és 
célja) a bonyodalomból kifejlődő konfliktus (Bakócz és 
II. Julius pápa konfliktusa, Fiametta és Vértesi Tamás 
konfliktusa) után a tetőpontra jutva a késleltetést (Fia- 
metta és Vértesi Tamás utolsó párbeszéde) követően 
jut el a  tragikumot hordozó zárlatig (Bakócz bukása, 
Vértesi Tamással való kényszerű távozása Rómából). 
Szintén a drámai vonásokhoz sorolható a regényszer-
kezet gyakran párbeszédes jelenetekből álló, epizo-
dikus, gyors jelenetváltásokban gazdag felépítése is. 
Az egyes jeleneteket megszámozva választja el egymás-
tól a  szerző. A  narrátori közlés távolságtartása kül-
ső fokalizációból beszéli el a történteket. Beszéd- és 
ábrázolásmódja a  jellemek megformálásakor inkább 
realista, Róma városának és fényűző életének bemu-
tatásakor pedig inkább romantikus vonásokat mutat. 

   Raffaello: II. Julius pápa 
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Megszólalásai Herczeg saját korának nyelvi normáit 
követik, a füzérszerű mondatépítkezésben pedig a sze-
cesszió dekorativitásigényét mutatja.

Bakócz Tamás szempontjából az élet kapuja 
a  nemzeti megmaradást, a  pápai trón erejével meg-
szervezhető, törökellenes ligát jelenti. Ennek a kapu-
nak a túloldalán a nemzethalál leselkedik Magyaror-
szágra. Ez a kapu Bakócz számára a Vatikán kapuja, 
ahol II. Julius pápa trónjáért kell harcba szállnia. Kí-
vülrekedésével nemzetmegmentő tervei kudarcát, ha-
zájának Róma általi elárultatását és a törökök általi fe-
nyegetettségét szenvedi el. Ugyanez a kapu azonban az 
emberi jellemek kapuja is, melyen innen és túl az adott 
szó és az aljas árulás néznek farkasszemet egymással. 
Itt tapasztalja meg II. Julius pápa valódi szándékát 
(bárki lehet pápa, csak a barbár, ma-
gyar Bakócz nem) és Cardulo áruló 
magatartását is. 

II. Julius számára a  kultúra és 
a  barbárság határán áll a  metafori-
kus kapu. Pápaként ő ugyanis Bakócz 
Tamásban a  civilizálatlan ősi, vad 
erőt, a  kultúra és a  művészetek ha-
nyatlásának legfőbb veszélyét, a Szent 
Péter-bazilika felépítése helyett meg-
szervezendő és működtetendő török-
ellenes ligát és Róma örök városának 
hanyatlását, vezető szerepének keletre tolódását látja. 
Ő maga két világ határán, élet és halál kapujában áll, 
amely helyzetben életművének, az új bazilikának a fel-
építése mellett saját öröklétének zálogát is a művésze-
tekben keresi. Ezért állíttat még életében erőnek erejé-
vel síremléket saját magának. Legfőbb bűne is éppen 
ebben áll: véges, emberi céljainak a keresztény hitet 
rendeli alá, amit sem egyénileg, sem közösségben 
nem tud megélni. Pápaként nem ismeri fel a rá bízott 
egyház felelős vezetésének elsődlegességét, ezért dobja 
oda Magyarországot és Közép-Európát a  török táma-
dásnak. És ezért válik pogány szokások követőjévé és 
fő intrikussá az utódpápa megválasztásának folyama-
tában. 

Vértesi Tamás kapuja két külön konfliktusrend-
szer határán áll: egyrészt Bakócz Tamással együtt 
a  magyarságot megmenteni képes Vatikánba, más-
részt Fiametta palotájába (Sciarra-palota) és szívéhez 
vezet. Belépve rajta a  nemzeti megmaradás remény-
ségén túl a  beteljesült, boldog szerelem várhatna rá. 
Ő az a  szereplő, akinek életét magánéleti és közéleti 
szinten is befolyásolják az események. A  kurtizán  
Fiametta árulását látva azonban felismeri, hogy nincs 

lehetősége a  kapukon való belépésre. Chigi számító 
ármánykodása és az őt szolgáló, hiúságában sértett 
fiatal nő Róma és a művészetek fejlődését támogatták 
a barbárnak tartott Bakócz törökellenes, a keresztény-
séget védeni akaró szándékai ellenében. Fiametta szíve 
pedig éppen az ő vélt visszautasítását követően zárta 
be kapuit előtte és esküdött halálos bosszút ellene. 
Számára így nem maradt más erkölcsileg is vállalha-
tó döntés, mint a szerelmét megvalló nő érzelmeinek 
visszautasítása és a magyar földre való hazatérés.

Fiamettának is megvan a  saját kapuja, melyen át 
végül nem tud belépni a vágyott magánéleti boldogság-
ba. Kurtizán életmódja a  női tisztátalanság révén vá-
lasztja el a testi és lelki tisztaságtól. Női vonzerejének 
köszönhetően és ebből fakadó hatalma révén módjá-

ban áll nemes és nemtelen célokat szol-
gálni. Chigi és a pápa érdekeit előtérbe 
helyezve azonban Róma és a  művésze-
tek oldalára áll, és nem tud az általa csak 
a  külsőségekben megélt kereszténység 
erkölcsi magaslataiba tekinteni. A  pá-
paválasztás számára a  megszokott élet 
bebiztosítását jelenti. Öngyilkos szerel-
mében ennek a szándéknak és a mögöt-
te álló erőknek szolgáltatja ki Bakócz 
Tamást és Magyarországát, amikor 
Chiginek átadja a Vértesi Tamástól ka-

pott titkos listát („Nagyon gyűlöltelek akkor, szegény, 
drága szerelmem, de az én gyűlöletem nem volt egyéb, 
mint öngyilkos szerelem. Attól kezdve én megint nagy 
buzgalommal szolgáltam Chigi urat, mindent elárultam 
neki, és talán odaadtam volna ifjúságomat is, csak hogy 
meghiúsíthassam a  terveidet.”). Saját boldogságának 
kapuján kívül rekedve lényegében Vértesi és Bakócz 
mellett maga is elbukik, ezért kilátástalan helyzetében 
csak a halált látja menekülési lehetőségnek.

Jellemek 
Herczeg Ferenc kisregényének szereplői részben tör-
ténelmi, részben fiktív alakok. Jellemük megformálá-
sakor jellemzően párbeszédes helyzetekre, vagy más 
szereplők megnyilatkozásaira, illetve az adott hősök 
cselekedeteire épít az írói gyakorlat. 

Bakócz Tamás
II. Julius pápa és Bakócz Tamás karakterét a történelmi 
emlékezet és az írói képzelet a műben egyaránt alakí-
totta. A tárgyilagosságot sugalló jellemfestés Bakóczot 
elkötelezett, saját fiatalkori kicsapongásaiból felébredt, 
nemzetének és hazájának megvédését életcélként szem 

   Érme Bakócz Tamás arcképével
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előtt tartó, bátor és tettrekész férfinak mutatja. Politi-
kusi alkatát és bölcsességét jól bizonyítja, hogy képes el-
igazodni korának hatalmi viszonyai és ambíciói között. 
Magyarország létének és jövőjének fenyegetettsége ellen 
– kiváló érzékkel – egy törökellenes liga létrehozásában 
lát megoldást, és mivel a pápa segítségére nem számít-
hat, maga kíván az egyház fejévé válni. Magasztos, az 
egész nemzetközösség érdekeit szolgáló céljai érdeké-
ben attól sem riad vissza, hogy pápaválasztási esélyeit 
adott esetben ne csak tisztességes eszközökkel szolgálja. 
Legfőbb szövetségesére keresztfia, Vértesi Tamás sze-
mélyében talál, akinek akaratlan „árulását” nem tekinti 
emberi jellemhibának. Karakterében a  realista, józan 
ember képét mutatja, aki maga is tisztában van a nagy-
politika eszközeivel, hiszen ő maga is használja azokat. 

II. Julius
II. Julius, a  haldokló egyházfő, akit katonapápának 
tartottak, Róma vezető hatalmát és kulturális pozí-
ciójának megőrzését, valamint a  Szent Péter-székes-
egyház befejezését tekintette legfőbb céljának. Emel-
lett a támadó franciák ellen szervezett sereget az örök 
város védelmében. Önhitt, erkölcstelen intrikus, aki 
saját céljainak, Róma és a  művészetek fejlődésének 
alárendelve feláldozza Magyarországot a töröknek, az 
irányítása alatt álló kereszténységet pedig az erkölcsi 
romlásnak és a pogányságnak. A pápaválasztást ezért 
Bakócz Tamás ellenében tisztességtelenül befolyásolja. 
II. Julius pápa és Bakócz Tamás értékrendi különbsége 
egy másik relációban, a Lionardo (Leonardo da Vinci) 
és Giovanni de’ Medici (a későbbi X. Leó pápa) közötti 
filozófiai vitában is testet ölt. A művész Lionardo egy 
női koponyában találja meg a teremtett világ egyik leg-
tökéletesebb formáját. Meggyőződése így Isten jelenlé-
tének és világteremtő erejének bizonyosságát hirdeti. 
Medici ezzel szemben az emberi művészet teremtőere-

jében hisz: az ő nézetei szerint az eszményi szépség az 
emberkéz alkotta művészi alkotásokban fedezhető fel. 
Bakócz értékrendjét így Lionardo, míg a pápáét Medici 
hitvallása tükrözi a műben. 

Vértesi Tamás
Vértesi Tamás a  kisregény szerelmi szálának egyik 
főszereplője, akinek sorsát a magánéleti és a közössé-
gi megfontolás a  mű folyamán végig meghatározza. 
Naiv, tiszta lelkű férfi, aki hisz az őszinte érzelmekben 
és a  női tisztesség adott szavában. Elkötelezett híve 
Bakócz általa is kívánt pápaságának és a  keresztény 
Magyarországnak, de szíve Fiamettáért dobog. A  nő 
árulásával szembesülve visszavonhatatlan döntést hoz: 
nem bocsát meg az akkor már megtört szerelmének, 
hanem hazatér Magyarországra, hogy kivegye a részét 
a török elleni küzdelemből.

Fiametta
Fiametta a  kisregény egyik legjobban kidolgozott ka-
raktere. Személyiségjegyeit és értékrendjét megnyil-
vánulásaiból és megszólalásai révén ismerhetjük meg. 
Kurtizánként a  testéből él, fényűző életét befolyásos 
partnereinek köszönheti. Palotája nagy titkok rejtek-
helye, bizalmába több egymással szembenálló érdek 
is beférkőzik. Életében először lobban szerelemre: vá-
lasztottja a  magyar Vértesi Tamás, aki azonban visz-
szautasítja felajánlkozását („Tamás visszanézett, ke-
reste a  leány arcán Fiametta vonásait, de nem találta. 
Az imént lepattogott róla a művészi máz, ennek a nőnek 
nem volt semmi köze az ő álmaihoz, ez csak egy nőstény 
volt”). Megalázottságában szerelme halálos erejű bosz-
szúvágyba fordul át: orgyilkosokat küld Vértesi Tamás 

   Dörner György Bakócz Tamás szerepében Herczeg Ferenc  
Az élet kapuja című művében az Újszínház előadásában 
2020-ban, rendező: Nagy Viktor

   Nemes Wanda (Fiametta) és Bánföldi Szilárd (Vértesi Tamás) 
szerepében Herczeg Ferenc Az élet kapuja című színművében 
az Újszínház előadásában 2020-ban, rendező: Nagy Viktor
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ellen, és kiszolgáltatja Chiginek a  férfi  által rábízott, 
titkos, a pápaválasztásban Bakócz terveit leleplező név-
sort („De jött a végzetes éjszaka, mikor az urbinói her-
ceg betört a házamba. Ó, de másnak, egészen másnak 
képzeltem én azt az éjszakát! Én már akkor nem bírtam 
a szenvedélyemmel, és megtettem azt, amit soha életem-
ben nem: megtagadtam a büszkeségemet és felajánlot-
tam magamat neked. Nem kellettem!”). Beteg szerelmét 
meglátogatva, a  korábbi visszautasítás valós indokait 
megismerve bevallja árulását, Vértesi azonban ekkor 
már nem fogadja el közeledését. Sorsa ekkor pecséte-
lődik meg: boldogtalanságában a  halált választaná: 
„Meghalni szeretnék! – mondja a leány.”

Az 1919-ben megjelent Az élet kapuja című kisregény 
Herczeg Ferenc legkiemelkedőbb történelmi tárgyú al-

kotása. A  művet megjelenésekor közvetített üzenetén, 
a helyzetfelismerésből fakadó nemzetféltésen túl példá-
zatossá és látnokivá tette a világtörténelem. Az allego-
rikus olvasat megteremtődésében az első világháborút 
követő trianoni békediktátum, a  Magyarországot sor-
sára hagyó nagyhatalmi érdek játszott szerepet. Bakócz 
Tamás alakja a mű utóéletében vált végképp a nemzeti 
megmaradás érdekéit szolgáló élet jelképévé.

FogalmakFogalmak
drámai regény: a dráma műnemének, például szerkezeti  

felépítésének, tagolásának rendjét követő, sűrített , 
jelenetező, közepes vagy hosszabb terjedelmű epikus alkotás

pátriárka: a pápa utáni második legmagasabb papi méltóság

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Miután egy életen át a féktelen önzésével maga is segített a nemzetet az örvény felé vonszolni, most élete árán is 

megmentette volna a bukástól. Ez őszinte érzés volt. És elhatározta, hogy megnyitja a haldokló Magyarország előtt 

az Élet Kapuját. És Rómába jött, hogy megszerezze a kulcsokat.” Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

▶ Vajon milyen felismerés kell ahhoz, hogy az ember szembesüljön fi atalkori hibáival? Miért és hogyan fordulhat 

át ismert és névtelen hősökben a magánember önérdeke a nemzeti  közösség szolgálatának belső parancsává?

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Vázold fel Az élet kapuja című kisregény konfl iktusrendszerét! Készíts olyan ábrát a szereplőkről, amelyben 
egymáshoz fűződő viszonyuk is láthatóvá válik! 

2.  Állapítsd meg, mi minden moti válja a kisregény főbb szereplőit cselekedeteikben!

3.  Jellemezd a 16. század elejének Rómáját és lakóinak lé� ormáját, értékrendjét! 

4.  A cselekmény 3-4 évvel előzi meg a lutheri reformáció egyházújító szellemi törekvéseit. Milyen történeti  
jegyek utalnak a regény eseményeinek idején még csak közelgő, a hitéletben és az egyházi gyakorlatban 
bekövetkező változásokra? Milyennek mutatja a kereszténységet a mű? Válaszaidat a regény vonatkozó 
szövegrészleteivel indokold!

5.  Készítsd el Bakócz Tamás karaktertérképét! 

6.  Ábrázold kett éosztott  naplóval Vértesi Tamás regénybeli döntéseinek belső és külső moti vációit! 

7.   Vázold fel a pápai, római érdekrendszer és a magyar érdek különbözőségét! A megnevezett  érdekeket in-
dokold a regény alapján!

8.  Jellemezd Herczeg elbeszélőjének magatartását és beszédmódját!

9.  Jellemezd Fiamett a összetett  helyzetét! Miként befolyásolja sorsát női léte?

10.  Állapítsd meg, mit üzen a regény a magánember és közéleti  ember viszonyáról! Mely korábbi, magyar irodal-
mi alkotásokban találkoztál már ugyanezzel a dilemmával?
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A tárcának a magyar publicisztikában és irodalomban már Herczeg Ferenc előtt megvoltak a maga ha-A tárcának a magyar publicisztikában és irodalomban már Herczeg Ferenc előtt megvoltak a maga ha-
gyományai. Híres szépírók is jelentettek meg műveket ebben a műfajban.gyományai. Híres szépírók is jelentettek meg műveket ebben a műfajban.

  Idézd fel szépirodalmi tanulmányaid alapján azokat az általad ismert írókat, akik alkot-
tak a tárca műfajában is! 

Fekete szüret a Badacsonyon

Herczeg Ferenc írása a Budapesti Hírlap 1929. október 
13-i számában jelent meg. Műfaja, a tárca közérdeklő-
désre számot tartó, közösségi vonatkozású témát foglal 
publicisztikai keretbe. Hangvétele könnyed, szöveg-
minőségére az esszé igényessége jellemző. A  tárcákat 
az újságok jellemzően külön rovatban közölték. 

A tárca keletkezésének háttere 
Herczeg Ferencnek személyes kapcsolódása volt Ba-
dacsonyhoz. Lábdihegyen kis szőlőbirtokot vásárolt, 
ahol meghívott vendégeivel a nyarakat töltötte. A tárca 
apropóját adó hegypusztítással így közvetlenül is ta-
lálkozott. Az írásában megnevezett cég ígérete ellenére 
nem csupán a hegy gyomrában, hanem annak felszí-
nét érintően is robbantásokat végzett, hogy a  Bada-
csony bazaltját kitermelje („Mikor a  részvénytársaság 
először vetette rá magát prédájára, azzal áltatták a ba-
dacsonyiakat, hogy a bányákat a hegy belsejébe fúrják, 
a  Badacsony profilját azonban nem érintik.”). Az  író 
a tárcában a környezetkárosító üzleti érdek ellen emel-

te fel szavát. Megszólalása a civil, a Badacsonyt szere-
tő, természetkedvelő közösség tagjának hangján szól, 
írói eszközeit és nevének ismertségét Herczeg így egy 
közösségi ügy érdekében vetette latba.

Szerkezet
A tárca szerkezete a Badacsony szubjektív hangvételű, 
leíró bemutatásával indul, aminek célja a páratlan szép-
ségű természeti környezet, az egyedülálló hegy adottsá-
gainak érzékletessé tétele. Annak hangsúlyozása, hogy 
a Badacsony üzleti célú tönkretétele nem csupán helyi 
vagy regionális, hanem országos ügy, közügy.  A tájele-
mek bemutatása erőteljes líraisággal, halmozott jelzős 
szerkezetek és szóképek segítségével történik („A kihűlt 
vulkán fenséges és merész vonalaival úgy emelkedik az 
opál- és gyöngykagylószínekben remegő tó fölé, mint 
az erő és a  szépség istenszobrának talapzata.”). A táj 
szépségét emeli az író a művészet, a költészet magasla-
taiba úgy, hogy közben személyes hangú vallomásban 
nyilatkozik meg a csodált tájjal kapcsolatban („Ha én 
a szőlőkben járok, Himfy lantjának pengését hallom; ha 
föltekintek a  gigantikus hegytetőre, Berzsenyi pátosza 

Herczeg Ferenc, a publicista:  Herczeg Ferenc, a publicista:  
Fekete szüret a BadacsonyonFekete szüret a Badacsonyon

   Badacsony
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mennydörög a  lelkembe”). Szépségét földrajzi távlatok 
metszetében is megméri: a Badacsonyt Goethe Monte 
Pellegrinójához mérve is a legszebbnek tartja. A leírást 
követi a hegy bazaltjának kitermeléséről szóló ó követi, 
amely a környezetkárosítás üzleti hátterét is megneve-
zi. Az író beszámol a helyiek kétségbeesett hegymentő 
kísérleteiről, amit egy általános, társadalomfi lozófi ai, 
a magán- és közösségi érdek összeütközését elemző el-
mélkedés követ. 

Metaforikus jelleg
Az írásmű központi motívuma a címben olvasha-
tó metafora: a  fekete szüret. A  kép tulajdonképpen 

oximoron, hiszen a jelző és jelzett szó között felold-
hatatlan fogalmi ellentét feszül. A szüret a bortermelő 
ember életének fő ünnepe, éves munkájának eredmé-
nye, jutalma, termésének betakarítása. Emellett a  ter-
mészettel együtt élő ember hálája is egyben, amelyben 
megköszöni a munkájára szálló áldást, az esőt, a nap-
fényt, a gyümölcsérlelő meleget stb. Ez a kiemelt alka-
lom válik a Badacsonyon a bazaltkitermelés miatt feke-
tévé, fordul át ünnepből gyásszá. Feketévé válik. 

A szüret és a hozzá kapcsolódó szőlő és bor a hétköz-
napi jelentésen túl szakrális jelkép is. A szőlőtő és 
a bor a kereszténységben Krisztus megváltásának, a fel-
támadásnak és az új életnek is szimbóluma. Ennek 

a szakralitásnak a jelentése óhatatlanul is hozzáadódik 
az írói véleményformálás alkotta értékítélethez. Ebben 
az értelemben a  bazaltkitermelés környezeti ártalma 
a borászember életének ezt a vetületét is károsítja. 

Megszólalói hangnem
Herczeg Ferenc szókimondó, a  köz érdekében tett 
megszólalásának hangneme a  közlésszándéknak
megfelelően változatos. A Badacsony bemutatásánál 
az elragadtatott áhítat, az irodalmi metszetbe helyezés-
kor az emelkedett szépirodalmiság („Goethe nem látta 
a  Badacsonyt. Mostanában mind több külföldi fordul 
meg a  Balatonon, egyszer talán eljön az az ember is, 
akinek még mi magyarok is el fogjuk hinni, hogy a Ba-
dacsony a  természet szépségének egyik világcsodája.”),
a környezetkárosítás leírásakor tárgyilagos, a helybé-
liek hiábavaló tiltakozásának bemutatásakor a  tehe-
tetlenség érzésében ironikus hangot üt meg („Lám, 
a tőke emberszerető: spódiummá őrli fel öregapa csont-
jait és megengedi, hogy az unokák napszámosmunkát 
végezzenek mellette.”). A tárcát az elmélkedő-fi lozofi -
kus közlésmód mellett a  tanító jellegű példázatosság 
is jellemzi: az eset a maga minden tanulságával együtt 
ugyanis túlterjeszkedik a konkrétumokon, és a terem-
tett világ értékeit ön- és üzleti érdekből megsemmisítő 
ember parabolájává válik (Arany Lajos).

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
229–230. oldal229–230. oldal

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„És ha valaki kegyelmet kér a halálraítéltnek, akkor szembe találja magával a falvak 

lakóit, szegény, jó embereket, asszonyokat, gyerekeket, akik munkához és kenyér-

hez jutottak a bányákban. Lám, a tőke emberszerető: spódiummá őrli fel öregapa 

csontjait és megengedi, hogy az unokák napszámosmunkát végezzenek mellette.”

Herczeg Ferenc: Fekete szüret a Badacsonyon

▶ Elfogadható a közérdek feladása, ha az egyes ember megélhetése a tét? Mi az el-

sődlegesebb: a megélhetés vagy a teremtett  környezet szépségeinek megóvása?

FogalmakFogalmak
oximoron: retorikai-sti liszti kai 

alakzat, melyet egymással 
grammati kai kapcsolatban 
lévő, egymást kizáró 
fogalmakat hordozó szavak 
alkotnak

szakrális: a lati n sacrum 
(szent, szentség) szóból ered, 
jelentése nem evilági jellegű, 
természe� ele�  , isteni

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Keress az interneten fényképeket a Badacsonyról és bazaltorgonáiról! Nézz utána, milyen irodalomtörténeti  
vonatkozásai vannak még a hegynek a Herczeg-kapcsolódáson túl! 

2.  Jelöld Herczeg Ferenc Fekete szüret a Badacsonyon című írásának hangnemváltásait!

3.  Keresd ki a tárca szövegében a környezetvédelmi szándékban jelen lévő nemzeti  gondolatot!

4.  Keressetek szépirodalmi igénnyel megírt szóképeket és alakzatokat a szövegben!

5.  Értelmezzétek az írásmű címét! Milyen asszociációkat enged meg az oximoron?
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A magyar drámatörténet több áthallásos, történelmi tárgyú alkotásban tükrözi vissza saját korának A magyar drámatörténet több áthallásos, történelmi tárgyú alkotásban tükrözi vissza saját korának 
viszonyait.viszonyait.

  Idézd fel az általad tanult, történelmi párhuzamokra épülő darabokat! Mely alkotások 
mely korok megidézésével továbbítottak saját koruknak aktuális üzeneteket?

Történelmi drámák
Herczeg Ferenc nem csupán regé-
nyei, kisepikai művei és publicisz-
tikai írásai révén volt korának író-
óriása, hanem drámai alkotásai 
révén is. Legsikeresebb darabjai 
– jelentős regényeihez hasonló-
an  – szintén történelmi tárgyú-
ak voltak, bár írt nagy sikerrel 
játszott társadalmi színműveket 
is: A dolovai nábob leánya (1893), 
A  három testőr (1894), Kék róka 
(1917). Molnár Ferenc mellett ő 
volt a  kor legjelentősebb drámai 
szerzője, habár kettejük alkotás-
művészete két külön mederbe 
terelődött. Míg Molnár Ferenc 
társadalmi darabjaival szerzett el-
ismertséget magának, addig Herc-
zeg inkább a nemzeti sorskérdé-
seket vetette fel drámáiban.

A magyarság megmaradásáért heroikus küzdelmet 
vívó, önfeláldozó, történelmi léptékű, kiemelkedő hő-
sök arcélét rajzolta meg, ezzel párhuzamosan a nemze-
ti élet-halál harchoz vezető okokat és azok kimenetelét 
ábrázolta. Leghíresebb történelmi drámái történelmi 
regényeinek kérdésfeltevésével mutatnak párhuzamot. 
A Bizánc Az élet kapujának, A hét sváb A fekete lovas-
nak, a Pro Libertate! pedig az Ocskay brigadéros (1901) 
című alkotásnak a motivikus párja az életműben.

Bizánc

A dráma 1904-ben keletkezett, bemutatója a Nemzeti 
Színházban szintén abban az évben történt. A  törté-
nelmi drámák sorába tartozik, melynek szándékoltan 
kétértelmű, allegorikus olvasata a  darabok cselekmé-
nyidejének viszonyai közepette lényegében az író saját 
korának történelmi és társadalmi körülményeiről, illet-
ve a mindenkori emberi jellemről beszélnek. A Bizánc 

is aktuális üzeneteket hordozott 
keletkezésekor: az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia egységének meg-
rendülése, a  nemzetiségi kérdés 
okozta társadalmi feszültségek és 
a világpolitikai érdek Magyaror-
szág sorsának tragikus alakulá-
sát jelezték előre. 1904-ben a vál-
tozó történelmi idő, a magyarság 
aggodalomra okot adó helyzete 
elgondolkodtatta az írót, aki így 
nyilatkozott a  darab keletkezésé-
nek okairól: „Az első vázlat sze-
rint Mohács előtt lett volna a címe, 
a színmű II. Lajos korának önma-
gával tehetetlen, önmagát marcan-
goló magyar társadalmát mutatta 
volna be. Egy halálra ítélt nép kli-
nikai kórképét. Írás közben azon-
ban olyan ijesztő keserűség ömlött 
ki a tintatartómból, hogy jobbnak 

láttam szomorújátékomat egy képzeletbeli Bizáncba 
áthelyezni.” (Herczeg Ferenc emlékezései) Drámájában 
ezért nyúlt a  15. századi Bizánc példázatos történeté-
hez; a darabban a kor Magyarországának sorsromlását, 
illetve az ehhez vezető emberi, jellembeli és politikai 
okokat fejti fel és mutatja meg az írói szándék. „A ma-
gyar történet köréből kilép az író, de a magyar ember ag-
godalmai ihletik Bizánc című tragédiájában (1904), me-
lyet a kritika és a közvélemény Herczeg leghatalmasabb 
alkotásának tart. Egy nagy világtörténeti tragédiát szo-
rít össze e remekmű egyetlen egy napnak, egy hatalmas 
birodalom utolsó napjának hajnala és alkonya közé.” 
(Horváth János: Herczeg Ferenc).

Történelmi párhuzam 
Az egykor független és hatalmas Bizánc ereje a 15. szá-
zad közepén a  török fenyegetettség következtében 
meggyengülve volt kénytelen szembenézni pozíciójá-
nak elvesztésével, vallási, társadalmi, gazdasági életének 

Herczeg Ferenc, a drámaíró: Herczeg Ferenc, a drámaíró: BizáncBizánc

   A székesfehérvári Vörösmarty Színház 
plakátja
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ellehetetlenülésével. Az  Osz-
mán Birodalom szultánja, 
II. Mehmed (Mohamed) XI. 
Konsztantinosz (Konstantin) 
császár Bizánci Birodalma 
ellen intézett támadást. En-
nek során felajánlotta Konsz-
tantinosznak, hogy szabadon 
eltávozhat híveivel, ha ellen-
állás nélkül átadja a  várat és 
a  palota kincseit. A  császár 
saját erejével és 7000 emberé-
vel – köztük hűséges genovai 
zsoldosaival – védte a  várat 
a  török ostrom ellen, végül 
a  szultán nemtelen ajánla-
tát visszautasítva, annak 
bosszúját kivívva, életét Bizáncért feláldozva esett el. 
A Birodalom elbukott, vereségében emberi, személyes, 
nagypolitikai érdekek és gyarlóságok egyaránt szerepet 
játszottak.

A dráma konfl iktusrendszere
A Bizánc drámai szerkezete párhuzamba állítható 
Az  élet kapuja című történelmi regény szerkezetével 
és konfl iktusrendszerével. Főhőse, Konstantin császár 
ugyanis – a  középpontos drámák szerkezetét
megidéző módon – a szereplők érdekeinek metszés-
pontjában áll: minden főbb alak szándéka rajta ke-
resztül jut érvényre vagy bukik el. Alapkonfl iktusa 
kettős: egyik szálában a török szultán hódító szándé-
ka, a  Bizánci Birodalom keresztény kultúrájának és 
hatalmi pozíciójának üzen hadat, másik szálában pe-
dig a megsemmisítő túlerejű, külső támadás ellen vé-
dekező Konstantin elárultatását mutatja be. Szemé-
lyének és birodalmának harca – Bakócz Tamás és 
kora Magyarországát idéző módon – élet-halál harc, 
melynek jelképe a darabban az Aranykapu. 

Konstantin a  várfalakon harcol Bizáncért és a  ke-
reszténységért a  török ellen, eközben a  nép, udvartar-
tásának és családjának tagjai elárulják őt és behódolnak 
a támadó szultánnak. Spiridion főkamarás, Laszkarisz 
tengernagy, Lizánder, a költő, Krátesz, a bölcs és Leoni-
dasz, Spárta címzetes ura is mind hitetlenül a Biroda-
lom elestére készülve szervezkednek. Demeter, a császár 
ikertestvére és Iréne, a császárné is a konfl iktusrendszer 
részévé válnak, szándékaik is Konstatin ellen irányul-
nak. Az érdekeknek ebben a rendszerében végül csupán 
két ember, Giustiniani Giovanni, a genovai zsoldos és 
Herma, a Konstantinba őszintén szerelmes görög lány 

marad az uralkodó mellett. 
Ebből a drámai alaphelyzetből 
fejlődik ki a  darab cselekmé-
nye, konfl iktusa és katartikus 
zárlata is.

Kibontakozás és zárlat 
A háromfelvonásos dráma 
konfl iktusa az első felvonás 
11. jelenetéből indul. Iréne 
álmát és annak Zenóbia álta-
li megfejtését ekkor ismerhe-
ti meg a befogadó. A különös 
álom és jelentése a Konstan-
tin elleni női árulás tervét 
fejti fel, melyben Iréne, a csá-
szárné nőként, női vonzal-

mának eszközeivel akarja megnyerni Mohamed sze-
relmét („Tudod, nem kedvelem az üres játékot, mellyel 
a tömeg kedve ünnepel, de Mohamedet dallal, lantpen-
getéssel köszöntöm. Ha tűzbe-vérbe fullad Bizánc, ha 
tízezer haldokló hörög: én akkor vigadok, hadd lássa 
a férfiak férfia, hogy az asszonyok asszonya a szabadí-
tóját köszönti.”). A házastársi árulást követően derül 
fény Demeter halálos féltékenységére is, aki testvére 
hatalmát és státuszát irigyelte. Árulóvá lesz a  pátri-
árka is, aki a  Rómával kötött konstantini egyezsé-
get kifogásolva fordul a császár ellen. Úgy gondolja, 
a római szövetség még Mohamednél is veszélyesebb 
a bizánci kereszténység szempontjából. Lépésével sa-
ját hitét és vallásgyakorlásának lehetőségét adja fel. 
Spiridion, a főkamarás ügyes helyezkedésével és poli-
tikai számításával szintén a császár ellenségévé válik, 
csakúgy, mint Laszkarisz, a tengernagy. Hatalmukat 
is latba vetve befolyásolják környezetüket és teremte-
nek császárellenes, Mohamed-hű közhangulatot. 

A konstantini és mohamedi erőközpontok nyílt 
szándékai a  szultán követeinek a  császári udvarba 
érkezésekor válnak teljesen nyilvánvalóvá. A  császár 
embereinek köpönyegforgató számítása akkor sej-
lik fel leplezetlenül, amikor Mohamed haderejének 
meggyengüléséről szóló hamis híreket terjesztenek az 
udvarban. Saját pozícióik védelmében mézes-mázos 
szavakkal bókolnak Konstantinnak, miközben való-
di szándékuk saját emberi és egzisztenciális túlélésük 
percnyi érdekeinek rendelődik alá. Giovanni az egyet-
len férfi , aki őszintén feltárja a császár előtt a biroda-
lom helyzetét. Ő lesz az a szereplő, aki a biztos bukás-
ban az egyetlen vállalható magatartást, a  hősi halált 
ajánlja a császárnak („Nem láttad, a rettenetes Ahmed 

   A Pécsi Nemzeti  Színház műsorfüzetének címlapja



166

kán nyomában, hogy rohan, hogy repül ostromra, hogy 
hull és hal meg a pogány? Nekünk már csak egy a köte-
lességünk, nagyuram: mutassuk meg a pogánynak, ha 
győzni nem, de meghalni tudunk”, I/20.). 

A szultán követei alkut kínálnak Konstantin csá-
szárnak. Ennek tárgya az uralkodó élete, cserébe 
Mohamed azonban Bizánc feladását és a nép sorsára 
hagyását, valamint a palota kincseit kéri. Mindazt az 
értéket tehát, ami a császárság igazi lényegéhez és fele-
lősségéhez tartozik. A  nemtelen 
ajánlat nem győzedelmeskedik 
a  császár jellemén és lelkiisme-
retén: az a szultáni alku, később 
nyílt fenyegetés ellenére sem tö-
rik meg, hanem azt az utat vá-
lasztja, ami holtában is erkölcsi 
megdicsőüléséhez vezet. 

A második felvonás végén 
Konstantin szembesül az udvara 
és családja jelentette állapotok-
kal. Magára maradottságának, 
elárultságának ténye csalódással 
tölti el. Felismeri, hogy birodal-
ma mellett a rábízott keresztény-
ség központja is elveszett, ő maga 
pedig uralkodói, testvéri, házas-
társi, politikai minőségében is 
megbukott. Döntését Giovan-
ni társaságában így fogalmazza 
meg: „Köszönöm, vitéz, a  ked-
vemre beszélsz! A szívem tesz csá-
szárrá! Belenéztem a  szívembe, 

és találtam benne annyi vért, amennyi 
elegendő arra, hogy lemossa Bizánc 
gyalázatát és megváltsa egy nemzet 
hírnevét. Császári élet nem adatott ne-
kem, szenteljen hát császárrá a halál.” 
(II/21.)

A dráma tetőpontja a  harmadik 
felvonásban olvasható. Itt öleti meg 
Konstantin Mohamed unokaöccsét, 
Ahmedet, amivel nyíltan utasítja visz-
sza a szultáni alku elvtelen feltételeit. 
A  török szultán ezért ígéretéhez hí-
ven véres bosszút áll Bizánc városán, 
nem kímélve egyetlen bizáncit sem. 
Két híve marad csak a császár mel-
lett: Giovannit, a  genovai zsoldost és 
Hermát, a  görög leányt, akik végül 
vállalják a  dicső és hősi halált elvei-

kért és az általuk szeretett császár személyéért. Hiába 
esdekelnek az árulók és hiába Iréne minden fondor-
latos, a  női csáberőn alapuló ügyeskedése, végül el-
esik a bűnös város. Lakóinak sorsa látszólag azonosan 
végeztetik be, hiszen mindenki meghal, halálukban 
azonban mégis különböznek egymástól: Konstan-
tin, Giovanni és Herma erkölcsileg felmagasztalódva, 
míg az árulók morálisan megsemmisülve vesznek el. 

A darab konfliktusrendszere értékrendi különbö-
zőségen alapul. A benne meghú-
zódó elvi-erkölcsi megfontolások 
egymás ellen fordítják a  kulcsz-
szereplőket. Ez a  morális szem-
benállás teszi kimondhatóvá 
a darab üzenetét: Bizánc városa 
nem a  külső ellenség, Moha-
med támadása, hanem a  belső 
széthúzás, az önérdek közérdek 
fölötti győzedelmeskedése, az 
elvtelen, megalkuvó önfeladás 
emberi jellemhibája és bűne mi-
att esik el. Bukása szükségszerű, 
hiszen erkölcsi hanyatlásának 
csak a  fizikai megsemmisülés 
vethet véget. Konstantin császár 
és hívei halála ezzel szemben 
katarzist hordoz, hiszen hőssé 
válásukon túl a  bátor, elveihez 
hű, hazaszerető, felelős ember 
értékrendjének erkölcsi fölényét 
hirdeti. A  belülről megosztott, 
az egyén bűneitől terhelt nemze-

   Herczeg Ferenc és a színészek (Táray Ferenc, Janovits Jenő, Kiss Ferenc,  
Tőkés Anna) a Bizánc című előadás után Szegeden 1938-ban

   Tasnády Ilona (Iréne) és Berky Lili (Zenóbia) 
a Nemzeti Színház Bizánc című előadásában 
(1935)
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tek történelmi tragédiájának példázatát 
Berzsenyi Dánieltől Kisfaludy Károlyon 
át Katona Józsefig bezárólag többen is 
megfogalmazták a magyar irodalomban; 
Herczeg Ferenc drámai parabolája az ő 
tapasztalatukat erősíti meg.

Dramaturgia
A Bizánc című tragédia a  görög dráma-
szerkezet megtartásával, az arisztotelészi 
hármas egység szabályának alkalmazá-
sával szerkesztett alkotás: egyetlen cse-
lekményszálon futó eseményei egy hely-
színen és egyetlen nap alatt játszódnak. 
Szintén a görög dráma világához köti sors-
tragédiai sajátossága is, melyben Bizánc 
pusztulása végzetszerűnek mutatkozik. 
A birodalom bukása itt azonban – a görög 
sorstragédiákkal szemben – nem valamely istenség vagy 
fölsőbb hatalom haragja miatt következik be, hanem 
belső, morális okokból levezethetően. A  három felvo-
nás követi a klasszikus görög tragédiák szerkezeti fel-
építését.

A darabot az első világháború és Trianon után 
beigazolódott jövendölésként értelmezte a  kortárs 

befogadóközönség. Soraiban akkortól a Monarchia és 
benne Magyarország későbbi szétesését, a magyarság 
egyik legnagyobb történelmi tragédiájának elszenve-
dését látták felsejleni. Az újkori színjátszás a  21.  szá-
zadban ismét a  darab felé fordult: az Újszínház és 
a Vörösmarty Színház is sikerrel vitte színre Herczeg 
legnagyobbnak tartott drámai alkotását.

   Gregor Bernadett (Iréne császárné) és Viczián Ottó (Konstantin császár) 
Herczeg Ferenc Bizánc című színművében, az Újszínház előadásában,  
Nagy Viktor rendezésében

Kék róka

A Kék róka Herczeg Ferenc 1917-ben, a Vígszínházban bemutatott legsikeresebb darabja, 
karakterdráma. A 22 nyelvre lefordított vígjáték a társadalmi drámák csoportjához tarto-
zik. Cselekménye egyetlen központi kérdésre épül: „Járt-e Cecile a Török utcában?”, amely 
bizonytalanság a  darab cselekményalakító eszközévé válik. Cecile, a  polgári nő ugyan-
is egy szerelmi sokszög alakítója, melyben érzelmei férje helyett Trill báróhoz vezetik. 
A báró a Török utcában lakik, miként a szűcs is, akinél Cecile kékróka-stólát akar készít-
tetni magának. Sándor, a házibarát azután kezd nyomozásba, hogy a Trill báró társaságá-
ban látott hölgy öltözetében Cecile-re ismer. Bár a nő hűtlensége a darabban végül nem 
nyer bizonyítást, a cselekmény nyomozati szála, a gyakori jelenetváltások és az ábrázolt 
emberi jellemek sokszínűsége végig feszültségben tartják a befogadói figyelmet. A szerep-
lők érzelmei feltárulnak, Cecile – hűtlenségének vélt bebizonyítása után – kilép házassá-
gából. Az emberi vonzalmak végül a szereplők új kapcsolati struktúráiban teljesednek ki. 

Kosztolányi Dezső a bemutatót követően így nyilatkozott a darabról: „Íme egy unatkozó 
férj és asszony, akinek a házassága csak félreértés, mellettük pedig a házibarát, ki az elfoglalt 
férj helyett őrködik a nő erényén, minden megbízás nélkül a szíve sugallatára, minthogy ő 
szerelmes beléje. A nő állítólag megcsalja a férjet házibarátostul, vagy a házibarátot férjestül 
együtt, egy másik idegen férfivel. Szóval a háromszögből négyszög lesz. De a háttérben feltű-
nik egy fiatal rajztanárnő, ki a férjre veti ki a hálóját. A négyszögből ötszög lesz. Hol vannak 
az idilli idők, mikor a házasság a rendes, szabályos háromszög volt a férjjel, feleséggel és a há-
zibaráttal? A modern házasság ötszög vagy mondjuk általánosan sokszög.” (Világ, 1917). 
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4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„És hálát adok neked, férfiak istene, aki megadod nekem a szabad halált… E felsé-

ges pillanat kedvéért érdemes volt megszületnem!”
Herczeg Ferenc: Bizánc, II/24.

▶ Vajon szabad halált jelent a már� rsors? Ha igen, miben áll a szabadsága? 

Ha a végsőkig elmenő önfeláldozás a halálba torkollik, akkor mi az értelme az 

önként feláldozott  életnek? Hogyan tanít halála után is a már� r?

FogalomFogalom
középpontos dráma: 

drámai mű, melyben 
minden konfl iktus a főhős 
személyén keresztül, 
őt érintve bontakozik ki

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Vázoljátok fel a dráma konfl iktushálózatát! Igazoljátok a segítségével a Bizánc középpontos drámai sajátos-
ságait!

2.  Készítsd el Konstanti n és Iréne jellemtérképét! 

3.  Állapítsd meg, miért kell a darabban Irénének elbuknia! Miért nem lehetett  sikeres a nő árulása?

4.  Nevezd meg azokat az érzelmeket, amelyekkel a főbb szereplők Konstanti nhoz fordulnak!

5.  Miért nem jelenik meg Mohamed a darabban? Miért nincs szükség az események kibontakozásához szemé-
lyes darabbeli jelenlétére? Mit üzen a láthatatlansága?

6.  Jellemezd Konstanti n császár értékrendjét! Milyen emberi és morális értékeire derül fény a műben?

7.   Adjátok elő Iréne és Zenóbia jelenetét az (I/11. jelenet)! Milyen előadási sajátosságokkal, színészi játékkal 
mutatható be legjobban a császárné árulása?

8.  Állapítsd meg, miért „áldozza fel” Konstanti n Bizáncot! 

9.  A magyar irodalom mely alkotásaival hordoz a Bizánc párhuzamos üzenetet?

A Kék róka dramaturgiája
A darab különlegessége, hogy konfl iktusának alapja – Cecile hűtlensége, melynek során 
viselkedése és karaktere megítélhető lenne – végül nem nyer bizonyítást. Az érzelmek 
bonyolult darabbeli hálózata azonban mégis lehetővé teszi, hogy a szereplők jelleme fel-
táruljon a befogadó előtt. A vígjáték központi alakja Cecile, a modern és független nő, 

aki gátlástalanságával és női praktikáival elcsavarja 
Sándor fejét. Figurája a  lázadó, a  megszokásokat és 
a külvilág értékítéletét fölülíró, nagyvilági nő újszerű 
karaktere a  magyar drámairodalomban. Rajta kívül 
ismerjük meg a féltékenységtől gyötört házibarát és az 
egyszerű, csendes férj fi guráját is.

   Száraz Dénes és Zsigmond Emőke a Kék róka című művének 
fi lmadaptációjában, rendező: Pacskovszky József (2022)
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„A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart.” „A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart.” (Ignotus: (Ignotus: Kelet népeKelet népe))

  A Nyugat a huszadik század első felének legjelentősebb magyar irodalmi folyóirata. 
Mi jut eszedbe a címről, mire utalhatott  a század elején?

A Nyugat jelentősége 
A magyar irodalomban – évtizedes erő-
gyűjtés, kísérletezés után – az 1900-as 
évek elején diadalmaskodott a  modern 
fordulat: fellépett egy európai tájékozó-
dású, öntudatos és művelt írói kör, mely 
1908-ban A Holnap című antológiá-
ban mutatkozott be, majd 1908-ban út-
jára indította a  kor irodalomtörténeti-
leg egyik legnagyobb hatású művészeti-
szellemi fórumát, a  Nyugat folyóiratot
(1908–1941). A folyóirat fennállását Hat-
vany Lajos és más iparmágnások anyagi 
támogatása tette lehetővé. Szerkesztői 
–  részben párhuzamosan, részben egy-
mást követve – Ignotus (Veigelsberg 
Hugó főszerkesztő), Fenyő Miksa, Osvát Ernő, Babits 
Mihály, Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Schöpfl in 
Aladár, Illyés Gyula voltak. Központja, gyűjtőmedencé-
je volt az egész magyar irodalmi modernségnek. A szá-
zadelő legjelentősebb, legnagyobb hatású alkotói – a lí-
rikus Ady Endre, a  lírában és prózai műfajokban is 
nagyot alkotó Babits Mihály és Kosztolányi Dezső, a kor 
realista-naturalista elbeszélője, Móricz Zsigmond, vala-
mint társaik – ehhez a folyóirathoz is kötődtek. 

Ez a kör a Nyugat-Európában az 1870-es években ki-
bontakozó klasszikus modernséget honosította meg 
irodalmunkban. A kor művészei elsősorban a  szecesz-
szió, a  szimbolizmus, az impresszionizmus és a  realiz-
mus stílusirányzataiban alkottak, a nyugat-európaihoz 
képest némi késéssel, ami azonban nem von le munkás-
ságuk esztétikai értékéből. A folyóirat jelentőségét mu-
tatja, hogy az említetteken kívül még két írónemzedéket 
kötünk hozzá: az 1920-as években fellépő második és 
az 1930-as években megjelenő harmadik nemzedéket. 
A  Nyugat 1941-ig, Babits haláláig működött, de az 
Illyés Gyula által alapított Magyar Csillag (1941–1944) 
és  a  nyugatosok örökségét vállaló fi atal írónemzedék 
orgánuma, az Újhold (1946–1948) az irodalmi nyilvá-
nosság „szovjetesítéséig” képviselte a nyugatos, polgári 
művelődést Magyarországon. 

A Nyugat előzményei
A Nyugat megalapítása nem minden 
előzmény nélkül való a magyar folyó-
irattörténetben. A  hivatalosan 1908. 
január 1-jén induló orgánum, amely 
a  valóságban már 1907 karácsonyán 
olvasható volt, a  századforduló gaz-
dag kulturális életében vert gyökeret. 
A  népnemzeti irodalmi törekvések 
mellett a  korban meghatározó irányt 
képviselt Ady szimbolizmusa és az 
1906-ban megjelent Új versek című 
kötete. Emellett kiemelt jelentőségű 
szerephez jutott a  kor irodalmi életé-
nek formálásában a Juhász Gyula által 
1908-ban, Nagyváradon életre hívott 

A  Holnap című antológia, ami az irodalmi konzer-
vativizmus ellenében egy nagyvárosi, modern, vidéki 
központ létrehozásában volt érdekelt.

Osvát Ernő
A Nyugat zseniális szerkesztője Osvát Ernő volt, akit 
kritikusként a l’art pour l’art művészi elv érdekelt és ösz-
tönzött a lapszámok összeállítása során. Szerkesztői gya-
korlatában minden hozzá beérkezett kéziratot elolva-
sott, majd kiváló érzékkel közölte az arra méltó írásokat. 
Tevékenységének volt köszönhető, hogy fi atal tehetségek 
sorát fedezte fel és juttatta megjelenési lehetőséghez. 
Ez ellen a szerkesztői gyakorlat ellen lépett fel Hatvany 
Lajos, a  lap legfőbb anyagi támogatója már a második 
évadban; a  lapszerkesztési elvek kérdésében Osváttal 
szemben foglalt állást – sokak mellett – Ady Endre is. 
Hatvany és Osvát vitája már 1911-ben ismert volt a nyil-
vánosság számára. Ez a vita, illetve Osvát Ernő szerkesz-
tői gyakorlata, valamint a  lap alacsony példányszáma 
vezetett a  Nyugat csődjéhez, részvényeinek kényszerű 
eladásához. A  részvények megvételére Magyar Mór, 
a Révai kiadó üzletvezetője jelentkezett, akinek anyagi 
megfontolásai Hatvany személyében láttak üzleti garan-
ciát. Hatvany a lapnál ettől kezdve formális szerkesztői 
jogokat szerzett, és később Osvát menesztésével akarta 

 A  A NyugatNyugat
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új alapokra helyezni a Nyugatot. A lap részvénycsomag-
jának sorsa hosszú időre homályba borult: a tulajdon- és 
a  szerkesztési jogok Osvát Ernő öngyilkosságát (1929) 
követően kerültek ismét refl ektorfénybe. A meghatáro-
zó tulajdoni jog ekkor Fenyő Miksa kezében volt, aki 
a  részvények egy részét Móricz Zsigmondnak, egyhar-
madát Babits Mihálynak adta át. A szerkesztői felada-
tokat ettől kezdve ők ketten (Babits Mihály és Móricz 
Zsigmond), megosztva látták el: a prózarovat Móriczé, 
a  líra, a kritika pedig Babitsé lett. Kettejük szerkeszté-
si elvei és gyakorlata nagyban különbözött, eltérő sze-
mélyiségük és a Nyugattal kapcsolatos koncepciójuk is 
gondot okozott. Mindez nehezítette a lap kiadását. Eh-
hez járult hozzá, hogy az orgánum ismét súlyos anya-
gi válságba került, ami miatt Babits hamar ki is lépett 
a  részvénytársaságból. A  lap anyagi gondjain számos 
megoldási kísérlet kívánt segíteni: többek között ekkor 
újította fel Móricz a könyvkiadói tevékenységet. Babits-
nak köszönhetően az akkor már határon túlra szakadt 
magyar alkotók is külön rovathoz jutottak a Nyugatban. 
Az  anyagi nehézségek miatt Móricz 1933-ban megvált 
a folyóirattól. A szerkesztő így kizárólag Babits maradt, 
aki élete végéig dolgozott a lapnál. A Nyugat az ő, 1941-
ben bekövetkezett halála évében szűnt meg.

A Nyugat jelképisége
A Nyugat címében is vállalt módon fordult a modern-
ség nyugat-európai irányzatai és szellemisége felé. El-
nevezése egyben programjának kihirdetését, céljainak 
kitűzését is jelentette. A címlapon látható  Mikes-
emlékérem emblémát Beck Ö. Fülöp készítette. Ez 
a  Mikes-hivatkozás a  nyugatosok emigrációhoz ha-
sonló, belső, szellemi különállását jelképezte.

A Nyugat nemzedékei
A Nyugat 34 éves fennállása/működése három sza-
kaszra, három nemzedékre osztható. Az  első nem-
zedék alkotói között találjuk Ady Endrét, Babits Mi-

hályt, Kosztolányi Dezsőt, Csáth Gézát, Tóth Árpádot, 
Juhász Gyulát, Füst Milánt, Kaffk  a Margitot, Krúdy 
Gyulát, Móricz Zsigmondot, Karinthy Frigyest, Szabó 
Dezsőt, Szomory Dezsőt, Szép Ernőt és másokat.

A második nemzedéket a  fi atal írók és költők, 
a klasszikus modernséget az avantgárd irányzatok ta-
pasztalatával kiegészítő szerzők alkotják, akik a világ-
háborús és a  trianoni nemzettragédia tapasztalatával 
írtak a  lapba. Közöttük említjük Illyés Gyulát, Déry 
Tibort, József Attilát, Márai Sándort, Kodolányi Já-
nost, Németh Lászlót, Szabó Lőrincet, Szerb Antalt és 
Tamási Áront.

A harmadik nemzedék az 1930-as években indul. 
Tagjai közé – többek között – Radnóti Miklós, Ottlik 
Géza, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas István tartozik.

Sokszínű irodalmi élet 
A század első évtizedeinek irodalmi élete igen sokszí-
nű, így a Nyugaton kívül más fórumok és irányzatok 
is említést érdemelnek. A  konzervatív írófejedelem, 
Herczeg Ferenc folyóirata, az Új Idők (1894–1949) 
az 1930-as években harmincezer példányban jelent 
meg. A  kor legmodernebb irányzatát, az avantgárdot 
(a modernség második hullámát, amely a tízes, húszas 
években jelentkezett Nyugat-Európában) Kassák Lajos 
és folyóiratai, A Tett és a Ma képviselték. Az 1930-as 
évektől megjelent egy népi írói kör – Erdélyi József, 
Sinka István, Németh László és mások –, amelynek fó-
ruma a Válasz (1934–1938) és a Kelet Népe (1935–1942) 
című irodalmi folyóirat volt.

FogalmakFogalmak
A Holnap: kétkötetes irodalmi antológia, amely 1908-ban 

és 1909-ben jelent meg Nagyváradon; a Nyugat egyik 
legfontosabb előzményeként tartjuk számon 

Mikes-emlékérem: a Nyugat emblémája, Beck Ö. Fülöp 
alkotása; a száműzött  magyar irodalom jelképe

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Nem, mi nem kívánhatjuk valahol a szélen megrekeszteni a Nyugat hajóját; balszélen époly kevéssé, mint jobbon; 

ha balról is jöttek a friss patakok és erek, melyek folyónkat táplálták. A hajónak be kell jutni a fősodorba, a magyar 

szellemi élet centrális sodrába, hogy szabadon és szabad szelekkel haladjon a Jövő felé.”
Babits Mihály: A Nyugat és az akadémizmus

▶ Milyen alapvetések és célok megvalósulását garantálhatt a a fenti  Babits-idézetben megfogalmazott  szerkesztői 

magatartás? Könnyű vagy nehéz lehet egy lapot szellemi függetlenségben tartani?
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„Mert a legfontosabb Ady Endre költészetében nem is annyira az ő versei – melyeknek egy része, az „Mert a legfontosabb Ady Endre költészetében nem is annyira az ő versei – melyeknek egy része, az 
igazak, őszinték, azok, melyek nem a nietzschei hatás kultúrtermékei, irodalmunk kincsei közé került: igazak, őszinték, azok, melyek nem a nietzschei hatás kultúrtermékei, irodalmunk kincsei közé került: 
– hanem ő maga, az egzotikus és fantasztikus áloe-virág, mely az önmaga képét bámulja a Lét vizeinek – hanem ő maga, az egzotikus és fantasztikus áloe-virág, mely az önmaga képét bámulja a Lét vizeinek 
titokzatosan sötétlő tükrén.”titokzatosan sötétlő tükrén.” (Karinthy Frigyes:  (Karinthy Frigyes: Ady EndrérőlAdy Endréről))

 �A�fenti�Karinthy-idézethez�kapcsolódóan�gyűjtsétek�össze,�mi�mindent�tudtok�már�Ady�
Endréről!�Művekre,�életrajzi�érdekességekre,�fontosabb�életeseményekre�és�általatok�
ismert�tulajdonságjegyekre�egyaránt�gondoljatok!

Élete 
Ady Endre 1877-ben született a  mai 
Románia területén, a  Partium északi 
részét alkotó Szilágyságban, Érmind-
szenten (román neve: Ady Endre, ma-
gyarul Adyfalva néven is ismeretes). 
Az  öntudatos, kálvinista, „hétszilva-
fás” kisnemesi család, amely szárma-
zását Ond vezérre vezette vissza, Ady 
Endre születésekor már teljesen elsze-
gényedett. Apja földműves, édesanyja 
református lelkész leánya volt. Elemi 
iskoláit szülőfalujában, középiskolai 
tanulmányait a  nagykárolyi piarista 
gimnáziumban és a  zilahi református 
kollégiumban végezte. 

Már gimnazista korában elkezdett vers- és próza- 
írással kísérletezni. Debrecenben és Pesten jogot 
hallgatott, egyetemistaként ismerkedett meg Fried-
rich Nietzsche (1844–1900) német filozófus tanaival: 
elsősorban a  régi ítéletek lerombolásáról, valamint 
a felsőbbrendű ember jogairól szóló eszmék ragadták 

meg. Az  ifjú Adyt az élet megélése 
és példaképének, Csokonai Vitéz 
Mihálynak a  „garabonciás deák” 
életútja jobban vonzotta, mint 
a  joghallgatóság, így 1899 áprilisá-
ban félbehagyta tanulmányait, és 
újságírónak állt: a  Debrecen című 
lap munkatársa lett. Ám a  városra 
rövid idő elteltével már csak mint 
a „maradandóság városára” gondolt 
– Debrecen később a magyarorszá-
gi elmaradott viszonyok jelképe lett 
költészetében. Ebben az évben je-
lent meg első kötete Versek címen, 
amelyet 1903-ban a  Még egyszer 
című versgyűjtemény követett. 

Debrecen után Nagyváradra ment a  Szabadság 
című szabadelvű laphoz. 1901-ben Egy kis séta címmel 
megjelentette a  társadalmi igazságtalanság és a  mun-
kásnyomor kritikájának szánt cikkét a  Friss Újság-
ban; a  cikk következménye háromnapi fogház és az 
ellenzéki beállítottságú Nagyváradi Napló szerkesztői 

posztja lett. Amellett, hogy beérkezett újságíróvá 
vált, a város irodalmi életének is meghatározó alakja 
lett. Szerepelt az 1908-ban indított A  Holnap című 
antológiában. Nagyvárad jelentős helyet foglalt el 
pályájában és életében, hiszen nem csupán politikai-
szellemi horizontot nyitott előtte, hanem itt ismerte 
meg 1903-ban számtalan későbbi versének ihletőjét, 
Diósy Ödönné Brüll Adélt (1872–1934), „Lédát”, aki-
vel kilenc évig folytatott viharos és szenvedélyes vi-
szonyt.

1904-ben Léda után utazott Párizsba, 1911-ig 
több alkalommal tartózkodott a  „szép ámulások 
szent városában”. Itt ismerkedett meg Baudelaire és 

Ady Endre pályájaAdy Endre pályája

��Ady�Endre

���Ady�Endre�édesanyjával



A MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZADBAN

Rimbaud verseivel, melyeket Léda fordított le 
számára. Első, majdnem egyéves párizsi idősza-
ka után 1905-ben a Budapesti Napló munkatársa 
lett. Cikkek tömege mellett verseket is publikált 
itt. A Vészi József által szerkesztett lap szorosan 
kötődött a  darabontkormányhoz, Ady a saj-
tóiroda tagja lett, és szembefordult az ellenzéki 
koalícióval. A  Huszadik Század köréhez került 
közel. 1907-ben megválni kényszerült a  Buda-
pesti Naplótól. 

1908-tól a  Nyugat főmunkatársa lett és ma-
radt egészen haláláig. 1915-ben feleségül vette 
Boncza Bertát (Csinszkát), egy erdélyi földbirto-
kos húszéves lányát, akivel akkor már négy éve 
levelezett. A  késői szerelem a  Magyarországot 
érintő, súlyosan nyugtalanító események ellené-
re is érzelmi-egzisztenciális biztonságot hozott 
az akkor már egyre többet betegeskedő Ady életébe. 
Az 1918-as őszirózsás forradalom hírére úgy döntött, 
felutazik Budapestre, bár éppen spanyolnáthával küz-
dött. Az  aktuális események azonban akkora jelen-
tőséggel bírtak számára, hogy még betegen is elment 
a  Nemzeti Tanács egyik ülésére. Végül többszöri tü-
dőgyulladás után a  Liget szanatóriumba került. Idő-
közben arról is hírt kapott, hogy Csinszkával közös 
otthonát, a csucsai kastélyt a helyi lakosok feldúlták. 
1919 januárjában hunyt el.

Művei 
Ady Endre költészetében az áttörést az 1906-os Új ver-
sek jelentette. Ettől a  kötettől számítjuk a  modern 
magyar költészet kezdetét. Irodalmi életművének je-
lentősége az irodalmi kánonban megkérdőjelezhetet-
len. Az Új verseket évente követik az első pályaszakasz 
verseskönyvei: Vér és arany (1907), Az  Illés szekerén
(1908), Szeretném, ha szeretnének (1909), A  Minden-
Titkok versei (1910). Ady első pályaszakaszát számos 

vita kísérte. Az Új versek kötet és A Holnap antológia 
miatt a konzervatív tábor céltáblája lett. Később, saját 
szerkesztőivel, költőtársaival is szembekerült (az Ady 
és a nyugatosok közötti, duk-duk aff érnak nevezett vi-
táról külön leckében szólunk részletesebben). 

A  szocialista, szociáldemokrata irányzattól is el-
távolodott. A  középső pályaszakaszhoz három kötet 
tartozik: A menekülő Élet (1912), A magunk szerelme
(1913) és a Ki látott engem? (1914). Ebben a pályasza-
kaszban központi szerepet játszik az önkeresés mo-
tívuma, a  magány tapasztalata, a kötődés a  hagyo-
mányokhoz, illetve az istenkeresés témája. Az  utolsó 
pályaszakasz költeményeiben ezek mellett a  témák 
mellett meghatározó szerephez jut a háború élménye 
is. A  háború alatt írt költeményeket tartalmazza az 
1918-ban megjelent, A halottak élén kötet. Ekkor ke-
letkeznek a második nagy szerelméhez, Boncza Bertá-
hoz írt Csinszka-versek. Ady utolsó költeményeit halá-
la után rendezték kötetbe, amely 1923-ban jelent meg 
Az utolsó hajók címmel.

���Ady�Endre�költőtársával,�Emőd�Tamással�és�Nagy�Mihály�újságíróval,�
az�asztalon�a�Nyugat�című�folyóirat�első�száma

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.”

Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse…

▶ Hányféle� alakot� ölthet� a�művészi� küldetéstudat?� Vajon� ki� vagy�mi� lehet�

a�tárgya?�Milyen�költői�szerepfelfogás�tükröződik�a�fenti��idézetben?

FogalomFogalom
darabontkormány:�a�Fejérváry�

Géza�(korábban�az�úgynevezett��
darabontt�estőrség�parancsnoka)�
elnökletével�1905–1906-ban�
működő�magyar�kormány�
gúnyneve,�amelyet�a�Szabadelvű�
Párt�vereségét�követően�
nevezett��ki�I.�Ferenc�József�
az�ellenzéki�parlamenti��
többséget�fi�gyelmen�kívül�
hagyva
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„Verecke híres útján jött em én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall, / Szabad-e Dévénynél betörnöm / „Verecke híres útján jött em én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall, / Szabad-e Dévénynél betörnöm / 
Új időknek új dalaival?” Új időknek új dalaival?” (Ady�Endre(Ady�Endre: Góg és Magóg fi a vagyok én: Góg és Magóg fi a vagyok én…) …) 

 �Ady�Endre�költészete�számos�ponton�kapcsolódik�a�korábbi�költői�hagyományhoz.�Mi-
lyen� jellegzetességei�vannak�a�váteszszerepnek?�Hol�találkoztál�korábban�a�fogalom-
mal?�Mit�gondolsz,�a�mai�költőknek�is�vezetniük�kell�a�közösséget,�vagy�a�váteszszerep�
mára�időszerűtlenné�vált?

Ady költői beérkezése
Az Ady-szövegkiadások élén álta-
lában az Új verseket (1906) talál-
juk, holott a  költő két verseskö-
tetet is publikált korábban. Ezek 
a  gyűjtemények azonban sem 
színvonalukban, sem ambíció-
jukban nem emelkedtek ki a  szá-
zadforduló magyar költészetének 
átlagából – inkább a beilleszkedés 
szándékával íródtak, és a késői ro-
mantika forma- és témavilágához 
szokott közönség ízlését szolgál-
ták ki. Az új hangot, az igazi sikert 
a  harmadik kötet hozta el Ady 
költészetében, nem véletlen tehát, 
hogy már a  kortársak is egyfajta 
második pályakezdést láttak az 
Új versekben. 

Természetesen ennek az új hangnak is megvoltak 
az előzményei. A Még egyszer (1903) versei közül Ady 
többet is felvett az Új versekbe, a megelőző évek pub-
licisztikai munkáiban pedig (különösen az Ismeretlen 
Korvin-kódex margójára és A fekete macska című írá-
saiban) körvonalazta művészi-társadalmi gondolko-
dásának némely alapelemét, sőt, a  kötet egyes motí-
vumait, központi szerepű költői képeit is kidolgozta. 

Maguk a  költemények napvilágot 
láttak már különféle lapokban, de 
nem keltettek különösebb feltű-
nést. Kötetként viszont igencsak 
heves kritikai reakciókat váltot-
tak ki, s Adyt a magyar líra kulcs-
fi gurájává (s egyben a  legtöbbet 
bírált-támadott alkotók egyikévé) 
tették.

Az Új versek kompozíciója 
A versgyűjtemény újszerűségének 
magyarázata a  magyar irodalom-
ban példátlanul tudatos, valószí-
nűleg a  Baudelaire által inspirált 
kötetkompozícióban keresendő. 
Ady, mint láttuk, nem egyszerű-
en legfrissebb verseit közölte az 
Új  versekben, hanem önálló mű-

alkotásként tekintett a kötetre. Olyan jelentéshálót ho-
zott létre, amelyben az egyes versek a kontextus által 
nyertek többletértelmet, tehát mintegy értelmezték 
egymást, felerősítették egymás hatását. Ennek legszem-
betűnőbb eszköze a  kötet ciklusokra osztása, amit 
Ady későbbi köteteiben is következetesen alkalmazott. 
A versgyűjtemény központi fogalma a címben is szere-
peltetett „új”; ezt a jelzőt Ady abszolút és egyértelműen 

Ady Endre: Ady Endre: Új versek Új versek – ars poeti cák– ars poeti cák

CÍM TÉMA LEGFONTOSABB KÖLTEMÉNYEK
Léda asszony zsoltárai Léda-szerelem A vár fehér asszonya, Csak jönne más, 

Héja-nász az avaron
A magyar Ugaron A�lírai�én�és�környezetének�viszo-

nya,�tájköltészet�hagyományai
A Hortobágy poétája, A Tisza-parton, 
Lelkek a pányván, A magyar Ugaron

A daloló Páris Az�előző�ciklus�párdarabja:�
a�világváros�élménye

A Szajna partján, Este a Bois-ban, 
A Gare de l’Est-en

Szűz ormok vándora Az�előző�három�ciklus�témáinak�
összefoglalása

Az én menyasszonyom, 
Harc a Nagyúrral, Új Vizeken járok

���Ady�Endre
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pozitív értékminősítésként kezelte. A  kötet visszatérő 
jegye a  három szóból álló címek jelensége, valamint 
a jelképteremtés egyedi, nagy kezdőbetűs helyesírású, 
szimbólumokká emelt kulcsfogalmainak jelölése. 

Szintén a különálló költemények egységes kötetté 
szerveződését szolgálja az Új verseket keretező két 
ars poetica, a  Góg és Magóg fia vagyok én… kez-
detű vezérvers, és a kötetet lezáró költemény, az Új 
Vizeken járok. Az előbbi a költői program szerepét 
betöltve mintegy az egész gyűjteményt összefogja. 
A Góg és Magóg fia vagyok én… a megújulást mes-
sianisztikus elhivatottsággal képviselő, a körülmé-
nyekkel dacoló lírai énre helyezi a hangsúlyt, ugyan-
akkor Verecke és Dévény kettős jelképével a „költői 
lázadás” kereteit is kijelöli: célját hagyománytudat 
és nyitottság, ősi és új szintézisének megalkotásá-
ban látja. Az  Új Vizeken járok pedig a  kötet záró-
verseként a magabiztos folytatás, a töretlen lendület 
programját hirdeti, amely nem törődik az őt övező 
ellenségeskedéssel. A kötet keretét adó ars poeticák 
közé zárt négy önálló ciklus Ady identitásának sa-
rokköveit jelenti: a Léda asszony zsoltáraiban a sze-
relem, A  magyar Ugaronban a  magyarsághoz való 
viszony, A  daloló Párisban a  nyugat-európai fővá-
ros élménye olvasható, a Szűz ormok vándora pedig 
az első három ciklus összegzését adja. Az Új versek 
költeményei, bár meghatározó képi eszközük az 
azonosítottat többé-kevésbé világosan körvonalazó 
allegória, nem teszik lehetővé az egyértelmű meg-

fejtést, és nem törekszenek a  jelentés kifejtésére, 
beszédmódjuk inkább utalásszerű. A korabeli olva-
sók egy része ezt homályosságnak vélte, míg mások 
előremutató teljesítményként értékelték. Szokatlan 
volt a versek rendkívül intenzív, látomásszerű vizu-
alitása is. Ady ráadásul szakított a  romantika kép-
teremtési eljárásaival, így a megszokott elemeket is 
új kontextusba helyezve tágította a  kifejezés lehe-
tőségeit. Merész képzettársításaival, a  költészetére 
mindvégig jellemző egyedi szóalkotásaival (álom-
bakó, gondolat-manó) olyan sajátos költői világot 
teremtett, amely markánsan különbözött a  század-
fordulós magyar líra bevált sablonjaitól. A  kötet 
megjelenésekor mindazonáltal a  tematikus újdon-
ságok keltették a  legnagyobb visszhangot. A  ma-
gyar szerelmi lírát évszázadok óta meghatározó 
tradíciók lebontása, a magyarságversek hagyomá-
nyos megszólalásmódjainak, motívumkincsének 
átformálása a  20. század elején komoly botrányt 
kavart. 

Góg és Magóg fia vagyok én…

A Góg és Magóg fia vagyok én… (1905) kezdetű vers 
az Új versek kötet előhangja. Címe által szövegét és 
kötetbeli szerepét dőlt betűs írásmóddal emelte ki 
a  szerző. A  vers ars poetica, melyben a  versbeszélő 
a  programadás szándékával fordul a  befogadóhoz. 
A költemény felütésének erejét a lírai én megszólalásá-

���Az�Ady�család�az�érmindszenti�kúria�előtt�1913�nyarán�(balról�jobbra:�Endre,�Lajos,�az�Édes,�Lőrinc�és�Kaizler�Anna),� 
Huszthy�Zoltán�felvétele
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nak határozottsága adja, biblikus hivatkozású önmeg-
határozása ugyanis a  magyar líra vadonatúj hangján 
szól. A nyitósorban egyes szám első személyű szemé-
lyes névmással hangsúlyossá tett költői bemutatkozás 
jól tükrözi az egész kötetre jellemző, magánmitoló-
giát teremtő megszólalási igényt. A küldetéses költői 
én Góg és Magóg leszármazottjának tekinti önmagát. 
(A  Szentírásban Góg és Magóg a  pogányság jelképé-
vé vált népek fejedelmei, akiknek a magyarok őseivel 
azonosított leszármazottait – Anonymus Gesta Hun-
garoruma szerint – Nagy Sándor érckapukkal zárt el 
a világtól.) A  lírai én ebből a pozícióból szólítja meg 
olvasóját, akihez új költői programjának meghirdetése 
céljából fordul. A biblikus időkre és a magyar honfog-
lalásra tett, a  versbeszélőhöz 
kapcsolódó hivatkozások idő-
ben és történelmi értelemben 
tág értelmezési keretbe helye-
zik a  költői megszólalást, így 
benne a  versbeszélő mitikus 
alakká válik. 

Szerkezet
A költemény két párversszakos 
felépítést mutat; versszervező 
ereje az ellentét. Az  első két 
strófa szerkezete megegyezik: 
a  nyomatékos alany uralta ál-
lításokat mindkét esetben ha-
tározott, számonkérő, mégis 
költői kérdésekké formált meg-
nyilatkozások követik. A szakaszok közös vonása, hogy 
szimbólumként használja a bibliai és a történelmi jelen-
tőségű földrajzi neveket (Góg, Magóg, Kárpátok, Verec-
ke, Dévény). A bibliai pogányok utódaként megszólaló 
lírai én sorsközösséget vállal az érckapuk mögé zárt, el-
átkozott népekkel. Az általuk jelképezett bezártságban 
saját korának magyarságát, illetve annak élethelyzetét 
látja. Megszólalásában uralkodó jelleget ölt az én-ti kü-
lönállás, melyben szellemi ellenlábasaitól határolja el 
önmagát. Őket közvetlenül mégis megszólítva a kriti-
kai hang és a belőle fakadó részvét jogának elvitatását 
kéri számon rajtuk. A  második versszak szimbolikus 
terei (Verecke, Dévény) egyrészt a  keletről jött, ősi 
magyarsággal való költői azonosulást, másrészt és ez-
zel párhuzamosan az új, nyugati eszmék vállalásának 
igényét jelzik. A lírai én összetett helyzetét az ellenté-
tek használata is mutatja (hiába–mégis, döngetek–sza-
bad-e, Verecke–Dévény, még–új). A  második, szintén 
párhuzamos szerkesztésmódú versszakpár az első ver-

segység ellentéteit fűzi tovább. A lírai én és a megszó-
lítottak különállása fokozódik; ezt a  távolságot ismét 
szimbólumokká emelt történelmi hivatkozások növelik 
(Vazul, Pusztaszer). Önmagát új, „énekes Vazul”-ként 
azonosítva formailag felszólításokkal, valójában meg-
engedő módban fordul az őt eltiporni akaró „ti”-hez, 
akiket a  jelképként használt Pusztaszerrel azonosít. 
A  reneszánsz Janus Pannonius költői tapasztalatával 
párhuzamos versbeszélői pozíció saját magát és hala-
dó felfogását legyőzhetőnek értékeli. Helyzetét legin-
kább a hangszimbolikus eszközökkel kísért halmozott 
állapothatározók emelik ki: „De addig sírva, kínban, 
mit se várva”. Verseit, a dalt, szellemiségét és újszerű-
ségét azonban elpusztíthatatlannak jövendöli: „Mégis 

győztes, mégis új és magyar.”
A költemény legtöbbször 

használt kifejezése a kulcsszó-
vá vált „új” – a  kötetcímet is 
visszaigazolva  – összesen hat-
szor fordul elő a versben. Jelen-
tése mind a lírai én beszédmód-
jára és költői szerepére, mind 
alkotásainak legjellemzőbb tu-
lajdonságára utal. Használata 
azonban nem jelent hagyo-
mánytalanságot, jóval inkább 
a  magyar hagyományok, az 
irodalmi és történelmi múlt és 
a  nyugat modernségének ösz-
szekapcsolódási igényét. 

Új Vizeken járok

Az Új Vizeken járok című ars poetica az Új 
versek kötet epilógusa. Ismétléses alakza-
tokban gazdag szövegének címe az európai 
irodalom jól ismert utazástoposzára, a Homérosz és 
Horatius által is használt hajótoposzra épít. Az  uta-
zás és emberlét párhuzamosságai azonban biblikus 
jelentéssel is gazdagodnak a verscímben: a vízen já-
rás ugyanis az ismert krisztusi képességet adja hozzá 
a szimbólum ősi jelentésrétegéhez. A lírai én tehát új 
vizek utazójaként és uraként pozicionálja önmagát, 
amely költői szerep ismét az „új” fogalmát állítja az 
értelmezési keret középpontjába. 

A költemény versszakai keretes szerkezetűek, ezt 
az ismétlődő jelenséget a harmadik sorok refrénszerű 
azonossága erősíti. A  vers nyitósora az utazástoposz 
hajóját szólítja meg, ezáltal az alkotás önmegszólító 
verssé is válik. A lírai én önmeghatározásában a hajós 

���A�Góg és Magóg fi a vagyok én… kezdetű�vers�
kézirata
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az alliterációval is kiemelt „Holnap hőse”, aki tehát új 
és bajnok egyben. A második sor azonban a külvilá-
got is az értelmezési keretbe vonja: az itt már részeg 
evezősként meghatározott megszólaló a kívülállók gú-
nyos elutasításával szembesül. Velük szemben érzett 
szellemi fölényét a keretsor ismétlődése is bizonyítja. 
A versben ötször előforduló „Röpülj, hajóm” sor a ha-
ladási sebességet, az új költő új mondanivalójának 
gyors közlési igényét mutatja. Ennek a  röpülésnek 
a  motivikus folytatása a  második versszak keretében 
jelentkezik. A  háromszor említett „szállani” kifeje-
zés szinte elemeli a  hajót a  víztől, és a  tér szimboli-
kus kezelésével szellemi-erkölcsi magaslatokra is utal. 
A „Holnap hőse” tehát sosemvolt vizekre, új területek-
re, felderítetlen kalandokra vágyik. Ezek a  kalandok 
a következő versszak új horizontjaiban öltenek testet, 
amely költői programban a lírai én a folyton megúju-
ló Életnek a  kiismerésére és verssé formálására tesz 
kísérletet. A negyedik versszak pontosítja a korábban 

már kijelölt költői szerepet: elutasít mindent, ami régi, 
ami a másé, és ami már megtörtént. Az újat és teljesen 
eredetit alkotni vágyó versbeszélő a költői vállalkozás, 
tehát a későbbi Ady-líra sarokpontjait is kijelöli: köz-
ponti motívumait a „kínok, titkok, vágyak” világában 
találja meg. A záró strófa a hajós, evezős, Holnap hőse 
után a hegedűs szerepében mutatja a lírai ént. A mű-
vészettörténetben a  zenész és a  költő alakja közötti 
megfelelésre építve a lírai én elutasítja a középszerűsé-
get és a  jellegtelenséget. Egyediségkultuszával inkább 
vállalja, hogy költői küldetése szélsőségesen kétpólu-
sú: „Hajtson Szentlélek, vagy a korcsma gőze”. A vers 
kötetzáró ars poeticaként – a Góg és Magóg fi a vagyok 
én… kezdetű előhanggal együtt – foglalja keretbe 
a modern magyar költészet első versgyűjteményének, 
az Új versek című kötetnek formabontóan új és egyedi 
hangjait. Jelképi rendszere a francia szimbolistákhoz 
kapcsolódik: a  szövegben megidéződik Baudelaire 
Az utazás és Rimbaud A részeg hajó című alkotása is.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre”

ady endre: új vizeken járok

▶ Vajon�abszolút�értéket�képvisel�minden,�ami�új?�Értékminősítő�fogalom�

lehet�az�újszerűség?�Pozití�v,�negatí�v�vagy�összetett��értékhordozó�lehet,�

ami�új?

FogalomFogalom
vezérvers:�a�kötet�vagy�ciklus�élén�

álló�vers,�amely�kijelöli�annak�
tartalmát�vagy�valamely�lényegi�
motí�vumát

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�ismét�a�Góg és Magóg fi a vagyok én… kezdetű�verset!�Nézz�utána,�ki�volt�Góg�és�Magóg,�és�hogyan�
kapcsolhatók�a�magyarokhoz!�Hogyan�jellemeznéd�előzetesen�azt�a�költői�szerepet,�amely�a�költőt�Góg�és�
Magóg�fi�aként�határozza�meg?� �

2. �Készíts�semati�kus�térképet,�és�jelöld�rajta�a�szövegben�található�földrajzi�helyeket,�valamint�a�hozzájuk�tarto-
zó�esetleges�irányokat�is!�

3. �Jellemezd�a�vers�hangvételét,�beszédstí�lusát,�szóhasználatát!�Melyik�területen�tér�el�leginkább�az�eddig�meg-
ismert�magyar�irodalmi�hagyományoktól?�

4. �Keresd�meg�az�interneten�Ady�Ismeretlen Korvin-kódex margójára�című�írását,�és�olvasd�el�a�Sírás és panasz-
kodás�című�első�egységet!�Mit�jelent�Ady�„komp-ország” metaforája?�Mit�ért�Ady�„nagy Humbug” alatt�?

5. �Gyűjtsd�ki�az�Új Vizeken járok�című�költemény�szimbólummá�növelt�kifejezéseit!�Milyen�jelentések�társítha-
tók�az�egyedi�jelképekhez?

6. �Figyeld�meg�a�költeményben�a�lírai�én�költőszerepeit!�Mit�vállalnak�és�mit�utasítanak�el�ezek�a�szerepek?

7.  �Készítsd�el�az�Új versek�kötet�nyitó�és�záró�ars�poeti�cája�alapján�Ady�Endre�költői�programját!
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„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, / Valahol az Őszben megállunk, / Fölborzolt tollal, szerelmesen.”„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, / Valahol az Őszben megállunk, / Fölborzolt tollal, szerelmesen.” 
(Ady�Endre:�(Ady�Endre:�Héja-nász az avaronHéja-nász az avaron))

 �A�szerelmi�költészet�évezredek�óta�meghatározó�része�az�irodalomnak.�Az�alábbi�kifejezé-
sek�a�szerelem�irodalmi�megjelenésére�utalnak:�trubadúrköltészet,�égi�és�földi�szerelem,�
virágének,�petrarkizmus,�hitvesi� költészet.� Egy-egy�alkotó� felidézésével� jellemezd�a� fel-
sorolt�fogalmakat!�Mit�gondolsz:�ma�milyen�más,�hasonló�szerelemfelfogások�léteznek?

A Léda-versek 
„E versek mind-mind a Léda asszonyéi, aki kedvelte és 
akarta őket” – olvashatjuk az Új versek ajánlását. Ady 
1903-ban Nagyváradon ismerte meg Diósyné Brüll 
Adélt, a nála évekkel idősebb, Párizsban élő, férjezett 
zsidó asszonyt, aki hosszú évekig nagy szerelme, mú-
zsája volt, s  a költő egyéni stílusának kialakulásában 
is meghatározó szerepet játszott. Ady a verseiben Lé-
dának nevezett polgárasszony révén jutott ki Párizsba, 
és tért oda vissza többször is 1912-ig tartó kapcsolatuk 
alatt. Szerelmük sem idilli, sem kiegyensúlyozott nem 
volt. A Léda-versek meghatározó motívuma a folyama-
tos harc, a szélsőséges érzelmek, az ambivalens szerel-
mi érzés. Ady szerelmi költészetére egyszerre jellemző 
a  beteljesedéstől való rettegés és a  beteljesületlenség 
érzése (például: „Félig csókolt csók”). A  költői én vá-
gyakozik szerelmese közelségére, de amint tényleg kö-
zel kerül hozzá, megőrjíti „a csókos valóság. / Ez a nagy 
beteljesülés”, és azonnal menekülni akar, hogy megint 
vágyakozhasson (Meg akarlak tartani). Ady verseiben 

többször megjelenik a szerelmes nő eldobása, elbocsá-
tása, a beszennyezett nő már nem kell a költői énnek. 
(„S míg libeg búsan, szerelemben, / Én kikacagom kó-
sza árnyad, / Felé fúvok: menj, elbocsátlak.”) Ady és 
Léda végleges szakítására is egy költemény révén ke-
rült sor, az Elbocsátó, szép üzenet című versben, amely 

Ady Endre: Ady Endre: Új versek Új versek – Léda-versek – Léda-versek 
és magyarságversekés magyarságversek

���Ady�és�Léda

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
232., 239. oldal232., 239. oldal

A magyar Ugaron ciklus magyarságversei 
A magyar Ugaron az Új versek második versciklusa. A sokat vitatott versek a magyar tájlíra 
hagyományaiba kapcsolódnak, de gyökeresen átalakítják a magyar tájköltészet tradícióit. 
A nagy kezdőbetűvel is kiemelt központi szimbólumot, az Ugart a lírai én a versekben az 
elsődleges, ’felszántott, de meg nem művelt termőterület’ jelentésből elvonttá, jelképessé, 
a magyarságot szellemi értelemben szimbolizáló tájjá teszi. Azt üzeni, hogy a magyarság 
saját szellemi kapacitásait nem használja ki, a haladó nyugati szellemiséget nem fogadja 
be, vagyis a haza az elszalasztott lehetőségek és esélyek országává vált. A ciklus magyar-
ságverseiben a lírai én és a szimbolikus, szellemi táj viszonya áll a középpontban. Az új-
szerű költeményeket részben értetlenül fogadta a korabeli olvasóközönség: Adyt magyar-
ellenességgel, hazaárulással és saját nemzetének ostorozásával vádolták miattuk. A ciklus 
legismertebb alkotásai a címadó A magyar Ugaron című vers mellett A Hortobágy poétá-
ja, A lelkek temetője és A Tisza-parton című művek. 
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a Nyugatban jelent meg 1912-ben. A Léda-versek gyak-
ran énversek: nem annyira a szerelmes nőről, mint in-
kább a költői én szerelemfelfogásáról, szerelmi problé-
máiról szólnak. Ady más nőkhöz írt szerelmes verseire 
is nagyrészt ugyanezek a motívumok jellemzők. Sőt, 
Ady különböző témájú verseit is ugyanez a motívum-
rendszer szövi át: a költői ént ugyanaz az ambivalens 
viszony köti hazájához, magyarságához, az Istenhez, 
önmagához, mint a nőkhöz. A szimbolizmusra jellem-
ző polgárpukkasztás a szecesszió erotizmusával és esz-
tétizmusával keveredik költészetében.

Héja-nász az avaron
A költemény (1905) az Új versek külön ciklu-
sát alkotó Léda-versek, a Léda asszony zsoltá-
rai ciklus utolsó darabja. A vers a Léda-szere-
lem esszenciája, az abban megélt vergődést, fájdalmat, 
gyönyört és gyötrődést ábrázolja: „Dúlnak a  csókos 
ütközetek.” A  háromsoros strófákból álló költemény 
szervezőelve az örökös szerelmi csatározást jelképező 
héjapár útja a  „Nyárból” (erő, fiatalság, szerelem) az 
„Őszbe” (erőtlenség, öregedés, elmúlás). A verscímben 

A Tisza-parton

A  magyar Ugaron ciklus legvitatottabb verse. Két szakaszának központi képe 
egy-egy folyó: a Gangesz és a Tisza. Ezek a folyók azonban nem a magyar tájköl-
tészeti hagyományban megszokott, önazonos módon vannak jelen a szövegben; 
hozzájuk egymáshoz képest eltérő értékminőségeket és viszonyulási lehetőségeket rendel 
a lírai én. A Tisza és a Gangesz így tehát ezeknek az értékminőségeknek és viszonyulások-
nak a jelképi hordozóivá válnak a költeményben. Ezt a két eltérő értékközpontot használja 
fel a vers ellentétekre épülő, értékszembesítő szerkezete. 

Az első versszak hangsúlyos, egyes szám első személyű igével kifejezett kezdése kije-
löli a lírai én központi szerepét a szövegben. A „jöttem” ige jelentésének mozgási iránya, 
a máshonnan–ide térviszonyait hordozva, a versbeszélő különállását fejezi ki. A miszti-
kus – a hinduk szerint a Föld legszentebb vizének tartott – Gangeszhez a múlt, az álmo-
dozás, a verőfény költői képzetei kapcsolódnak, és ezeket a képzeteket a köztudatban élő, 
szintén a  folyóval társított egzotikum, keleti kultúra: a  mesék és a  költészet világának 
tartalmi elemei egészítik ki. A  nagy harangvirággal azonosított szív a  szépség jelölője 
a szövegben, a „finom remegések” pedig a lírai én érzékenységének metaforikus megfele-
lői. A látomásos, keleti táj tehát a versbeszélő, az érzékenység, a költészet, a misztikum, az 
álmok és a szépség teljes, de múltbéli együttállását mutatja. A második versszak a Tiszá-
hoz mint szintén látomásos, de magyar tájhoz kizárólag negatív értékeket rendel; a lírai 
én ezekhez a negatív értékekhez fűződő viszonyában mutatkozik meg. A Petőfi által még 
csodált „gémes kút” itt elveszíti különleges, a tájból kiemelkedő, vízzel éltető erejét, a „ma-
lom alja” az üres beszéd helyszíne lesz, a fokos pallérozatlanságot sugároz. Az alföldi „si-
vatag” élettelenségébe belép az idevalósi ember, akinek alakjához a „lárma”, a durvaság, 
vadság és bambaság kapcsolódik, és aki egyedi szóösszetétellel kifejezve („álom-bakók”) 
megöli a lírai én egykor volt, szép álmait. A központi értékeit a Tisza magyar földjén el-
veszítő lírai én költői kérdése a magyarországi lét értelmét és lehetőségeit kérdőjelezi meg.

A költemény versszervező ellentétének többrétű megnyilvánulását figyelhetjük meg 
a műben. A Gangesz–Tisza térbeli alapellentétére további, immár elvonatkoztatott, szel-
lemi értékek ellentétei rakódnak. A fogalmi különállást a poétikai eszközök erősítik fel. 
A Gangeszhez metaforikus képek, jelzős szerkezetek és szép hangzású kifejezések rende-
lődnek, a strófa gördülékenységéért az összetett mondatok felelnek. Ezzel szemben a ti-
szai táj inkább kakofón hangzású, puszta, halmozásos, darabos, nyelvi és poétikai díszek 
nélküli kifejezésmódban jellemzi a magyarság és benne a lírai én vélt helyzetét és környe-
zetét. Az első strófa múlt ideje a második versszak jelenével szembeállítva a versbeszélő 
által tapasztalt értékvesztést véglegesíti.
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szereplő avar és a jelképként használt Ősz háromszori, 
szövegbeli említése az évszaktoposz elmúlásképzetét 
idézi meg a versben. Az ellentétekre épülő költemény 
a  Nyár–Ősz, a  régi–új, a  mi–ők és a  fent–lent foga-
lompárok révén azt a  végtelenül ambivalens szerelmi 
viszonyt jelképezi, ami Ady és Léda kapcsolatát jelle-
mezte. A lírai én saját magát és szerelmét a héjameta-
forában ragadja meg. A nyár teljességéből az elmúlásba 
tartó madárpár násza megkésett, útjuk űzött, hangjuk 
– hangutánzó szavakkal kifejezve – kellemetlen, he-
lyüket új Nyár-rablók foglalják el. Az Őszben szerelme-
sen egymás húsát tépő héják utolsó nászukban szeretik 
egymást. Sorsuk a  szerelemben a  halállal forr egybe. 
Elmúlásukat a költemény térszimbolikája és haladásuk 
sebességének jelképisége kíséri: a  kezdetben magasan 

szálló madárpár az utolsó nászban aláhull; elmúlásuk 
útját az elindulástól az űzve szállásig egyre fokozódó 
iramban, majd lelassulva teszik meg. 

A négy háromsoros versszakból álló költeményben 
a „mi” fogalma válik központi szimbólummá. A vers 
többi szimbólumával összekapcsolódó, összetartozást 
kifejező személyes névmás a műben sorsközösséget je-
lent. Általa, rajta keresztül nyer értelmet az életjelkép 
Nyár, a  halálközeli Ősz, a  repülés, az egymás húsába 
beletépő szerelem és az elmúlásba való végső lehullás is.

FogalomFogalom
versciklus:�egymással�tartalmilag�összefüggő,�a�szerző�által�

a�köteten�belül�egy�temati�kus�egységbe�szerkesztett� �versek�
összessége

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�a�szöveggyűjteményből�Ady�Héja-nász az avaron�című�versét�ismét!�Milyen�vonásaiban�különbözik�
egy�klasszikus�szerelmi�költeménytől?�Milyen�elemei�keltenek�disszonanciát?�

2. �Gyűjtsd�össze�a�versben�szereplő�igéket,�igéből�képzett��szavakat!�Milyen�a�vers�ritmusa,�tempója?�A�szavak�
hangzása�és�a�mondatok�tördelése�akuszti�kailag�mennyiben�erősíti��ezt�a�dinamikát?

3. �Mit�gondolsz,�mennyiben�szerencsés�egy�költő�szerelmi�költészetének�szövegeit�érzelmi�életrajza�dokumen-
tumaiként�olvasni?�Mit�adhat�a�szövegértelmezéshez�a�keletkezési�hátt�ér,�és�mit�vehet�el�belőle?

4. �Olvasd�el�A magyar Ugaron�című�verset�(könyvtárban�vagy�az�interneten�megtalálod)!�Milyen�szinonimái�
szerepelnek�az�„ugar”�szónak�a�szövegben?�Hogyan�jelennek�meg�a�következő�ellentétpárok:�fent-lent,�moz-
gás-mozdulatlanság,�múlt-jelen,�csönd-hang?

5. �Vizsgáld�meg�Ady�A Tisza-parton�című�versének�szimbólumrendszerét!�Mit�jelképez�a�Gangesz�folyó�és�mit�
a�Tisza?�Mire�utalnak�a�második�versszak�felsorolásai?� �

6. �Hasonlítsd�össze�A Tisza-parton�című�verset�A Hortobágy poétája�cíművel!�Rendezd�egymás�mellé�azokat�
a�szövegrészeket,�amelyekben�hasonló�képek�jelennek�meg,�és�jelöld,�hogy�azonos�vagy�különböző-e�a�je-
lentésük!

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.”

Ady Endre: Héja-nász az avaron

▶ Vajon� lehet�valakit�egyszerre�szeretni�és�gyűlölni?�Megfér�egymással�az�érzésben�

két�ennyire�ellentétes�érzés?�Mi�minden�vezethet�ahhoz�az�érzelmi�ambivalenciá-

hoz,�amiről�Ady�Endre�és�az�ókori�római�költő,�Catullus�is�írt?

Az�Új versek címlapja��

179



180

A�magyar�líra�történetének�alkotói�közül�sokan�kerültek�átmeneti��vagy�tartós�egzisztenciális�válságba.A�magyar�líra�történetének�alkotói�közül�sokan�kerültek�átmeneti��vagy�tartós�egzisztenciális�válságba.

 �Idézd�fel,�hogy�az�általad�ismert,�nehéz�körülményeket�is�megélt�magyar�költők�milyen�
módon�próbáltak�meg�kilábalni�az�anyagi�nehézségekből!

A Szűz ormok vándora 
ciklus 
A Szűz ormok vándora az Új 
versek kötet utolsó ciklusa. 
Címe a  vándortoposzból kiin-
dulva olyan versbéli utazót sej-
tet, aki soha meg nem hódított 
hegycsúcsokat vesz birtokba. 
Ezek a  hegycsúcsok a  klasszi-
kus modernség lírájának par-
nasszista ízlésvilágát és művé-
szetfelfogását is jelképezhetik.

Harc a Nagyúrral

A Harc a  Nagyúrral (1905) 
című költemény Ady lét-
harc-versei hez tartozó alkotás. 
A  mű legfeltűnőbb sajátossága 
a lírai én hangsúlyos monológ-
ja, ami a szaggatott előadásmódú, értékvesztést sejte-
tő, de lezáratlanul hagyott, epikus történetet elbeszé-
lő szöveget a ballada műfajához közelíti.

A vers a  lírai én allegorizált, mitikus erejűvé 
növelt alakjával, a  pénzt szimbolizáló, disznófejű 
Nagyúrral folytatott harcának szubjektív, látomásos 
elbeszélése. Szövege a versbeszélőt a modern kor bál-
ványáért való küzdelemben mutatja meg: az anyagi 
világnak végsőkig kiszolgáltatott lírai én a rút, óriás 
szörnnyé vált pénzzel viaskodik. A költemény nyitá-
nya alaphelyzetet teremt, melyben a versbeszélő élet-
halál harcot folytat az aranyon (pénzen) ülő disz-
nófejű Nagyúrral. A  létharc tehát múltban indított 
küzdelem, amelyben a lírai én az élete kockáztatása 
árán is meg akarja szerezni a Nagyúr javait. Félelme-
it és riadtságát a  strófa ismétléses formái visszhan-
gozzák („Az aranyon ült, az aranyon”). A  második 
versszaktól kezdve a költői én különböző kísérleteit 
fi gyelhetjük meg, melyekkel a  vágyott anyagi érté-

kek megszerzésére törekszik. 
Próbálkozásai saját magától 
idézett, monologikus szóla-
mú közlésként vannak jelen 
a  szövegben. Ezekben a  kí-
sérletekben a  Nagyúr undok 
testét simogató önfeladáson, 
a meglékelt fej önfeltárásán és 
a térdre boruló megalázkodá-
son át az anyagi szükségletek 
érvelő-indoklásos kifejtéséig 
jut el a  versbeszélői megszó-
lalás. Múltidéző látomásában 
utal a  harc térbeli és időbeli 
körülményeire: kettejük ösz-
szecsapására „A zúgó Élet 
partján”, élet és halál határ-
mezsgyéjén, alkonyatkor, te-
hát a nappal és az éjjel határán 
kerül sor; a létharcot a lírai én 

a költemény végén a végtelenben rögzíti. A térbeli és 
időbeli határhelyzetek a  létharc élethalál-kimenete-
lére utalnak a szövegben. 

A  második versszaktól kezdődően a  versbeszélő 
monologikus közlései hosszú érvsorozatban bon-
takoznak ki, melyekben a  megszólaló saját anyagi 
szükségleteinek okait fejti fel. Ezek az érvek a  lírai 
ént egyfelől kényszerű függésben („Nekem már várni 
nem szabad”), másfelől saját különlegességének tuda-
tában mutatják. Az út és a kéj hívásának engedő köl-
tői én saját bensőjét galádnak értékeli, de saját rom-
lottságáért – önfelmentésként – a nagybetűs Életet és 
a Vágyat teszi felelőssé. Az életet szimbolizáló utazás 
a  yachtszimbólumban folytatódik, ami a gazdagság 
jelképeként a túlzással kiemelt „Ezer sátor”-hoz kap-
csolódik. A földi javak megszerzésének szükségessé-
ge az idegenség és újszerűség vágyában ölt testet és 
a  testi élvezetek kiélésében mutatkozik. Az  anyagi 
világ fogságában élő versbeszélő monológja a hetedik 

Ady Endre: Ady Endre: Új versek Új versek – – 
Szűz ormok vándora Szűz ormok vándora ciklusciklus

���Ady�Endre
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versszakban éri el csúcspontját: ezt az érzelmi-han-
gulati tetőpontot a  fokozás eszköze teszi kiemeltté. 
A strófa első két sora („Az egész élet bennem zihál / 
Minden, mi új, felém üget”) az élet javainak kizáró-
lagos birtoklási jogát, a „Szent zürzavar az én sok ál-
mom” sor pedig a személyiség különlegességtudatát 
fejezi ki a versbeszélői közlésben. Az érvláncolat vége 
a Nagyúr meggyőzési kísérletének csúcspontja is egy-
ben, amitől a lírai én az arany, a pénz elnyerését re-
méli. Azonban hiába. A disznófejű Nagyúr nem adja 
kincseit. A  versbeszélőben az útrakelés kényszere 
a pénzszerzés vágyával csap össze, és ez a belső harc 
a Nagyúrral fi zikai küzdelemre készteti. A harc ere-
jére a megrengett part utal, intenzitását a húsba vájó 
tépés és cibálás jelzi. A  lírai én kétségbeesett, min-
denre elszánt, utolsó nekilendülésre készül, a Nagy-
úr viselkedését gúnyos nevetés jellemzi. A költemény 

zárlatát a versbeszélő a  jelenben végteleníti: a költői 
túlzás („Ezer este mult ezer estre”) és a lírai én helyze-
tének ismétléses kifejezése („A vérem hull, hull, egy-
re hull”) a véres ökölharc pusztító erejét nagyítja fel. 
A vers záróképe a nyitóképben tér vissza: a kezdet és 
a vég egybeesése a küzdelem hiábavalóságának jelö-
lője a szövegben.

Ady versének központi motívuma a  mitikussá 
növelt pénzjelkép: a  disznófejű Nagyúr. A  pénz em-
berfeletti hatalma a  szerelemmel, a  halállal és a  ma-
gyarsághoz fűződő viszonnyal együtt a költő későbbi 
köteteinek visszatérő témájává válik.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Engem egy pillanat megölhet, „A te szivedet serte védi,

Nekem már várni nem szabad, Az én belsőm fekély, galád.

Engem szólítnak útra, kéjre Az én szivem mégis az áldott:

Titokzatos hívó szavak, Az Élet marta fel, a Vágy.

Nekem már várni nem szabad.” Arany kell. Mennem kell tovább.”
Ady Endre: Harc a nagyúrral

▶Meddig�mehet�el�az�ember�saját�anyagi�szükségleteinek�fedezése�érdekében,�hogy�a�lelke�és�szelleme�ne�sérül-

jön?�Felmentést�adnak�az�egyén�gyarlóságai�alól�a�fi�zikai�késztetések?�Hogyan�lehet�megtalálni�az�egészséges�

egyensúlyt�a�test�és�lélek�szükségletei�között�?

FogalomFogalom
létharcvers:�a�lírai�én�miti�kus�alakká�növelt�ellenfelével�való�

kozmikus�erejű�harcát�bemutató�költemény

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�ismét�a�Harc a Nagyúrral�című�költeményt!�Foglald�össze�saját�szavaiddal�a�lírai�én�által�elbeszélt�
epikus�történetet!

2. �Jellemezd�a�versbeszélő�élethelyzetét�kihívásai,�vágyai,�szükségletei�és�kényszerei�alapján!

3. �Milyen,�a�létharcban�is�vállalt�erkölcsi�megfontolásról�ad�számot�a�versbeszélői�megnyilatkozás?�Mennyire�
őszinte�a�lírai�én�kitárulkozása�a�versben?

4. �Milyen�jelentést�hordoz�a�tér-�és�időbeli�határhelyzet�említése?

5. �Mennyiben�érzékelhető�a�lírai�én�szabad�döntési�pozíciója�a�Nagyúrral�való�harcában?�Vágyak�vagy�kénysze-
rek�vezérlik�őt?

6. �Milyen�viselkedési�formák�jellemzik�a�lírai�ént�és�a�Nagyurat?

7.  �Hogyan�utal�a�költemény�az�emberlét�korlátosságának�tragédiájára?
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Ady Endre szerelmi költészetébőlAdy Endre szerelmi költészetéből
„Hóhérok az eleven vágyak, / Átok a legszebb jelen is: / Elhagylak, mert nagyon kívánlak.”„Hóhérok az eleven vágyak, / Átok a legszebb jelen is: / Elhagylak, mert nagyon kívánlak.”�(Ady�Endre:��(Ady�Endre:�
Meg akarlak tartaniMeg akarlak tartani))

 �Ady�Endre�szerelmi�költészete�újszerűségében�különállt�a�magyar�szerelmi�líra�hagyo-
mányainak�alkotásaitól.�Állapítsd�meg�a�fenti�� idézet�alapján,�miben�más,�miben�új�ez�
a�költészet!

A Csinszka-versek 
Az idősödő, sokat betegeskedő költő 1913-ban ismer-
kedett meg személyesen a nála tizenhét évvel fi atalabb 
Boncza Bertával (Csinszkával), akivel – a lány kezde-
ményezésére – már két éve levelezésben állt. A találko-
zásból hamar szerelem született, és 1915 márciusában 
a lány apjának beleegyezése nélkül összeházasodtak. 
Csinszka a 20. század eleji múzsatípus jellegzetes alak-
ja: valódi tehetsége abban rejlett, hogy személyisége 
másokat ösztönözzön alkotásra. A  világháború alatt 
írt – s a háborús versektől elválaszthatatlan – Csinsz-
ka-versek Ady kései szerelmi lírájának, A halottak élén 
(1918) című kötetben megjelent, legjelentősebb ciklu-
sát képviselik. A Csinszka-versek sok szempontból kü-
lönböznek Ady többi szerelmes versétől. A  költői én 
korábbi verseiben is mindig halálra váltnak nevezte 
magát, a  Halál rokonának, de a  Csinszka-versekben 
már „megvénült” alakként lép elénk. A korábbi verse-
ket meghatározó ambivalencia helyett a Csinszka-ver-
sek harmóniára, megnyugvásra való törekvésről ta-
núskodnak. Az én mindenhatósága helyett megjelenik 
az én kiszolgáltatottsága, aki rászorul a  másikra: az 

azilumot jelentő asszonyra. 

Őrizem a szemed

A Nézz, Drágám, kincseimre (1917) című 
költemény mellett az egyik legismertebb 
Csinszka-vers az Őrizem a  szemed (1918). 
A  társra találás vigaszáról, a  háborúban is óvó társ 
és szerelem jelentőségéről szóló hitvesi költeményt 
a Léda-versek szimbolista-szecessziós képeivel ellen-
tétben formailag és a  szóhasználat szempontjából is 
az egyszerűség jellemzi: a vers egyszerű ritmikájával, 
rímelésével és ismétléseivel leginkább a dal műfajára 
emlékeztet. A költemény központi képei a szinekdo-
chék (szem, kéz), amelyek a  lírai én és hitvese egy-
másba kapaszkodó összetartozására utalnak. A lassú 
tempójú, nyugodt hangvételű költemény egyszerű 

versnyelve békét sugároz ugyan, ám ebbe, a házasság-
ban ténylegesen megélt békességbe a lírai én aggodal-
mai is beszűrődnek („vénülő”, „riadtan”). A  versbe-
szélő diszharmonikus megnyilvánulásait léthelyzete 
indokolja: a  későn jött szerelem idilljébe és bizton-
ságába ugyanis az elmúlás egyre közeledő ideje tola-
kodik. Az első versszak keresztrímes sorai gondolat-
ritmikusan ismétlődő szerkezetekbe tömörülnek. Ez 
a nagyon egyszerű, párhuzamos szerkesztésmód még 
egyértelműbbé teszi a metonimikus megfogalmazású 
gondolatokat. A strófa harmadik versszakként, meg-
ismételve tér vissza a szövegben. A benne hordozott, 
jelenre vonatkozó helyzetértékelés így a  közbeékelt 
második versszak múlt idejűségével alkot ellentétet. 

��Ady�és�Csinszka�1915-ben,�Székely�Aladár�felvétele
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A  második szakasz révbe érésről beszélő közlésele-
mei után ez a versszakismétlés a múlt küzdelmeinek 
ismeretében válik még inkább felértékeltté és hang-
súlyossá. Megnyilatkozásai a  lírai én és hitvese éle-
téből kizárják a múlt külvilágát, és kettejük egymás-
ra néző összetartozását a  szerelem jelenébe emelik. 
A költemény zárlata ebből a védő, óvó biztonságból 
nyit a jövő felé, ahol a lírai én kilátásainak és boldog-
ságának bizonytalansága ellenére a megőrzés és meg-
maradás szándékával fordul a szeretett nő felé.

FogalomFogalom
azilum:�menedékhely,�ahová�a�társadalomból�az�alkotó�

kivonul ���Csinszka�és�a�nagymamája

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Két szép ember, kiket rosszkor vett / Elő a megkívánás.”

Ady Endre: Cifra szűrömmel betakarva

▶ Létezik�vajon�rosszkor�jött� �szerelem?�Lehet�ezt�az�érzést�egyáltalán�időzíteni?�Ajándék�vagy�átok�a�későn�érkező�

boldogság?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Figyeld�meg�alaposan�az�Őrizem a szemed�című�vers�szerkezeti��felépítését�és�szóhasználatát!�Bizonyítsd�szö-
vegpéldákkal�az�egyszerűség�jelenségét�a�műben!

2. �Mit�fejeznek�ki�a�vers�szinekdochéi?

3. �Keresd�meg�a�szöveg�ismétléses�alakzatainak�szövegpéldáit!

4. �Hasonlítsd�össze�a�tanult�művek�alapján�a�Léda-�és�a�Csinszka-szerelmet�és�a�belőlük�született��verses�alkotá-
sokat!�Milyen�megállapításokra�jutott�ál?

5. �Milyen�motí�vumok�kapcsolják�össze�a�Héja-nász az avaron című�verset�a�Lédával a bálban�című�költemény-
nyel?�Hogyan�jelenik�meg�a�környezett�el�való�ellentét�az�egyik�és�a�másik�szövegben?�

6. �Gyűjtsd�össze�a�Lédával a bálban című�költeményben�a�meghatározó�irányvonalakat!�Honnan�hová�tarta-
nak?�Milyen�jellemzőjével�kelt�nyugtalanító�hatást�a�sortördelés?�

7.  �Mely�általad� ismert� szépirodalmi� alkotásokban� találkoztál�már�a�haláltánccal?�Melyek�ennek�a�műfajnak�
a�legjellemzőbb�ismertetőjegyei?

8. �Gyűjts�az�Elbocsátó, szép üzenet�című�versből�példákat�a�következő�költői�eszközökre:�szó-�és�mondatrész-
ismétlés,�fokozás,�egyéni�szóalkotás,�motí�vumismétlés,�fi�gura�etymologica!�Az�ismétlések�gyakori�és�változa-
tos�megjelenése�milyen�érzelmi�állapotot�erősít?�

9. �Hogyan�jelenik�meg�a�szövegben�a�két�fél�közö����egyenlőtlenség?�Gyűjtsd�össze�a�vonatkozó�szöveghelyeket,�
és�csoportosítsd�őket!
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 �Idézd�fel�tanult�művek�segítségével,�milyen�műnemi,�narrációs�és�értékszerkezeti�voná-
sok�jellemzik�a�ballada�műfaját!

Az ős Kaján

Ady Endre Az  ős Kaján (1907) című verse 
a  Vér és arany (1907) kötetben jelent meg. 
A beérkezés köteteként is számontartott vers-
gyűjtemény – az Új versekhez hasonlóan – ciklusokra 
osztott. Címadó alkotása a  Vér és arany (1907) című 
vers, amelynek központi szimbóluma, a vér és az arany, 
Ady életének fontos értékeit és legnagyobb mélységeit 
mutatja. Az életélvezetek jelképévé emelt vér és az anya-
gi világ ember fölé nőtt hatalmát szimbolizáló arany 
a lírai én számára „Mindenné”, vagyis abszolút értékké 
válik. Ennek az értékítéletnek a vállalását pedig hőstett-
ként tartja számon a versbeszélői közlés. 

Az ős Kaján a Vér és arany kötet kiemelt helyén sze-
replő alkotás. A  költemény a  Harc a  Nagyúrral című 
művel szerkezeti és motivikus rokonságban áll: mindkét 
mű balladaszerű vonásokat mutat és a  létharc-versek 
csoportjába tartozik. Az ős Kaján figurája a Nagyúrhoz 
hasonlóan a lírai én által elképzelt, nem beazonosítható, 
de mitizált alak, akivel a  versbeszélő élet-halál harcot 
folytat. Erről a küzdelemről a lírai én számol be egy ál-
tala megteremtett párbeszédes helyzet monologikus 
megszólalásában úgy, hogy az ős Kaján szólamát nem 
ismerheti meg a befogadó. A létért folytatott küzdelem 
mozzanatainak elbeszélése epikus jelleget kölcsönöz 
a műnek; a versbeszélő bukása tragikumot hordoz. 

A lírai én és az ős Kaján összecsapása a régmúltban 
kezdődött („Ó-Babylon ideje óta / Az  ős 
Kaján harcol velem”), és valószínűleg nem 
ér véget, csak egy időre abbamarad az epi-
kus történet végén; a versben így mitikussá 
válik az idő. Ugyanez a mitikusság jellem-
ző a  történet elbeszélési terére is, hiszen 
az élet-halál harc nem valóságos, konkrét 
helyszínen, hanem a  lélek önmeghasonló, 
belső világában zajlik. Végül maga a küz-
delem is mitikussá válik a versben, hiszen 
a lírai én esélytelenül harcol a mítoszokból 
és szimbólumokból formált, felnagyított, 
egyenlőtlen ellenféllel, az ős Kajánnal. 

A Kaján figurája
A Kaján a  lírai én képzeletében megteremtett, miti-
kus, a költeményben szimbólummá váló alak. Nevének 
köznapi jelentése ’gúnyos’, ’kárörvendő’. Ezt a  beszélő 
nevet a figura részvétlen nevetése („S már látom, mint 
kap paripára / Vállamra üt, nagyot nevet”) és gúnyos 
arca („Korhely Apolló, gúnyos arcú”) is visszaigazolja 
a  szövegben. A  'kaján' azonban Káin bibliai nevének 
köznévivé vált alakja is egyben, ami a  romboló, pusz-
tító, féltékeny fiútestvér tulajdonságjegyeit adja hozzá 
a mitizált Kaján személyiségéhez. Ezekre a névből faka-
dó jelentésrétegekre a versben további, kultúrtörténeti- 
mitologikus jelentésrétegek is rakódnak. A Keletről jött, 
lovagló, bíbor palástú alak az őserőt és a misztikumot 
birtokolja, de „korhely Apolló”-ként és borivóként a gö-
rög mitológia istenségeit is megidézi. A lovagkorra utaló 
„zúg a  torna” szókapcsolat és a  pohár-feszület-gyertya 
szakrális jelentésrétege pedig még tovább gazdagít-
ja összetett figuráját. A  hozzá kötött, szimbólumszerű 
hivatkozások révén az ős Kaján kétarcú alakká válik: 
olyan emberfeletti erejű, időtlen létezővé, aki rendre el-
bukásba taszítja ugyan a lírai ént, mégis értelmet, mű-
vészlétre való ösztönzést nyújt számára. 

Kivetített, belső harc
A versben leírt, a lírai én és a Kaján közötti küzdelem 
kezdetét az időtlen múltba helyezi a versbeszélő („A rí-
mek ősi hajnalán”). A versnyitányban boros kedvű lo-

vasként ábrázolt alak kezében zeneszerszá-
mot tart, és kiválasztja a lírai ént. Kettejük 
régmúltja, eredete és valahol lényege is kö-
zös: a  Keletről jött, Nyugatra tartó, táltos 
őserő a lírai én adottságaiban és identitásá-
ban is visszaköszön. Kocsmai asztal mel-
letti, részeg birkózásukban a múlt, jelen és 
jövő minden értékhiánya jelen van („Szent 
Kelet vesztett boldogsága, / Ez a gyalázatos 
jelen / És a kicifrált köd-jövendő”). Kaján és 
a vele szemben teljesen esélytelen lírai én 
harca eleve egyenlőtlen, amire jelképes öl-
tözetük is utal: a versbeszélő rossz zsaket-

Modern balladaiság  Modern balladaiság  
Ady Endre költészetében: Ady Endre költészetében: Az ős KajánAz ős Kaján

���A�Vér és arany kötet�
címlapja
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tet, Kaján bíbort visel. A  lírai én alárendelt helyzetét 
a  Kaján általa metaforizált megnevezései is jelzik
(„cimborám / Apám, császárom, istenem”, „Nagyságos 
úr, kegyes pajtásom”, „Apám”). A  hetedik versszaktól 
kezdve a  versbeszélő Kajánhoz szóló, monologikus 
megszólalásai uralják a  költemény szövegét. Bennük 
a megszólaló elbocsátást és elengedést kér, kettejük küz-
delmének lezárását reméli. Közlései a  Kajánnal folyta-
tott fi zikai összecsapás helyett belső vívódásokról, heves 
belső harcokról tanúskodnak. Meghasonlásának kínzó 
okai között a testi-lelki kiégést, a meg nem értettséget, 
a művészi lét és a  személyiség széthullását (törött lant, 
törött szív), az örömtelenséget és hírnevének belső, maga 
általi leértékelődését is megtaláljuk. A furcsa létösszeg-
zés egyenlege negatív, aminek talán legfájdalmasabb té-
tele a magyarságtudatból fakadó identitásválság („Mit ér 
az ember, ha magyar?”). A  hiányok felsorolását az eg-
zisztenciális krízis („Pénzem nincs”), a hitvesztés („hitem 
elinalt”), a  betegség, a  halálközelség és a  bűntudat ta-

pasztalata egészíti ki, amit az anya, a szerető, a képzelő-
erő, a saját olvasótábor és a költői pálya alkotásai, pozitív 
értékei sem tudnak ellensúlyozni. A költemény indulati-
hangulati tetőpontját a monologikus megszólalás utolsó 
két versszaka adja. A  negatív létösszegzés vallomásos 
szólamában a lírai én végül megadja magát. Asztal alatt 
elnyúló, dermedt alakját Kaján gúnyosan fi gyeli. 
A  mitizált alak folytatja útját Keletről Nyugatra.

A költemény zárlata kétértelmű. A lírai én részeg, 
asztal alatti elterülése egyfelől Kajánnal való, önma-
gába visszatérő, állandóan ismétlődő összecsapását 
jelentheti, ezen túl azonban a halál, a végső megadás, 
a  teljes önfeladás motívumaként is értelmezhető. Ez 
a  kettősség a  versbeszélő személyiségének osztott-
ságát, feszítő erejű, belső vívódásait is bizonyítja. Azt 
üzeni, hogy számára, a kor Magyarországában, Nyu-
gatra tekintő magyarként nem létezik emberi és költői 
kiteljesedés. Sorsának elviselése csak a  valóság észle-
lésétől eltávolodva, a mámorba menekülve lehetséges.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Sok volt, sok volt immár a jóból”

Ady Endre: Az ős kaján

▶ Vajon�a�jóból�is�megárt�a�sok?�Ha�igen,�miért?�Hogyan�és�miért�csömörlik�meg�az�em-

ber�att�ól,�amit�jónak�érez?�Milyen�szükségletek�fedezése�vezethet�kiégéshez?�Milyen�

tí�pusú�értékek�azok,�amelyekből�soha�nem�elég?

FogalomFogalom
miti�zált:�mítoszba�

foglalt,�a�valóságból�
a�mítoszok�világába�
emelt

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�ismét�Az ős Kaján című�verset!�Nevezd�meg�a�benne�található,�balladaszerű�vonásokat!

2. �Gyűjtsd�össze�a�vers�keleti��eredetre,�keleti��származásra�tett��utalásait!�Kire,�kikre�vonatkozik�ez�az�eredet-
megjelölés�a�versben?

3. �Hányféle�jelentésrétegből�adódik�össze�a�Kaján�miti�zált�alakjának�összetett�sége?

4. �Készítsd�el�a�költemény�segítségével�a�lírai�én�életének�egyenlegét,�létösszegzésének�értéklistáját!�

5. �Milyen�értelmezési�lehetőséggel�gazdagítja�a�költeményt�a�két�szereplő�harcának�helyszíne,�a�kocsma?

6. �Mi�lehet�a�magyarázata�annak,�hogy�a�Kaján�szólama�nem�jelenik�meg�a�versben?

7.  �Milyen�jelentéstöbbletet�hordoz�a�Simeon-történet�intertextuális�megidézése�a�költeményben?

8. �Gyűjtsd�ki�a�vers�ismétléses�alakzatait!�Hány�tí�pusban�jelenik�meg�a�szövegben�ez�a�poéti�kai�eszköz?�Milyen�
stí�lushatása�van�a�talált�szövegpéldáknak?

9. �Hasonlísd�össze�a�költeményt�a�Harc a Nagyúrral�című�verssel!�Milyen�hasonlóságokat�és�milyen�különbsé-
geket�találtál?
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„Hiszek hitetlenül Istenben, / Mert hinni akarok, / Mert sohse volt úgy rászorulva / Sem élő, sem  „Hiszek hitetlenül Istenben, / Mert hinni akarok, / Mert sohse volt úgy rászorulva / Sem élő, sem  
halott.” halott.” (Ady�Endre:�(Ady�Endre:�Hiszek hitetlenül IstenbenHiszek hitetlenül Istenben))

 �Ady� Endre� istenes� költészetének�hátterében�nagy� lelki�mélységek� és�magasságok�
állnak.�Ki�tekinthető�az�istenhit�élményének�összetettsége�szempontjából�leginkább�
a�költő�elődjének�a�magyar�irodalomban?�Mi�jellemezte�a�nagy�előd�istenes�költé-
szetét?

„Az Isten van valamiként” 
Az Ady-líra költői témáinak legmeghatározóbb jel-
lemzői az ambivalens érzések. Magyarságverseiben 
egyszerre érez szembenállást és kötődést; Párizsban, 
bár otthon érzi magát, mégis messziről jött ember, 
Léda iránti szerelme pedig harc és lángolás. Istenes 
költészetének alapérzése is ambivalens: „Hiszek hitet-
lenül Istenben” – írja versében. Ady hívő ember volt, 
ám Istenhez való viszonya ellentmondásos, több for-
rásból táplálkozó, s  istenképe a  költő által részekből 
felépített, újraértékelt, sajátos, egyéni szimbólumként 
is értelmezhető. Érkezés és távozás, megtérés és eltá-
volodás kettőssége jellemzi istenes verseinek legjavát. 
Gyermekkorának családi keretek közt megélt hite 
valamiképpen meghatározta a  felnőttségének lelki 
életét is. Legtöbbször a  mély bűnbánat, a  kudarcok, 
a  szenvedélybetegség kínja és a  halálközeliség fordí-
tották a költőt Isten felé, akitől perlekedve és harcia-
san ugyan, de kegyelmet és enyhülést, illetve legalább 
magyarázatot remélt. De az őszinte hála és az életgyó-
násból fakadó megkönnyebbülés a  köszönet hangján 
is meg tudott szólalni költészetében. Az  istenhitmo-
tívum a Sötét vizek partján (1907) című versben tűnt 
fel először. Az 1908-as Az Illés szekerén kötettől kez-
dődően 1912-ig Ady minden kötetében külön ciklust 
kaptak az istenes versek.

A Sion-hegy alatt 

A költemény Az Illés szekerén kötet istenes verseit tar-
talmazó ciklusának címadó verse. A  költőre jellemző 
szerkesztési elvnek megfelelően a tizenöt költeményből 
álló ciklus közepén, azaz hangsúlyos, kiemelt helyen 
szerepel. Lírai alanya gyermekkorának emlékfoszlányai 
révén akarta felidézni a rég elfeledett Istent, akihez oda 
akart fordulni, akitől vigaszt, megbocsátást akart kapni. 
A  versbeszélő ezt az istenkeresést és ennek látomásos 
képekben megjelenített történetét beszéli el a  műben. 

Az epikus történetet elmesélő, balladaszerű költe-
mény címe a Sion-hegyet, Salamon király templomának 
hegyét, az üdvösséget és Jeruzsálemet is jelképező teret 
helyezi a lírai én által felidézett látomás mögé. A lírai 
én Mózes történetének párhuzamát mondja el a költe-
ményben: a két szent, szakrális tér, a Sion-hegy és a Sí-
nai-hegy így a látomásban eggyé válik, és kilép konkrét 
fizikai valóságából, hogy jelképpé és a  magánmítosz 
saját példázatává tegye a lírai én istenkeresésének gesz-
tusát. Az elbeszélhető történet egy roráte mise hajna-
lához köti a lírai én és Isten találkozásának látomását. 
A roráte fényszimbolikája a szentmise sötétből a fény-
be érésével a  lírai én megvilágosodásának, Istennel 
való találkozásának jelképévé válik. A fiktív tér és a jel-
képes idő a személyes élményt, a lírai én léthelyzetéből 
fakadó vágyait avatja központi motívummá a versben.

A lírai én pozíciója
A Sion-hegy alatt versbeszélője felnőtt, sokat próbált és 
„az életben kárhozott” emberként keresi gyerekkora rég 
elfeledett Istenét. Magatartása, keresésének motivációja 
alapvető hiányérzetéből fakad. A valaha volt és egykor 
világmagyarázatként, a  maga teljességében megélt hit 
új és égető vágya a  látomásban a profán kifejezésekkel 
megnevezett, az első két versszakban öreg úrként áb-
rázolt Isten szemléléséből válik cselekvéssé. A  lírai én 
a benne megszületett istenkereséssel kerül a látomásban 
Isten látóterébe. Az Úr, felismerve a hinni vágyó ember 
szándékát, megvárná a  lírai én hozzá forduló megszó-
lalását. Sőt, segíti és bátorítja is a versbeszélő óhajának 
érvényre jutását („Harangozott és simogatott, / Beköny-
nyezte az arcomat”). Kettejük között azonban mégsem 
jön létre verbális kommunikáció, csak a  gesztusok és 
a  testbeszéd működnek („Ráncos, vén kezét megcsó-
koltam”). Az  Istennel való beszélgetés gyónó-esdeklő 
megnyilatkozásainak gátja a  lírai énben van, aki sem 
gyermeki imáira, sem Isten nevére nem emlékszik. Két-
ségbeesésében jajgatva kutat múltjának emlékei között, 

Ady Endre istenes verseibőlAdy Endre istenes verseiből
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és megvallja elbukott életét („Halottan visszajöttem 
hozzád / Én, az életben kárhozott”). A  fel nem idézett 
név, az emlékezeti probléma azonban sokkal mélyebb és 
lényegibb okot rejt: a lírai én Isten igazi lényegét, való-
di természetét, lényének értelmét volt képtelen megra-
gadni. Vele való lelki találkozása így nem valósulhatott 
meg. Az irgalom nem vált iránymutatássá. Isten szomo-
rú harangozása a költemény zárlatában elveszíti a roráte 
misére hívó funkcióját: kondulása a lélekharang halott-
kísérő, szomorú hangján szól. Az  utolsó versszakban 
végleg, térben is elválik egymástól a lírai én és a keresett 
Isten. A  versbeszélő utolsó, kétségbeesett megnevezési 
kísérletét látva az „öreg Úr” fizikailag és jelképesen is fel-
emelkedik; a lírai én nem jut fel vele a hegyre.

A lírai én beszédmódja
A Sion-hegy alatt című vers megszólalója az archai-
kus-szakrális és a  világi, profán nyelvhasználat ele-
meit is használja monologikus megnyilatkozásában. 
Az  ismétléses alakzatokban gazdag („Tépetten, fázva 
fújt, szaladt”, „S harangozott, harangozott”, „Jó volt, 
kegyes volt az öreg”) közlésmód a  szöveg bizonyos 
pontjain archaizáló vonásokat is hordoz („Sírván…”). 
Ezt a zsoltárok világát is megidéző, lírai nyelvet azon-
ban kifejezetten profán közléselemek ellenpontozzák 
a versben. Az Istent „öreg”-nek, „bús”-nak és „kopott”-
nak nevező versbeszélői nyelvhasználat élesen külön-
válik a zsoltározó tónustól. Az  istenélményt kifejező 
kettős nyelvi jelleg a  lírai én újszerű hitélményéből 
táplálkozik. A  költői én a  beszélt nyelvi hagyomá-
nyokhoz képest szokatlan beszédmódja már a  mo-
dern ember vallásosságát mutatja.

Az Úr érkezése

Ugyanebben a ciklusban kapott helyet Az Úr 
érkezése című mű is. Ez azon ritka Ady-ver-
sek közé tartozik, amelyekben a  költői én 
háttérbe szorulása figyelhető meg („És megvakultak / 
Hiú szemeim.”), és önmaga, illetve a fizikai látás ké-
pessége helyett érzékelését az Isten látványa tölti ki. 
Az alkotásban ezúttal nem a lírai én ambivalens isten-
keresése, hanem az Istennel való találkozás megnyug-
vást hozó hálája fogalmazódik meg.

A három versszakból álló költemény Ady és a ma-
gyar költészet egyik legszebb istenes verse. Őszinte, 
élményszerű és valóságos Isten-élményről tanúskodik. 
Szövege rövid, epikus cselekményt beszél el: lírai ala-
nya a jelenből idéz fel egy múltban megélt találkozást. 
A  gondolatritmusos alakzatokban bővelkedő („Nem 

harsonával, / Hanem jött néma, igaz öleléssel,  / Nem 
jött szép, tüzes nappalon, / De háborus éjjel”), félrí-
mes, rövid mű a zsoltárok nyelvi-poétikai világát idézi. 
A költemény versindító helyzetének lírai alanya elha-
gyatva, a személytelen („elhagytak”) külvilágban ma-
gára maradva, a lélek legnagyobb küzdelmei közepette 
fedi fel önmagát. Beszédmódja vallomásos. Roskadoz-
va cipeli testetlen lelkének terheit. Különállása az „ők” 
világától hangsúlyosan van jelen a versszakban. A kül-
világ és saját súlyaival megrakott, botladozó embert 
a  megtapasztalt élményben az isteni irgalom öleli át. 
Kommunikációjuk nonverbális: a  szótlanság a  szá-
monkérés hiányát, az emberi magyarázkodás felesle-
gességét bizonyítja. A versbéli kép a bibliai tékozló fiú 
és apja újbóli, nagy találkozásának körülményeit idézi, 
ahol a feddés és az elszámoltatás szintén elmaradt. 

A második versszak Isten érkezésének körülmé-
nyeit beszéli el. A megtérésre felszólító és isteni dicső-
séget is jelképező harsonaszó helyébe néma ölelés lép, 
a  látogatás pedig a nappal helyett a  lírai én háborgó 
lelkű éjszakáján történik meg. A látogató az élmény-
ben nem a maga fényét, hanem a kegyelemre szoru-
ló embert helyezi a  jelenet és a találkozás fókuszába. 
A  gondolatritmusra épülő versszakszerkezet tiszta, 
átlátható formája a  látogatás szerény egyszerűségét 
közvetíti. 

���Ady�Endre�szülőháza
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A záró versszakban a  lírai én a  sorsfordító Isten-
érkezés következményeit beszéli el. Önelemző magára 
tekintése biblikus tapasztalatot erősít meg a személyes 
élményben. A szavak nélkül beszédes Isten irgalmá-
nak a megélése végleg megváltoztatja, alapjaiban cse-
réli ki az addig hiú ember önszerető lényegét. Ezzel 
együtt elveszi éretlen fi atalságát és annak bűneit is. 
A  fi zikai látásvesztés említése („És megvakultak hiú 
szemeim”) az ószövetségi Jónás és az újszövetségi Saul 
(későbbi Pál) történetével alkot motivikus párhuza-

mot: a lírai én fi zikai világra való vaksága Isten lénye-
gének a  meglátását lehetővé tevő állapotként jelenik 
meg a versben. 

A költői képekben szimbólumokat nélkülöző, díszí-
tés nélküli, egyszerű és elsődleges jelentésű versnyelv 
közvetlen és személyes élményt beszél el. Ismétléses 
alakzatai a  megszerzett tapasztalat megerősítését se-
gítik elő. A költemény versszervező erejeként használt 
ellentétek a lírai én és Isten lényegének különbözősé-
gét nagyítják fel a műben.

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Jellemezd�a�szövegből�számodra�kirajzolódó�istenalakot�Ady�A Sion-hegy alatt �című�versében!�Mennyiben�
antropomorf�és�mennyiben�természe��ölö���?�

2. �Hogyan� próbál� a� lírai� én� kapcsolatot� teremteni� az�Úrral?�Miért� lehet� fontos� számára,� hogy�megnevezze�
(„Csak nagyszerű nevedet tudnám.”)?�Nézz�utána,�milyen�jelentésrétegek�kapcsolódnak�Isten�nevéhez�a�zsi-
dó-keresztény�vallási�hagyományban!�

3. �Mennyiben�fi�guratí�vak,� látványszerűek,�képiek�az�olvasott�� istenes�versek�az�életmű�más�témájú�költemé-
nyeihez�képest?�Használ-e�Ady�itt� �is�intenzíven�szimbólumokat?�Mi�lehet�ennek�a�magyarázata?�

4. �Milyen�a�versbeli�beszélő�pozíciója�ezekben�a�versekben?�A�klasszikus�hierarchikus�viszony�rajzolódik�ki�a�lírai�
én�és�a�megszólított��Isten�között�?�Mennyiben�tartod�modernnek�vagy�provokatí�vnak�ezt�a�megszólalásmódot?

5. �Olvasd�el�ismét�Az Úr érkezése�című�verset!�Mi�mindent�jelképez�benne�az�ölelés�gesztusa?

6. �Készítsetek�némafi�lmet�a�költemény�rövid�történetéből!�Miért�lehet�szavak�nélkül�is�kibontani�a�lírai�én�által�
elbeszélt�történetet?

7.  �Készítsd�el�a�Köszönöm, köszönöm, köszönöm című�vers�létértékelésének�egyenlegét!�Kett�éosztott��táblázat-
ban�dolgozz!

8. �Miért�jelent�megnyugvást�a�lírai�én�számára�a�halálban�is�jelen�levő�Isten�a�visszatekintő�létértékelés�után?

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifj uságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.”
Ady Endre: Az Úr érkezése

▶ Vajon�tényleg�felesleges�a� lényeglátáshoz�a�fi�zikai� látás?�Gátja� lehet�a� lényegi�

összefüggések� felismerésének,� ha� a� szemünk� elé� a� fi�zikai� világ� látványelemei�

torlódnak?�Mi�mindenre�van�szükségünk�a�valódi�értékek�felismeréséhez?

���Az�Illés szekerén című�kötet�belső�címlapja
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Az�ember�és�a�világ�harmonikus�viszonyának�megbomlása,�és�az�ebből�fakadó�csonkaságélmény�a�mo-Az�ember�és�a�világ�harmonikus�viszonyának�megbomlása,�és�az�ebből�fakadó�csonkaságélmény�a�mo-
dern�ember�tapasztalata.�Ez�az�alapélmény�köszönt�vissza�a�klasszikus�modernség�stílusirányzatainak�dern�ember�tapasztalata.�Ez�az�alapélmény�köszönt�vissza�a�klasszikus�modernség�stílusirányzatainak�
szellemtörténeti�hátterében�és�irodalmi�alkotásaiban�is.szellemtörténeti�hátterében�és�irodalmi�alkotásaiban�is.

 �Idézd� fel,�hogy�az�általad�megismert,� a� klasszikus�modernséghez� tartozó�művek-
ben�hogyan�jelentkezik�az�egységes�világegész�érzetének�elvesztése,�a�csonkaság-
tapasztalat!

Csonkaságélmény
Ady Endre életszeretete korai költészetében a  korlát-
lan lehetőségek, a szabadság, a szerelem és a jólét tel-
jességének versekbe foglalására tett költői kísérletet. 
Később keletkezett verseiben azonban már saját ko-
rának egyik legmeghatározóbb, modern élményének, 
a  szétesett világegész-tapasztalatnak a  motívumai 
is megjelentek. Pályája végére költői világképe vég-
képp elkomorult. Az  egységes világmagyarázatokba 
vetett hit általános megrendülése, az ember és a világ 
viszonyának diszharmonikussá válása, a modern em-
ber magánya és dekadens életérzése az Ady-lírában is 
lenyomatot adott. Ennek a  személyes és új tapaszta-
latnak egyik leghíresebb alkotása a Szeretném, ha sze-
retnének (1909) című kötetben megjelent Kocsi-út az 
éjszakában (1909) című vers.

Kocsi-út az éjszakában

A Kocsi-út az éjszakában keletkezésének 
hátterében valóságos utazás is állhat, a Nagy-
kállóról Érmindszentre utazás éjszakai képei 
azonban önmagukon túlmutató jelenségben az em-
beri lélek belső tájviszonyait jelenítik meg. A  három 
versszakból álló, rövid vers feltűnő formajegye, hogy 
strófáit a nyitó- és zárósorok keretbe foglalják. Ez az 
ismétléses keretezés a költemény alapüzenetét, az egy-
séges világegész teljességének elvesztését, illetve annak 
élményét véglegesíti. A vers az irodalomtörténet uta-
zás- és éjtoposzát használja. A kocsin utazó lírai én az 
éjszakában a Holdra tekintve annak csonkaságát ész-
leli. Ez a vizuális benyomás tágítani kezdi megfigyelé-
sének kereteit: figyelme a  Holdtól egészen az éjszaka 
szemléléséig bővül. Beszédmódját a meglepettség és az 
elégikusság jellemzi, az éjszaka természeti jelenségeit 
észlelő megállapításai negatívak. A  külső benyomás 

rögzítése után figyelme a  megteremtett hangulatban 
önmagára irányul: a  külvilág helyett saját maga vá-
lik szemlélődésének tárgyává. Az önelemzés az észlelt 
lélekállapotot és hangulati beállítottságot a  külvilág 
csonkaságával párhuzamosnak ítéli meg („Milyen szo-
moru vagyok én ma”). 

A versszak sorai – a második sort leszámítva – gon-
dolatritmikus rendben követik egymást. Ez a formai 
párhuzamosság a  külső és a  belső élmény párhuza-
mosságát jeleníti meg a szövegben. 

A költemény második versszaka az elsőből levont 
logikai következtetésből bomlik ki. A Hold, az éjszaka 
és a saját lélekállapot észleléséből kiindulva a  lírai én 
a világegészre nézve tesz megállapításokat. A strófa 
kerete az egész költemény és egyben a modern ember 
tapasztalatát fogalmazza meg: „Minden Egész eltörött”. 
A töröttség, a részek és a darabok említése a szimbó-
lumként használt „Egész”-ből kiemelve a  lánghoz és 
a szerelemhez rendelődik, így az életre vonatkoztatva 
jelenik meg. A  versszak mondatai itt is párhuzamos 
szerkezetűek. 

A záró versszakban a lírai én utazása gyors tempót 
vesz. A  toposz elvont jelentési síkját figyelembe véve 
ez a  sebesség a  halálba rohanást jelképezi. A  cson-
kaságélményben az élet végességével is szembesülő, 
az első két versszakban pontos észrevételeket tevő 
versbeszélő elbizonytalanodik, és elveszíti tökéletes 
észlelési képességét. A „mintha” módosítószó bizony-
talanná teszi a „jaj-szó”-t, a csend és a  lárma határai 
összemosódnak. A  külvilág a  lírai én számára érzé-
kelhetetlenné válik, az abszolút képzeteket felváltják 
a viszonylagosak, az eddig észlelt, konkrét valóságele-
mek testetlenné, elvonttá válnak. Az utazás célja nem 
jelenik meg, a bizonytalan, fel nem sejlő végbe futás 
intenzitása nem szűnik. A költemény zárlata a meg-
semmisülésbe futó, elveszett ember képét merevíti ki.

Csonkaságélmény és poétikai fordulat Csonkaságélmény és poétikai fordulat 
Ady Endre költészetébenAdy Endre költészetében
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A kuruc versek világa 
A századforduló romantikus történelemszemlélete a  magyar nemzeti hős alakjának felmu-
tatásával igyekezett saját korának követendő példát mutatni. A magyarság hősi korszakait és 
hőseit kiemelve például Rákóczi kuruc korának fi guráiban találták meg azt a karaktert, amely-
lyel azonosulni tudtak. A Habsburg elnyomás, így a labancok ellen harcoló magyar katonák, 
a kurucok – szabadságharcuk ellenére is – a modern ember hőseivé tudtak válni; a kuruc kor 
történelmi és irodalmi hagyományainak kultusza és műveinek imitálása (például Th aly Kál-
mán által) divatot teremtett. Ebben az irodalmi divatban, a kuruc katona alakjában találta meg 
Ady Endre azt a karaktert, akihez aztán saját tapasztalatait és korát bíráló véleményét kapcsol-
ta. Kuruc versei ilyen értelemben magyarságversei közé tartozó alkotások, melyek először 
az 1909-ben megjelent Szeretném, ha szeretnének című kötetben alkottak önálló versciklust 
(Esze Tamás komája). Ady kuruc versei azonban nem Th aly Kálmán modorában keletkeztek, 
a költő a Rákóczi-kor fi gurájában az elárult, a harc- és reményvesztett, hitehagyott bujdosókat 
lelte meg: szerepverseinek hősei is ebben az élethelyzetben mutatkoznak. A lírájában önálló 
tematikus csoportot alkotó versek közül A  harcunkat megharcoltuk (1908), a  Bujdosó kuruc 
rigmusa (1909), a Sípja régi babonának (1913) és a Két kuruc beszélget (1918) című művek a leg-
jelentősebbek.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.”

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

▶ Vajon�összeilleszthető�az�emberi�tudatban�az�eltörött��„Egész”?�Csonkává�teszi�

az�egyént�a�külvilág�hiányosságának�érzete?�Milyen�lehetőségei�vannak�a�mo-

dern�embernek�az�egységes�világegész�elvesztésével�a�teljes�életre?

FogalmakFogalmak
archaizálás:�egy�letűnt�kor�

felidézése�nyelvi�elemek,�
illetve�sti�liszti�kai�eszközök�
segítségével

felező�nyolcas:�két�ütemből�
álló,�nyolcszótagos�
sor,�ahol�az�ütemhatár�
szóhatárra�esik

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Olvasd�el�ismét�a�Kocsi-út az éjszakában című�verset!�Hogyan�módosul�az�irodalmi�hagyományokhoz�képest,�
milyen�új�jelentést�kap�az�utazástoposz�a�költeményben?

2. �Hogyan�jellemezhető�a�költemény�versindító�helyzete?�Milyen�logikai�úton�jut�el�a�lírai�én�az�észleléstől�saját�
megállapításai�kimondásáig?

3. �Mit�üzen�a�vers�zárószakaszában�az�érzékelés�bizonytalanságára�tett��versbeszélői�utalás?

4. �Olvasd�el�a�Sípja régi babonának című�verset�is!�Minek�a�jelképi�megfelelője�lehet�a�vásár?�Hol,�milyen�iro-
dalmi�művekben�találkoztál�már�ezzel�a�helyszínnel?�Mi�volt�az�általad�ismert�alkotásokban�a�vásár�másodla-
gos,�elvont�jelentése?�Ady�versében�is�él�ez�a�jelentés?

5. �Gyűjtsd�össze�a�versben�az�archaizálás�költői�kifejezőeszközeit!

6. �Gyűjts�példákat�a�magyar�költészet�szereplírai�hagyományaira!�Mely�alkotások�beszélője�szól�a�magyar�nem-
zetközösség�nevében?�Rokonítható�Ady�Endre�verse�ezekkel�a�művekkel?�Ha�igen,�miért?
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„Sohse volt még kisebb az ember” „Sohse volt még kisebb az ember” (Ady�Endre:�(Ady�Endre:�Emlékezés egy nyár-éjszakáraEmlékezés egy nyár-éjszakára))

 �Ady�Endre�háborús�versei�különleges�módon�közvetí�ti�k�a�háború�élményét:�az�ehhez�
a� témakörhöz� tartozó� költeményeket� apokalipti�kus� képi� és� nyelvi� elemek� jellemzik.�
Nézz�utána,�miről�szól,�és�milyen�nyelvi�jellegzetességei�vannak�János�apostol�művé-
nek,�a�Jelenések könyvének!�Történelmi�tudásod�felhasználásával�indokold�meg,�miért�
érezhett�e�az�első�világháborút�megélő�ember�az�apokalipszis�közeledtét!

A béke pártján 
A háború kirobbanására (Ferenc Ferdinánd, a trónörö-
kös meggyilkolása 1914. június 28-án) többféleképpen 
reagált a korabeli hazai értelmiség. Ady háborúellenes 
verseiből eltűnt a korábbi nemzetostorozó hang, és he-
lyébe a féltéssel és aggodalommal vegyes részvét lépett. 

Költeményeinek képi világa is módosult: a  versek 
jellemzően apokaliptikus képekkel láttatták az ad-
dig sosem tapasztalt pusztulást. Az idősíkok szövegbé-
li jelentősége is módosult: a korábban szimbólumként 
használt, végtelen lehetőséget kínáló Holnap helyett az 
értékőrző Tegnap vált központi szerepűvé. 

Emlékezés egy nyár-éjszakára

Az Emlékezés egy nyár-éjszakára című költemény 
visszatekintő nézőpontú alkotás. Lírai alanya a versz-
szövegben idézi fel saját korábbi élményét, az első vi-
lágháború kitörésének éjszakáját. Ezt az emlékidézést 
jelzi az egytömbű költemény refrénszerű sorpárja: 
(„Különös / Különös nyár-éjszaka volt.”). A  verskez-
det határozott nyomatéka Szent János apostol Jele-

nések könyvéből idézi fel a  végítélet dühödt angyalát, 
így a  világháború kitörését fogalmilag Isten utolsó 
ítéletéhez kapcsolja. A  jelképekben gazdag, látomá-
sos költemény kezdetben a  túlzás eszközével ragadja 
meg azt a  súlyos értékvesztést, amit a  lírai én a  fel-
idézett júliusi éjszakán megtapasztalt. A  világhábo-
rú kitörése a versbeszélő civil, hétköznapi életébe köz-
vetlenül is beleavatkozott: értékpusztulásával, megma-
gyarázhatatlan jelenségeivel végérvényesen megváltoz-
tatta azt. A saját lét tapasztalatai után a lírai én számba 
veszi azokat az értékveszteségeket is, amelyek – túl-
mutatva az egyéni élet keretein – az emberiség erkölcsi 
rendjét is felborították („Csörtettek bátran a  senkik  / 
És  meglapult az igaz ember”). A  megrendült morál, 
a világ visszavonhatatlan fordulatának észlelése az em-
ber igazi lényegének ismeretében is meglepte a háborús 
éjszakára visszaemlékező versbeszélőt („Hiába, mégis 
furcsa volt / Fordulása élt és volt világnak”). A háború 
borzalmainak számbavétele a költemény folytatásában 
az emberi lélekkel és tudattal összefüggésben jelentke-
zik: azt mutatja meg, miként hatolt be a sorsfordító éjjel 
az ember legbelsejébe, lelkébe és tudatába, és pusztítá-

sával hogyan nyitott új korszakot a történe-
lemben. A zárlatban a költői én döbbenetében 
a természetfelettihez, egy elhanyagolt isten-
séghez kapcsolja a  tragikus éjszaka esemé-
nyeit. A tapasztalatban végleg megváltozva, 
a  világ pusztulását szemlélve, a  verszárlat-
ban önmagára fi gyelve az utolsó ítélet Iste-
nét várja.

A költemény egytömbűsége a múltidézés 
folyamatának egységét, eseményeinek fo-
lyamatszerűségét hangsúlyozza; szabályta-
lan sorhosszúságaival, határozott indulati 
többletével a rapszódia műfajához közelít. 
A  szöveg biblikus hivatkozásai az érték-
vesztés nagyságát, emberfeletti erejét és 
visszafordíthatatlanságát nyomatékosítják.

Ady Endre háborús költészeteAdy Endre háborús költészete

���Mednyánszky�László:�Szerbiában,�1914
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4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„És élni kell ma oly halottnak, / Olyan igazán szenvedőnek,

Ki beteg szívvel tengve-lengve, / Nagy kincseket, akiket lopnak,

Bekvártélyoz béna szivébe / S vél őrizni egy szebb tegnapot.”

Ady Endre: Ember az embertelenségben

▶Mire�tanítanak�bennünket�a�súlyos,�társadalmi�méreteket�öltő�problémák?

FogalomFogalom
apokalipti�kus�kép:�a�világ�

végének�szimbolikus�nyelven�
történő�megjelenítése

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1. �Milyen� poéti�kai� eszközök� erősíti�k� Ady�Emlékezés egy nyár-éjszakára� című� versének� látomásos� jellegét?�
Mi�a�szerepe�a�különös�szóismétlésének?�

2. �Hasonlítsd�össze�a�versben�megszólaló�ént�az�Új versekben�megjelenő�lírai�énnel!�Változott�-e�a�pozíciója,�
beszédstí�lusa?�Mi�lehet�ennek�az�oka?�

3. �Milyen�világot�és�időt�idéznek�fel�Az eltévedt lovas�című�vers�nyitóképei?�

4. �Hasonlítsd� össze� a� vers�megismételt� keretversszakait!�Miben�mutatnak� hasonlóságot� a�Himnusszal� és�
a Szózattal?�Mi�a�szórend�felcserélésének�szerepe�a�három�költeményben?�

5. �Gyűjtsd�össze�a�múlthoz�és�a�jelenhez�kapcsolódó�fogalmakat!�Milyen�igeidőben�szerepelnek�a�szöveg�ige-
alakjai?�Fogalmazd�meg,�miben�különbözik�Ady�verse�a�magyar�irodalom�azon�verseitől,�amelyekben�a�dicső�
múlt�és�a�hanyatló�jelen�értékeit�állítják�szembe!�

6. �Mi�jellemzi�a�szövegben�az�„eltévedt lovast”? Bekapcsolódik�a�verstörténés�világába�a�lovas�alakja?�Mit�jelké-
pez�a�vers�sajátos�terében,�és�milyen�jelentéseket�hordozhat�a�versszövegtől�függetlenül?

Az eltévedt lovas

A vers 1914-ben, nem sokkal az első világháború kirobbanása után keletkezett. Láto-
másos tájvers, akárcsak A magyar Ugaron. A táj itt is jelkép: ingoványos, ködös, ki-
ismerhetetlen közegével a történelmi helyzetet szimbolizálja, a lápba fúlt, azóta is itt 
kísértő lovas pedig az útját vesztett magyarságot, de akár az egész emberiséget is megjelenítheti. 
A vers kulcsszavai az erdő és a nádas mellett (amelyek akár kellemes benyomást is kelthetnének) 
a sűrű és a bozót: az átláthatatlan közeg, amely – akárcsak a magyar ugar indái – fojtogatja, meg-
béklyózza a lovast. Az ősz mindig is a halál és az elmúlás jelképe volt Adynál: itt a süket csönd és 
a vak köd még plasztikusabbá teszik a negatív képet. A halálversek lakatlan tájaira, a lírai én ott 
jelzett kozmikus magányára emlékeztet, hogy a legkisebb emberi település is távol esik innét, s 
még ezek a távoli falvak is lakatlanok, némák. Ezen a tájon nincsenek égtájak, nincs  fogódzója, 
támpontja az ide tévedőnek: minden homályos, minden összezavarodik. A költemény egyik köz-
ponti motívuma az idő: az „eltévedt lovas” a hajdan, a múlt embere, aki Dante módján téved el sa-
ját jelenében. Útvesztése során rendre a múlt árnyaival találkozik, lovaglása során térként jelenik 
meg az idő. Az utazástoposzra épülő versszöveg részben szakít az út jelképének ősi jelentésével, 
a versbéli lovas útjának ugyanis nincsen vége, sem célja, lovasa nem érkezik meg sehová. A vers 
zárlata nem hozza el az utazás végét, ezáltal a lét körforgásszerűségére utalva az időtlenségbe 
emeli a látomást.

192



193

 „az életem ép elég hamar lett  csípős, égető és rossz mellékízű. Dehát ez más emberrel is így van, kivált „az életem ép elég hamar lett  csípős, égető és rossz mellékízű. Dehát ez más emberrel is így van, kivált 
ebben a huszadik századi Európában, s nem is illik rajta panaszkodni.”ebben a huszadik századi Európában, s nem is illik rajta panaszkodni.” (Babits Mihály:  (Babits Mihály: Curriculum vitaeCurriculum vitae) ) 

  Milyen nagy történelmi eseményekre céloz Babits 1939-ben megjelent írásában? 
Milyen változásokat élt meg ő és a Nyugat első nemzedéke?

Élete 
Babits Mihály (1883–1941) Szekszárdon 
született katolikus értelmiségi család-
ban. Gyermekkorában a  család – apja 
törvényszéki bírói kinevezései miatt – 
Pécsett és Budapesten is élt. Anyja, Ke-
lemen Auróra nagy műveltségű, versz-
szerető asszony volt. 1893-tól a  pécsi 
cisztercita gimnáziumba járt. 15 éves 
korában édesapja meghalt, a család is-
mét Szekszárdra költözött az anyai 
nagyszülőkhöz. 1901-ben magyar és 
francia szakon kezdte meg egyetemi ta-
nulmányait a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a fran-
ciát azonban hamarosan a latin szakra cserélte. Az egye-
temen részt vett Négyesy László professzor híres stílus-
gyakorlatain. Itt ismerkedett meg például Kosztolányi 
Dezsővel és Juhász Gyulával. Egyetemi éveiben számos 
idegen nyelven tanult és fordított, tanulmányt is írt 
a műfordítás elméletéről. A modern pszichológia is fog-
lalkoztatta. Az egyetem elvégzését követő években Baján 
és Szegeden tanított, 1908-ban a Monarchia peremvidé-
kére, a fogarasi gimnáziumba nevezték ki tanárnak. Itt 
magányos életet élt, rengeteget olvasott, nyaranta itáliai 
és franciaországi utazásokat tett. 1911-ben az újpesti fő-
gimnáziumba (a mai Könyves Kálmán Gimnázium 
elődjébe) került, ekkor a főváros szellemi életébe is be-
kapcsolódott. A  világháborút határozottan ellenezte, 
békét sürgető verseiért támadásoknak volt kitéve. 
A Nyugat állandó munkatársa, majd főmunkatársa lett. 
1929-től előbb Móricz Zsigmonddal, később Gellért 
Oszkárral, majd 1939-től egyedül szerkesztette a folyó-
iratot. Babits Mihály korának szinte minden meghatá-
rozó irodalmi fórumában vezető, vagy legalábbis jelen-
tős szerepet töltött be. 1918-as megalakulásakor 
a Vörösmarty Akadémia alelnöke lett, 1925-ös újjáala-
kulásakor pedig elnökké választották. A  Petőfi  Társa-
ságnak is tagja volt kizárásáig. 1929-től haláláig a  Ba-
umgarten Alapítvány kurátora volt. Halála évében az 

Akadémia tagjává is kinevezték. A  Ta-
nácsköztársaság (kommün) alatt egyete-
mi tanári kinevezést kapott, és az Írói 
Direktórium tagja lett. Rövidesen visz-
szavonult a közszerepléstől, de „kommün 
alatti tevékenységéért” meghurcolták, 
nyugdíjától megfosztották, az írói társa-
ságokból kizárták. Az 1920-as évek ele-
jén a műfordítás jelentett számára szelle-
mi menedéket. 1919–1920-ban Ady 
özvegyével, Boncza Bertával folytatott 
szerelmi viszonyt. Ezt követően titkára, 
Szabó Lőrinc menyasszonyát kérte fele-
ségül; 1921-ben vette el Tanner Ilonát, 

aki – Kazinczy Ferenc feleségére utalva – a Török Sophie 
írói álnevet használta. 1924-ben Esztergomban vásárolt 
házat. Ettől kezdve itt töltötték a nyarakat. A ház neveze-
tessége a  híres „autogramfal”, amely a  Babits családot 
meglátogató jeles személyek aláírását őrzi. 1934-től ta-
pasztalta betegsége első jeleit, 1937-től gégerákkal kezel-
ték; egy időre a hangját is elvesztette, a Beszélgetőfüzetek
segítségével folytatott párbeszédet a hozzá látogatókkal. 
Babits Mihályt már a kortárs irodalmi közeg is úgy tar-
totta nyilván, mint Ady mellett a másik, karakterében és 
szemléletében különböző, irodalmi vezért. Míg Ady köl-
tészete tudatosan ellenszegült a  hagyományos formák-
nak, Babits formavilága alapvetően a klasszikus irodalmi 
hagyományra épült. Első versei nyomtatásban a  Nagy-
váradon kiadott A  Holnap című antológiában jelentek 
meg (1908). 1909-ben látott napvilágot első verseskötete, 
a Levelek Iris koszorújából. 1911-ben Újpestre helyezték, 
és ekkor jelent meg második kötete Herceg, hátha meg-
jön a tél is! címmel. Ezt újabb kötetek követték, amelyek-
ről a  Babits pályaszakaszait tárgyaló leckében teszünk 
említést. Költészete utolsó korszakának főműve, a Jónás 
könyve a  Nyugat 1938. szeptemberi számában jelent 
meg, a következő évben írta hozzá a Jónás imáját. 

Költészetének újszerűsége sajátos módon csak para-
doxonokkal írható le. Egyszerre katolikus és liberális, 
konzervatív és kísérletező, vagy ahogy Halász Gábor 

Babits Mihály pályájaBabits Mihály pályája

   Babits Mihály
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írja: „nyugtalan klasszicista”. Lenézi a ráció érzelemnél-
küliségét, de tiszteli az intellektus rendezőerejét, folyton 
az újat kutatja, de titkon a klasszikust tiszteli. Úgy tud 
lírikus lenni, hogy eközben az objektivitást többre tartja 
a szubjektivitásnál, a bölcseletet a líránál, s már 21 éve-
sen így ír: „Áldott objektivitás, jöjjön el a  te országod. 
Eladnám elsőszülöttségi jogomat egy tál objektív len-
cséért”. Költészete egyedülálló mértékben kapcsolódik 
az elődökéhez, témái ugyanakkor nem sorolhatók be 
a hagyományos hazafi as, szerelmi, vallási tárgykörökbe, 
ehelyett a lét alapkérdései, élet és halál, test és lélek, idő 
és emlékezet, megértés és kifejezés problémái foglalkoz-
tatják. Babits jelentős epikus életművet is alkotott, leghí-
resebb regényei: A gólyakalifa (1913) és a Timár Virgil 

fi a (1922). 1916-ban Recitativ, 1920-ban Nyugtalanság 
völgye címen jelennek meg verseskötetei, majd 1925-
ben a Sziget és tenger, 1929-ben Az istenek halnak, az 
ember él, 1933-ban pedig a  Versenyt az esztendőkkel! 
című kötetek. Műfordítói tevékenységének csúcsa Dan-
te Isteni színjátékának magyarítása, amelyért az olasz 
állam a  San Remo-díjjal tüntette ki, de ő fordította le 
magyar nyelvre Szophoklész Oidipus Kolónosban című 
drámáját is. 1933-ban jelent meg Amor Sanctus című, 
50 középkori, latin nyelvű vallásos himnusz magyar for-
dítását tartalmazó kötete. Irodalomkritikus, irodalom-
történész is volt, monumentális alkotása, Az európai 
irodalom története 1934-ben jelent meg. 1941. augusz-
tus 4-én érte utol a halál.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Sokféle nyelven kiáltanak a látók és érzők, a kiválasztottak az ég felé. Miért 

vagyunk ezen a földön? Mi ez az álom, melyet álmodunk? Mit akar tőlünk 

a halál, mely elnémít?” 
Kosztolányi Dezső: Babits Mihályról

▶ Mit jelent a látók és érzők kiválasztott ságának tudata? A művész vajon 

kiválasztott  lény? Ha igen, milyen küldetés lehet az osztályrésze? Hogyan 

viszonyul ez a küldetés az alkotó ember önérdekéhez?

FogalomFogalom
Írói Direktórium: 

a Tanácsköztársaság alatt  
működő, néhány tagból álló 
irányító szervezet, amely 
az irodalmi élet szervezését, 
az írók támogatását végezte, 
vezetője Lukács György esztéta 
és fi lozófus volt, tagjai között  volt 
Babits Mihály, Móricz Zsigmond, 
Kassák Lajos és Osvát Ernő

Irány a világháló!Irány a világháló!

1.  Mielőtt  elolvasnád Babits Mihály Curriculum vitae című írását, gondold végig, hogy a cím alapján, a műfaji 
sajátosságokat fi gyelembe véve milyen � pusú információanyagra, milyen hangvételű és s� lusú szövegre szá-
mítasz! Ötleteidet, előzetes elvárásaidat foglald táblázatba! A Curriculum vitae elolvasása után módosultak-
e a szöveggel kapcsolatos előzetes elvárásaid? Egészítsd ki táblázatodat az írásműre jellemző s� lusjegyekkel, 
valamint az írásmű tartalmával kapcsolatos észrevételeiddel! 

2.  Készíts jelentéstérképet a „mustostök”, „könyv”, „fecske” és „igazság” szavak felhasználásával! A feladat el-
végzésekor vizsgáld meg, hogy ezek a szavak hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan járulnak hozzá a szö-
vegszerkezet kialakításához! 

3.  Milyen történelmi korszak, események tűnnek fel a történet „hátt erében”? Hogyan viszonyul ezekhez Babits? 

4.  Hangvétel szempontjából egyneműnek mondanád-e a Curriculum vitae című írást? Válaszodat az egyes be-
kezdések meghatározó hangvételét, elbeszélői pozícióját és s� lusát példázó idézetekkel támaszd alá! 

5.  Módosítja-e ez az írás a pályakép alapján benned kialakult Babits-képet, és ha igen, milyen szempontból? 
Azt is indokold meg, ha nem történt változás! 

6.  Válaszd ki azokat a szövegrészeket, amelyek szerinted leginkább megfeleltethetők a lírikusi, a regényíró és 
a lapszerkesztői-műkriti kusi Babits-szerepeknek! A pályakép alapján további tevékenységi köröket is választ-
hatsz e három mellé, amennyiben találsz hozzájuk kapcsolódó szöveghelyet.
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A „soha-meg-nem-elégedés” költői A „soha-meg-nem-elégedés” költői 
programja: programja: Levelek Iris koszorújábólLevelek Iris koszorújából

„„S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily / mértéken zengte a megelégedést, / hadd dalljam rajt ma himnu-S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily / mértéken zengte a megelégedést, / hadd dalljam rajt ma himnu-
szát én / a soha-meg-nem-elégedésnek!” szát én / a soha-meg-nem-elégedésnek!” (Babits Mihály: (Babits Mihály: In Horati umIn Horati um))

  Horati us költészete meghatározó az irodalom történetében. Idézd fel, hogyan kapcso-
lódnak hozzá az „ars poeti ca”, a „sapere aude”, az „aurea mediocritas” és a „carpe 
diem” kifejezések! Ki volt a horati usi eszmények magyar követője? Mikor lehet fontos 
egyes magatartásminták vagy egyes formák, szabályok követése (imitálása)!

Levelek Iris koszorújából

A cím tulajdonképpen kulcsot ad Ba-
bits Mihály első kötetének olvasásához. 

Írisz alakja a  sokszínűség, változa-
tosság kitüntetett szerepére utal. A  ko-
szorú nemcsak a költészet hagyományos 
jelképe, de teljességszimbólum is, míg 
a levelek a versek metaforáiként e teljes-
ség megragadhatatlanságának modern 
tapasztalatát közvetítik. A fi atal Babits – 
aki Adyhoz hasonlóan tudatosan szer-
kesztette művészi egységgé kötetét, bár 
nem osztotta ciklusokra, helyette dőlt 
betűs kulcsversek és versrészletek köré szervezte – való-
ban rendkívüli tematikus és formai sokszínűséget való-
sított meg a gyűjteményben. A legkülönfélébb hangokon 
szólalt meg, és a legkülönbözőbb (akár egymásnak is el-
lentmondó) költői hitvallásokat tette. A  kötet versei 
a szecesszió, a szimbolizmus és az impresszionizmus stí-
lusirányzataihoz kapcsolódnak. 

In Horati um

Az In Horatium a Levelek Iris koszorújából (1909) című 
kötet első verse. Címe az antik, római, neoterikus (újítást 
akaró, új költők mozgalmához tartozó) Horatiusra utal, 
lírai alanya szándékai szerint a költőelőd ellenében szó-
lal meg. A  költemény nyitányában, kurzív kiemeléssel 
mégis Horatiust idézi, és őt követi a vers alkaioszi stró-
fáinak időmértékeiben is. Az idézett horatiusi versszak 
a lírai én tudatos költői magatartását is jelzi: mondani-
valóját, létbölcseleti és művészetfi lozófi ai gondolatait ő 
is kizárólag az értő befogadóközönségnek szánja. Saját 
magát – az ars poeticai megnyilatkozásban – a múzsák 
papjaként tartja számon, művészetével „soha nem hal-

lott verseket” akar megalkotni. A  költe-
mény azonban már a nyitány révén kettős 
természetűvé válik: az imitatív művészet 
elutasítását és az újszerűség igényének 
megfogalmazását szükségképpen írja 
benne felül az a költői hagyomány, amiből 
a szöveg kiindul, és amitől egyetlen alkotó 
sem tudja magát függetleníteni. A  költe-
mény későbbi szakaszai – sőt, később az 
egész Babits-életmű is – ugyanennek a fel-
ismerésnek a bizonyítékaivá válnak, és ezt 
a  tapasztalatot erősíti meg a  klasszicizá-
lódás igénye és gyakorlata a  költői pálya 
utolsó korszakában. 

A vers második egységében a  lírai én közvetlenül 
szól kiválasztott befogadóihoz, de egyes szám második 
személyű felszólítása akár önfelszólításként is értel-
mezhető. Ez a  felszólítás a  természet rendjének adott 
szempontú megfi gyelését célozza meg: a négy őselem 
számbavétele egységes végkövetkeztetés kimondására 
készteti a megszólalót. A természeti példák mindegyi-
ke az állandó változásról mint a költemény alapgondo-
latában szereplő, legmeghatározóbb világjelenségről 
tanúskodik. Az ég felhői, a víz fodrozódó habja, a tűz 
lobogó lángja, miként minden földi valóság az örök 
és állandó megújulás szemléletes példáiként vannak 
jelen a  versben. A  bölcseleti gondolat tételmondata 
a megismételt „Minden a földön, minden a föld fölött / 
folytonfolyású…” megállapítás; a  természeti példákat, 
amelyek az őselemeken túl a  biológiai körforgásban 
is visszaigazolódnak („Halálnak / köszönöd életedet, 
fü és vad!”), mitologikus (főnixmadár) és fi lozófi ai hi-
vatkozás – Hérakleitoszé – („nem lépsz be kétszer egy 
patakba”) is erősíti. A  tételmondat többrétű bizonyí-
tását a lírai én költői magatartásának kijelölése követi: 
a versbeszélő ars poeticája, hitvallása a hagyomány és 
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az újszerűség egybefonódásának szándékát nyilat-
koztatja ki „s a  régi forma új eszmének / öltönyeként 
kerekedjen újra”. Horatiusszal ellentétben megfogal-
mazott költői programja a „soha-meg-nem-elégedés”
a változás örök igényével él: vágyát az óhajtó mondat 
indulati többlete egészíti ki. Az elvont, művészetfi lo-
zófi ai gondolatokat a  tételmondat és a korábban már 
említett természeti példák ismétlése, variációja zárja 
le. A szövegrész a változás örökkévalóságának elvont 
üzenetét a halmozás költői eszközének kézzelfogható-
ságával teszi szemléletessé „hullámtörés, lavina, láva / 
s tűz, örökös lobogó”. 

A költemény utolsó szerkezeti egysége a tételmon-
dat ismétléséből bomlik ki a versben. Megnyilatkozá-
sai a  hitvallás belső, erkölcsi parancsát fogalmazzák 
meg. A bennük olvasható ajánlások feltűnő jegye, köl-
tői bravúrja, hogy a megújulás elvárt képességét az ál-
landóságot jelképező ismétléses alakzatok változatos 
példáin keresztül (halmozás, alliteráció, gondolatrit-
mus) tárják a befogadó elé. Ez az ellenpontozás a vers 
és az alapgondolat: hagyomány és újszerűség kettősé-
nek ábrázolását szolgálja. A  megelégedés kényelmes 
állandóságát elvető, megújulni képtelen kishitűség 

ellenében a  horatiusi arany középszer feladásának 
szükségességéről beszél. A  zárlat képhasználatában 
is kiteljesíti a  versengő Horatius-imitációt, hiszen 
a római költő Licinius Murenához című versének ha-
jóallegóriáját alkalmazva teszi érzékletessé a  költői 
hitvallást. A lírai én ars poeticájában a költői szabad-
ságot a  változás képességének kibontakoztatásában 
látja, záró üzenetében ezzel a gondolattal párhuzamba 
állítva, alliterációval kiemelve, a  rejtett erők „kúsza 
kerek koszorúját” említi. A  kötetcímben is szereplő 
koszorú közvetlenül is a versgyűjteményhez kapcsolja 
a  művet, és szimbólumként több jelentést is hordoz. 
Kerek formája az önmagába visszatérés állandóságát, 
kuszasága pedig a minden ponton jelenlevő különbö-
zőséget, az állandó változást jelképezi. Ez a kettősség 
a vers legfőbb üzenetének központi gondolata is: a lí-
rai én költői programjában a  régi formák hagyomá-
nyából kinövő új eszmeiség képviselője akar lenni. 
Horatius ellenében ragad ugyan szót, mégis a  római 
költő kedvelt versformájában és életvezetési elvéből 
kiindulva nyilatkozik meg. A klasszikus időmértékes 
strófák egytömbűvé tétele ezért a lírai én vállalkozá-
sának látható formajegyévé válik a költeményben.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„hagyj kikötőt s aranyos középszert”

Babits Mihály: In Horatium

▶ Vajon a horati usi „arany középszer” elve tényleg az állandóság megélését 

teszi követendő emberi magatartásformává? Baj az, ha tartózkodunk a vál-

tozástól? Meddig szabad ragaszkodnunk régi gyakorlatunkhoz? Hogyan le-

het leginkább alkalmazkodni az állandó, de folyton megújuló világhoz?

FogalomFogalom
Írisz: a szivárvány istennője, 

az istenek – elsősorban 
Héra és Zeusz – hírnöke; 
a leggyakrabban szárnyakkal, 
tarka ruhában ábrázolják, 
kezében hírnöki pálcát tart

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét az In Horati um című költeményt! Hogyan kapcsolódik össze múlt és jelen a költeményben? 
Milyen természeti  képek erősíti k meg a folytonosságot?

2.  Csoportosítva gyűjtsd ki a vers poéti kai eszközeit! Állapítsd meg, melyik eszköz hogyan viszonyul a változás 
és állandóság fogalompárjaihoz!

3.  Milyen jelentősége van a szövegben a négy őselem említésének?

4.  Milyen � pusú lírát jelez előre a költemény nyitányának Horati us-idézete?

5.  Miért válhat a koszorú az állandóság és a változás abszolút jelképévé?

6.  Milyen többletjelentést hordoz az egytömbűvé szerkesztett  verskép?
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„A világ egyfelől minden ízében képzet, másfelől minden ízében akarat.”„A világ egyfelől minden ízében képzet, másfelől minden ízében akarat.” (Arthur Schopenhauer:  (Arthur Schopenhauer: 
A világ mint akarat és képzetA világ mint akarat és képzet))

  Mit jelenthet a Schopenhauertől származó, fenti , a világ megismerhetőségével kap-
csolatos megállapítás? Vajon a megismerés folyamata objek� v? Mi a megismerésben 
a megismerő és a megismert viszonya?

A lírikus epilógjaA lírikus epilógja

   Babits Mihály

   Babits Mihály és Ady Endre a Bibliát olvassa

A lírikus epilógja 

A Levelek Iris koszorújából
kötet utolsó, dőlt betűvel sze-
dett verse, A lírikus epilógja, 
amely Babits egyik legkorábban publi-
kált szövege, az In Horatium párverse-
ként, de ellenpontjaként is olvasható. 
Az ars poetica ugyanis annak a költői 
vállalásnak a  beteljesíthetetlenségéről 
számol be, amelyre Babits az In  Ho-
ratiumban vállalkozott: a  költemény 
alapállítása ugyanis, hogy a külső vi-
lág megismerése nem terjed túl az ön-
megismerésen, a tudat önmaga korlátai közé van zár-
va („S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi […]
Büvös körömből nincsen mód kitörnöm”). Amennyiben 
viszont a világ lényegében megismerhetetlen, úgy kife-
jezhetetlen is, A lírikus epilógja tehát voltaképpen a kö-
tetet nyitó ars poetica programjának meghiúsulásáról 
számol be. Hangvétele a felismerésből fakadóan elégi-
kus. A vers a gondolati líra tárgykörébe tartozik.

A költemény címe a  kötetben betöltött szerepről 
tanúskodik: a  vers epilógusként, a  költő beköszönő 
versgyűjteményének zárszavaként értelmezhető. Fel-
ütésszerű kezdése abból a belátásból fakad, hogy az In 
Horatiumban a  mindenséget a  maga állandó változá-
sában megverselni akaró lírai én felismeri, hogy a vi-
lágegészre irányuló megismerési vágyának a  megis-
merő személye, tehát ő maga a legfőbb gátja. A világot 
ugyanis a megismerő mindig saját észlelési folyamatai 
révén szemléli, így az észlelt valóságelemek szükség-
képpen a  szubjektív befogadási és értelmezési folya-
matok lenyomataként, azaz képzetként maradnak meg 
az emberi tudatban. (A szubjektív megismerés prob-
lematikájával Schopenhauer foglalkozott A világ mint 
akarat és képzet című munkájában.) A „Csak én birok 
versemnek hőse lenni” kijelentés így nem az önhittség, 
hanem a csalódás hangján szól. Az első versszak ellen-

tétre épülő szerkezete tehát a  korábbi, 
a  kötet nyitóversében olvasható költői 
hitvallás kudarcát ismeri be: „a  min-
denséget vágyom versbe venni, / de 
még tovább magamnál nem jutottam”.
A második strófa a világ objektív meg-
ismerhetetlenségét megfogalmazó böl-
cseleti gondolatokat folytatja. A  „Vak 
dióként dióban zárva lenni” Schopen-
hauertől idézett sor a lírai én és a kül-
világ viszonyának szemléletes képi 
párhuzamát adja. A bélből és csonthéj-
ból álló termés, a  dió belsejében is, és 
külső, a dióbelet a külvilágtól elválasz-

tó, kemény héjában is a  lírai alanyt jelöli; a „Vak dió”
minőségjelzős szószerkezet szintén az önmaga korlátai 
közé zárt versbeszélő megfelelője a  szövegrészletben. 

A harmadik versszak „Büvös körömből” Schopenha-
uertől kölcsönzött említése a  formai párhuzam révén, 
a  diómotívumhoz kapcsolódóan, szintén a  megisme-
rés örök és végtelen korlátozottságára utal. A  lírai én 
az észlelés bezártságából való kitörése még a vágyai ré-
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vén is bizonytalannak bizonyul: ezt a bizonytalanságot 
a  feltételes mód igeképzős igealakja („szökhet”) jelöli. 

A záró versszak kulcsszava a bölcseleti gondolatfo-
lyam végén a háromszor említett „én”: a személyes név-
másban nyomatékosított lírai alany a  költemény első 
versszakának felütéséhez tér vissza általa. A  versszak 
börtönmetaforája („Én maradok: magam számára bör-
tön”) azt bizonyítja, hogy a költői én önmaga számára 
kívülről nem szemlélhető, nem észlelhető. Csak az én 
által érzékelt világ adott, az énen kívüli világ számára 
nem létezik. Ezt a lezárt, megmásíthatatlan felismerést 
véglegesíti az a  verskeret, amely a  nyomatékosított 
alany mellett fogalmi párhuzamok révén zárja közre 
a bölcseleti tartalmat. Az „alany és a tárgy” a megisme-
rő és a megismert valóság azonosságát fejezi ki, az in-
dulatszóval („jaj”) bevezetett utolsó sor „alfája és óme-
gája” pedig – biblikus hivatkozásként és Nietzschétől 
kölcsönözve is – a kezdő versszak „első s utolsó” kifeje-
zéspárt ismétli meg. A görög ábécé első és utolsó betűje 
Jézust idézi a Jelenések könyvéből: „Én vagyok az alfa és 
az ómega, a kezdet és a vég”; a kezdő- és végpont emlí-
tése a költemény bölcseleti, fi lozófi ai végkövetkezteté-
seivel párhuzamos jelkép. A lírai én megismerési korlá-
tait a  versforma is kifejezi: a  petrarcai szonett 

a maga 14 sornyi, kötött terjedelmével úgyszintén a vé-
gesség jelölőjévé válik a versben.

A költemény címe a versszöveg ismeretében, az egyes 
szám harmadik személyű megfogalmazás révén általá-
nos érvényűvé teszi a  lírai én szubjektív tapasztalatát.

Bölcseleti  líra a pálya elején
Babits Mihály első kötete, a  Levelek Iris koszorújából
a  bölcseleti líra alkotójaként mutatja szerzőjét. A  sok-
színű és állandóan változó világot lírai témává ava-
tó Babitsot a  görög természetfi lozófi a, Schopenhauer, 
Nietzsche és Bergson nézetei mellett az én és a külvilág 
viszonya, valamint a  megismerés folyamata és lehető-
ségei foglalkoztatták. A  gondolati költészet művelése 
miatt elefántcsonttoronyba zárt költőnek tartott Babits 
bölcseleti lírája a második, a Herceg, hátha megjön a tél 
is! (1911) című kötetben szintén uralkodó jellegű marad.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Ha nem tudsz mást, mint eldalolni / Saját fájdalmad s örömed:

Nincs rád szüksége a világnak, / S azért a szent fát félretedd.”
Petőfi Sándor: A XIX. század költői

▶ Vajon mikor van és mikor nincsen igazán létjogosultsága a szubjek� v költészetnek? Mi az egyes korok és köl-

tészeteszményeik között  fennálló összefüggés? Van szerepe a költői alkatnak a műalkotások keletkezésében? 

A külvilág eseményei is formálják a készülő műalkotást?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Milyen lírai hagyománnyal kíván szakítani Babits A lírikus epilógja című versében? Sikerül a vágyott  művet 
megalkotni a verssel? Objek� v vagy szubjek� v költői megnyilvánulás a költemény? 

2.  Milyen jelentésrétegei lehetnek a vers záróhasonlatának: „jaj én vagyok az ómega s az alfa”, ha egyrészt szó 
szerint a görög ábécé betűiként vizsgáljuk, másrészt, ha a Jelenések könyve 1,8 intertextusaként olvassuk? 

3.  A vers egyik első változatának a címe így szólt: „Csak én”. Mennyiben módosítja szerinted a versszöveg jelen-
tését a későbbi, ismert cím? 

4.  Állítsd párhuzamba egymással a vers bölcseleti  tapasztalatát: a megismerés korlátosságát a lezártságot su-
galló poéti kai eszközökkel! Milyen példákat, költői eljárásokat találtál?
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FogalomFogalom
petrarcai szonett : Francesco Petrarcától származó, 14 sorból 

álló, négy versszakra tagolt, ölelkező rímes versszakokból és 
tercinákból álló költemény
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„miért nő a fü, hogyha majd leszárad? / miért szárad le, hogyha újra nő?”„miért nő a fü, hogyha majd leszárad? / miért szárad le, hogyha újra nő?” (Babits Mihály:  (Babits Mihály: Esti  kérdésEsti  kérdés))

  Milyen okokból kérdezünk hétköznapi életünkben? Miben közös kérdéseink nagy ré-
sze? Milyen mélységei lehetnek egy kérdésnek? Téged jellemzően milyen kérdések 
foglalkoztatnak? Miért érték, ha valaki kérdez? 

Esti  kérdés 
Babits 1911-ben megjelent második verses-
könyvének, a Herceg, hátha megjön a tél is!
című kötetnek egyik legismertebb és talán 
legnagyszerűbb darabja az Esti kérdés (1909). A  vers 
egyetlen szecessziós ízléssel szerkesztett mondatból áll 
(((( szecessziós mondatszerkesztés), amely a követke-
zőképpen lenne kivonatolható: „mikor lemegy a nap, ak-
kor bárhol lehetsz, mindig csak arra fogsz gondolni, hogy 
mi az élet értelme.” A szöveg egytömbűsége az egyetlen 
versmondat számtalan kérdését tömöríti egységbe. 

Három szakasz
A három belső egységből álló költemény első, a „Mi-
dőn” szóval bevezetett, 12 soros szerkezeti egysége 
az este részletező, lassú tempójú leírásával, a szecesz-

szió indaszerű szövegfűzésének eszközével és bravú-
ros rímtechnikával („ráncot” – „zománcot”) jellemzi 
az estét. (A napszak elmélkedéshez való kapcsolása 
gyakori jelenség a  költészetben.) A  bársonytakaróval 
azonosított est egymásból kibomló költői képek kez-
dőpontjává válik, a  lírai én az „óriási dajka” képében 
Istent sejtheti meg. A szövegrészlet jelzős szerkezetek-
ben („hímes lepke”), alliterációban („lágy leple”), hang-
szimbolikai eszközökben („e lepelt tehernek”), a lágy-
sághoz és a szépséghez köthető fogalmakban (bársony, 
pillangó) és az időmérték lüktetésén („s a hímes lepke 
kényes, dupla szárnyán”) mutatják fel a szecesszió esz-
tétizáló díszeit. 

A leíró jellegű bevezetés után a második, az „olyan-
kor” utalószóval bevezetett, a 13–38. sorig tartó vers-
egység egyes szám második személyű megszólításban 
a befogadó felé fordul, ám a nyelvi forma az önmegszó-
lítás kommunikációs szándékaként is értelmezhető 
a szövegrészletben. A belső szakasz a korábban rész-
letesen kifejtett este időpillanatait az emlékezés révén 
kapcsolja össze a fi zikai tér múltbéli tartózkodási pont-
jaival. Az így megteremtett tér-idő kapcsolatrendszer 
a hosszú, a befogadói fi gyelmet felkeltő bevezető egy-
ség után álló, bölcseleti, a létértelmet kutató gondola-
tiságot egyetemesíti a versben. A lírai én által birtokolt 
vagy valaha bejárt terekre tett utalások a  dimenzió 
változtatásával a  mikro- és makrokörnyezetet egya-
ránt számba veszik: a  versbeszélő látószöge a  nagy-
világon át – többek között – a saját szobát, a kávéházi 
asztalt, a domboldalt és Velencét is átlátja, miközben 
a térsíkokat a földtől a Holdig az egyre táguló emléke-
zeti térben használja. Ez a technika a befogadói kép-
zeletben a tér teljességét jeleníti meg. Az emlékező tu-
dathoz kapcsolt fi zikai tér és élménysorozat Bergson 
időszemléletével párhuzamos a  költeményben. Azt 
a  fi lozófi ai elgondolást igazolja, mely szerint a  múlt 
eseményei az emlékezés pillanatnyiságában felidézhe-
tőek: ebben a percnyi, objektív, fi zikailag is mérhető, 
külső, múltidéző időben a felidézett belső, szubjektív 
idő terjedelmessége jeleníthető meg. Mindez Hen-

Esti  kérdésEsti  kérdés

   Babits Mihály az esztergomi házában
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ri Bergson francia filozófus 
időszemléletét idézi, amely-
ről így írt Babits a Nyugatban 
megjelent A teremtő idő című 
tanulmányában: „A mi időnk 
teremt, újat alkot minden pil-
lanatban. Ez azért van, mert 
minden pillanatunkban benn 
van – tudtunkkal vagy anél-
kül – egész múltunk, sőt őse-
ink egész múltja; a  múlt nem 
halt meg, hanem hat reánk; él 
testünkben, lelkünkben; egész 
valónk az egész múlt eredő-
je; minden pillanat magában 
foglalja az egész múltat és va-
lamit ad hozzá. Eszerint min-
den jelen pillanat lényegileg 
különbözik az összes megelő-
zőktől, mert egyik sem foglal-
hatott magába annyit, mint 
emez és sohasem térhet vissza 
ugyanaz, éppen úgy, ami már 
elmúlt.” A szövegegység a mi-
nőségjelzős szerkezetekkel áb- 
rázolt térvariációkhoz az em-
lékezés terében tartózkodó ember változatos tevé-
kenységeit jellemzően módhatározós szerkezetekben 
mutatja meg („álmos kocsisod bóbiskolva hajthat”); 
a rímtechnika bravúrját a szakasz az első versegység-
ből továbbviszi. A belső egység vége ismét közvetlenül 

fordul az időhöz: a megterem-
tett összefüggést így egyetlen 
gondolati csomópontban ra-
gadja meg. 

Ebből a koncentrált, egy pil-
lanatra a  mindenséget megra-
gadó helyzetből indul el a hosz-
szasan és alaposan előkészített, 
erősen késleltetett, harmadik 
belső versegység a  39. sorban, 
amit az „ott” mutató névmás 
vezet be a  szövegben. A  vi-
lág szépségeivel találkozó és 
azokra rácsodálkozó lírai én 
a szépségnek mint esztétikai je-
lenségnek, majd magának a lé-
tezésnek az értelmére is rákér-
dez. A versnek ebben az utolsó, 
bölcseleti, létértelmet firtató 
egységében az egyetlen esti 
kérdésből kérdések sorozata 
bontakozik ki: ezekben a  vers 
korábbi, lassú tempója felgyor-
sul, az első szakasz motívumai 
pedig visszatérnek és újakkal 
egészülnek ki. A  sorvégi rí-

meket a belső rímek egybecsengése egészíti ki („miért 
a dombok és miért a lombok”), a szakasz felsorolásokból 
álló, szekvenciális építkezésű egységgé válik. Ezeknek 
a párhuzamos szerkesztésű kérdéseknek közös vonása, 
hogy a vers korábbi szakaszaiban említett és az új ele-

mekként szerepeltetett hivat-
kozások értelmét is kutatják. 
A  kérdéssorozat csúcspontját 
a  végtelen idő értelmének ke-
resése jelenti. Ezt a  végtelen-
ségképzetet fordítja aztán saját 
ellentétébe a  verszárlat bibli-
kus nyelvű, a biológiai élet vé-
gességére utaló fűszál példája, 
ami a  szöveg kezdetére visz-
szautalva egyben be is keretezi 
a költemény gondolatfolyamát. 
A  szemléletes, mindenki által 
ismert, hétköznapi példa, a pici 
fűszál a  végesség-végtelenség 
távlataiba helyezi a  lírai én 
bölcseleti filozófiáját. Az elszá-
radó, de folyton újra növő fű 
ugyanis önmagában hordozza 

   Szőnyi István: Este

   Rippl-Rónai József: Amikor az ember a visszaemlékezéseiből él
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az állandó megújulás képességét, ezt szemlélve a véges 
ember óhatatlanul a végtelenséggel találkozik. Magán 
viseli ugyanakkor az örökké ismétlődő megsemmisü-
lés sorsát is, ami megkérdőjelezi a  végtelenségképzet 
korábbi említését.

A költemény legfőbb gondolati értékét a kérdésfel-
tevés igényének ténye hordozza: az a  gesztus, ami-
vel a  lírai én a  világ és benne a  létezés értelmének 
megértésére vágyik és vállalkozik. Esti kérdésére 
azonban nem születik egzakt válasz: felvetései költői 
kérdések maradnak. Ilyen értelemben költői válla-
lása, a  lét összefüggéseinek és értelmének feltárása 
kísérletként látszólag elbukik ugyan, a végigvezetett 
gondolatfolyam azonban önmagában, puszta lété-
nél fogva mégis választ ad a  megválaszolhatatlan-
ra. A  különös esztétikai igénnyel megírt és a  szép-
ségre a szöveg több pontján is hivatkozó költemény 
ugyanis az abszolút módon, a  maga szépségénél 
fogva a  létértelem egyik lehetséges magyarázatává 
válik. Csakúgy, mint a lírai én megértésvágya, mely-
ben a létezést értelmezni akarás – legalább az egyes 
ember szintjén – az egyéni lét értelmének kulcsává és 
motivációjává válhat. 

Rába Györgyöt, a  költőt és Babits monográfusát 
idézve: „a kérdés végtelen ritmusa maga a  felelet.”
Babits költeménye „csak” kérdést „ígér”, explicit vá-
laszt nem: a  befogadóra hárul(hat) saját feleletének 
megtalálása – vagy saját kérdésének felkutatása. Egy 
másfajta értelmezésben azonban mégis kap az olvasó 
választ, amely nem más, mint az egymást követő, dús 
képek sodrásában megnyilvánuló érzelmi feszült-
ség és anyaggazdagság – Nemes Nagy Ágnes találó 
megfogalmazásában: „Az úgynevezett logikai vázat 
minduntalan megszakítja itt az emóció áradása […]. 
E két tényező, közlés és áradás egymást késlelteti. […] 
A  költő nyelvtanilag kérdez, képgazdagságával felel. 
A vers teste válaszol a vers értelmének.”

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„A mi időnk teremt, újat alkot minden pillanatban.”

Babits Mihály: A teremtő idő

▶ Hogyan érzékeljük szubjek� v, belső időnk és az objek� v, külső idő különbözőségét? A múlti déző emlékezés 

terjedelmi ideje egybe is eshet a felidézett  idő kereteivel? Központi  kérdés az emberi életben az idő? Miért?

FogalomFogalom
szecessziós mondatszerkesztés: indázó, füzérszerűen 

összekapcsolt, többszörös mellérendelést alkalmazó 
szerkesztési technika; jellemzője a bővítés

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Keress költői képeket, retorikai eszközöket az Esti  kérdés című versben! Hogyan vesznek részt a vers egyes 
szakaszainak jelentésképzésében? 

2.  Vedd sorba, hol vezet át a vers második szakasza! Szűkül vagy tágul a szövegben megjelenő tér? 

3.  Mit jelent a művészeti  és kulturális gondolkodásban Velence városa? Ismersz más olyan műalkotást, amely-
nek színtere a híres olasz város? Miért Velencébe helyezi a szöveg a fő kérdésfelvetését? 

4.  Hogyan változik meg a vers ritmusa az utolsó szakaszban? Hogyan sűrűsödik a versnyelv, és milyen hatást kelt? 

5.  Tedd fel máshogyan Babits kérdését! Ismersz más művészeti  alkotást, amely hasonló kérdést emel közép-
pontjába? 

6.  „A költő nyelvtanilag kérdez, képgazdagságával felel. A vers teste válaszol a vers értelmének” – írja Nemes 
Nagy Ágnes Babits verséről. Hogyan értelmezed megállapítását, mire gondolhat pontosan?  
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„Ki farag valaha bennünket egészre, / ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, / ha nincs ka-„Ki farag valaha bennünket egészre, / ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, / ha nincs ka-
lapácsunk, szüntelenül dúló, / legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?” lapácsunk, szüntelenül dúló, / legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?” (Babits Mihály: (Babits Mihály: Psychoanalysis  Psychoanalysis  
ChristianaChristiana))

  A magyar költészet nagy alkotói közül többen is megírták istenélményüket verseikben. 
Milyen istenképekre emlékszel alkotásaikat felidézve? Milyen istenképet mutat a fenti 
Babits-idézet?

Ideológiák felett álló hit

A Jobb és bal című költemény Az Istenek halnak, az 
ember él (1929) című kötetben megjelent alkotás. Sorai- 
ban a lírai én hitvallása olvasható, amelyben a hosszú 
időn át politikai és ideológiai támadások kereszttüzé-
ben álló költő elkötelezett meggyőződése tükröződik. 
Babitsot Kassák Lajosék a  politikai balról támadták, 
a  jobboldal pedig a  Nyugatban betöltött szerepével 
kapcsolatban viselkedett gyanakvó módon. A Tanács-
köztársasággal kapcsolatos, az Írói Direktóriumban 
betöltött tisztsége is a  politika fókuszába helyezte őt; 
a kommün gyakorlatától és politikai rendszerétől Ba-
bits a  Szíttál-e lassú mérgeket? (1919) című versében 
végül határozottan elhatárolódott. A  Nyugat főszer-
kesztőjeként sem kerülhette el a  belpolitikai véle-
ményformálást, holott mindvégig igyekezett a  lapot 
kiegyensúlyozott módon, a  művészi elkötelezettség 
felelősségével vezetni.

A „fölülről” bizonyossága
A Jobb és bal című költemény négy számozott egység-
ből álló, kötetlen szerkezetű költemény. Címe a térirá-
nyok megnevezésével politikai irányokra és a  végíté-
letre is utal, így a szöveg metaforikus jellegű alkotássá 
válik. Első számozott versszakában a lírai alany a jel-
képként használt lángmotívum példáján keresztül 
érzékelteti különböző ideológiáknak kitett helyzetét. 
A tűz nyelvét a strófában „badar szelek” cibálják, a lírai 
ént a politika erőszakos nyomása kényszerítené egyik 
vagy másik irányba elhajolni. A kurzív írással kiemelt 
„fölfelé” a lángnyelvek fizikai törekvésén túl metafori-
kusan a lírai én egyértelmű állásfoglalását is jelzi: az ég 
felé irányulás eszmei-hitbéli szándéka a különböző tér-
irányokban, jobb és bal felől legfeljebb ehhez az elköte-
lezettséghez keres szellemi partnert magának. Hitében 

tehát nem megingatható, meggyőződése világi szán-
dékok által nem sajátítható ki. A  második számozott 
versszak szakít az első strófa metaforikus, képi párhu-
zamával; benne a lírai én egyes szám első személyben 
szólva felfedi önmagát. Hangja számonkérő, megnyi-
latkozása indulatos, felháborodását költői kérdésbe 
foglalja. Az őt rángatók manipulatív szándékát határo-
zottan elutasítja, tekintetét az égre emelve jobb és bal 
pozíciójának, tehát az üdvösségnek vagy a kárhozatnak 
a kijelölését a bibliai Apokalipszisban olvasható utolsó 
ítéletre hivatkozva Jézusra bízza. 

Értékőrzés és keresztény istenhit  Értékőrzés és keresztény istenhit  
Babits Mihály költészetébenBabits Mihály költészetében

   Babits Mihály
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A gazda bekeríti  házát 

A gazda bekeríti házát (1925) című vers Az Istenek halnak, az ember él (1929) 
című kötetben megjelent költemény. Kiindulópontját az irodalomtörténet kert-
toposza adja, versbeszélőjét mégsem a  saját, előhegyi kerthez köthető, magán-
életi idillben, hanem védekező pozícióban, kerítésének léckatonái között látjuk. A három 
versszakos alkotás lírai alanya a  témajelölő címben hordozott tevékenység végzése köz-
ben tűnik fel: éppen „bekeríti házát”. A kerítés, amelyet épít, katonai tevékenységekkel és 
funkciókkal jellemzett („dzsidások”, „állnak őrt”) védelmi vonal; szükségességére a költe-
mény elején még nem derül fény. A lécek metaforizációi a lírai én létbizonyosságának je-
lölői („erőm, munkám, nyugalmam és jutalmam ők”). A befogadói fi gyelmet felkeltő, meg-
magyarázatlan versbeszélői tevékenység leírása egy másik metaforikus kapcsolódást nyit 
meg: a sün-élet tüskéi a lét szakadtságának tapasztalatáig vezetik az elvonttá vált gondola-
tot. A kerítés lécei eközben beengedik a magánélet kertjébe az élet természeti szépségeit és 
a széthulló emberi közösségek egykori élményét, csakúgy, mint a feszültségteremtő „szeles 
október” hidegét is. A természeti képsorozat így az ősztoposzig jutva az értékvesztés, az 
elmúlás, a szertefoszlás, a halálközeliség képzeteit adja hozzá a szöveg képiségéhez. 

A második versszak indulatszóval bevezetett, többes szám első személyű közlése ki-
emeli az első strófa képsorozatát annak elsődleges értelmezési keretéből és a kincses ta-
valy említésével idő- és értékszembesítő pozíciót jelöl ki. A lírai én a múlt értékeit őrző 
ember szerepében határozza meg önmagát. A  „barbár, gyilkos és hazug” ősz modern 
szeleit, a szebb jövőt ígérő, üres propagandát azonban kerítése révén sem tudja kizárni 
a kertjéből és életéből. Figyelme a pici fűmagra irányul: a föld alatti, láthatatlan és védett 
csírázásban a létezés valódiságát és értelmét fedezi fel. Ezért szólítja fel kertjét a mag óvó
védelmezésére, ám a felszólítással tulajdonképpen saját magát célozza meg. A kert-mag 
összefüggés ugyanis saját felelősségének kimondására, a humánum- és értékőrzés költői 
magatartásának vállalására, a mandátumos költőszerep viselésére készteti. 

A záró versszak az elsődleges jelentésben tovább viszi a  lírai én és a kert párbeszédé-
nek egyetlen, versbeszélői szólamát. A  távoli ellenpontokig tágított értékszembesítés az 
életjelkép-virágokkal a mindent elpusztítani akaró telet, a „fehér-csuhás vezeklő”-t ütköz-
teti. Az emberlétbe betolakodó, barbár „Új” helyébe a versbeszélő belső erkölcsi parancsa 
a „Régi” kincsek megvédésének szándékát lépteti. A versszöveg a kertmetaforából a közép-
kori szerzetes képét hívja elő: a „korcs nomádok”, a civilizáltalan, barbár „hordák” elől régi 
könyveket rejtegető ember fi gurája az egyetlen követhető magatartás példáját mutatja fel. 
A  költemény zárlata derűlátóbb kicsengésű: benne a  léckatonák 
ridegségét az orgonabokrok eleven szépsége váltja fel. Az illatok 
és a méhek motívuma az újjáéledés reménységével zárja le a köl-
teményt.

A vers rímtelen, alapvetően jambikus lejtésű, a  szabadverset 
megközelítő formájának egyik legfeltűnőbb sajátossága a soráthaj-
lások gyakorisága. Ez a poétikai eszköz a költemény fő üzenetének, 
az értékőrzés szükségességének állandóságát erősíti a  műben. Ez 
a morális parancs Ady Endre értékőrző magatartásával mutat pár-
huzamos vonásokat; a Mag hó alatt (1914) című Ady-vers a mag 
motívuma révén meg is előlegezi Babits Mihály alkotását.

Kozma Lajos: Kert (1919)  
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A harmadik versszak a második szakasz záró meg-
állapításából indul. A  lírai én az utolsó ítélet vissza-
vonhatatlan döntését egyedüli mértéknek, a földi erők 
nevetséges ideológiai kényszereit játéknak tartja. A vé-
res játékban azonban saját magát – párhuzamos kép-
ként – a  gyermek kiszolgáltatottságában észleli: báb-
léte a  rá irányuló erőhatásokban válik ingataggá egy 
bizonytalan színpadon. Önelemzésében a  kihasznál-
ható, a politikai szándékok áldozatává tenni akart, el-
veiben mégis megingathatatlanul a megmentő Apára, 
Istenre váró ember gyötrődéseit mutatja. 

A záró versszak a verskezdethez tér vissza, mintegy 
keretbe foglalva a köztes strófák üzenetét. A bábsors-
sal való azonosulást a metaforikus közlésmód igazolja, 
ami egyben beismeri az ideológiai játszmáknak való 
kitettség tényét. Az önértelmező költői szándék dacos 
hangja azonban kiszól a  versszövegből: szólamának 
többes szám második személyű megszólítottjaiban 
a  politikai jobb és bal képviselői köszönnek vissza. 

Hitvallásában drótszerűen erős, a  világi erők ránga-
tását könnyedén ellensúlyozni képes, égi támpontról 
beszél a nagy kezdőbetűvel kiemelt Valakiről, aki fe-
lülről gondviselésével igazít, „kimondhatatlan ujjal”.
Ez a Valaki a lírai én hite szerint: Isten. 

A költemény üzenete közvetlen, a megszólítottakhoz 
határozott és félreérthetetlen hangon szól. Közlésszán-
dékát az evangéliumi példabeszédekben is megfi gyel-
hető, metaforikus vagy hasonlatokra épülő, hétköznapi 
párhuzamok révén (láng, báb) fejti ki. Gondolati egysé-
gét a soráthajlások eszköze erősíti. Az „Itélet trombitája”
biblikus hivatkozás egyértelműsíti a  lírai én meggyő-
ződését. A hit megvallása a politikai gondolkodásmód 
fölé látó, a versbeszélő számára egyetlen abszolút élet-
elv, az istenhit felvállalásával zárja le a költeményt.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„ilyen báb vagyok én is – de a bábot drótjai tartják…”

Babits Mihály: Jobb és bal

▶ Függetleníthető a művészi lét a külvilág gyakorlati , érdekektől vagy hatalmi szándéktól övezett  hatásaitól? 

Lehet a művész csak magánember? Elkerülhető a művész életének közemberi minősége?

FogalomFogalom
szabadvers: olyan költemény, mely versszerű tördelése 

ellenére nem vers-, hanem prózaritmussal rendelkezik

Irány a világháló!Irány a világháló!

1.  Olvasd el újra a Jobb és bal című verset! Vezesd végig a műben a versszakok metaforikus megfeleléseit! 
Milyen párhuzamokkal ábrázolják ezek a képi eszközök a lírai én helyzetét?

2.  Hányféle jelentésben jelenik meg a versben a két térirány: a jobb és a bal?

3.  Nézz utána a bibliai Apokalipszisben szereplő jobb és bal kifejezéseinek! Milyen döntések kapcsolódnak ott  
az említett  térirányokhoz?

4.  Milyen többletjelentést hordozhat a versszakok megszámozása a versben?

5.  Olvasd el A gazda bekeríti  házát című költeményt! Idézd fel, tanulmányaid során mely művekben találkoztál 
már a kertt oposszal! Milyen tevékenységek és értékek kapcsolódnak bennük a kerthez mint helyszínhez?

6.  Milyen, a lírai én által tapasztalt események vagy eszmék koncentrálódhatnak az ősz és a tél pusz� tó erejében?

7.   Mi indokolhatja a költemény reményteli zárlatát? Mely versbéli hivatkozás előlegezheti  meg ezt a zárlatot?

8.  Rögzítsétek táblázatban az általatok eddig megismert költőszerepeket! Rendeljétek ezeket a szerepeket 
alkotókhoz! Állapítsátok meg, hogyan viszonyul A gazda bekeríti  házát című versben megfogalmazott  költő-
szerep az eddig tanult költőszerepekhez!
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„„úgy vagyok én is, nagy hír tudójaúgy vagyok én is, nagy hír tudója” (Babits Mihály: ” (Babits Mihály: Mint különös hírmondó…)Mint különös hírmondó…)

  A hasonlat a költészet ősi eszköze: az elvont tartalmat valami konkréthoz, plaszti kushoz vi-
szonyítva teszi érthetővé és képszerűvé. Az elmúlt órákon tanultak alapján idézd fel, hogy 
miként viszonyul Babitsnál a lírai én a közösséghez! Milyen szerepet tulajdonít a költészet-
nek? Mit gondolsz, hogyan illeszkedik ehhez a Mint különös hírmondó… címbeli hasonlata?

A 30-as évek prófétai magatartása
Babits Mihály lírája a 30-as évekre végképp szakított 
a  pályakezdet esztétizáló költői eszményével és ma-
gánjellegű gondolati lírájával. A 20-as években, a vi-
lágháború és a trianoni nemzeti tragédia ismeretében 
szubjektív költészete helyébe a közösségi szempontok: 
a  humánum- és értékőrzést sürgető alkotások lép-
tek, a  klasszikus modernség szépségkultuszát pedig 
egyfajta nyelvi-stilisztikai letisztultság, később pedig 
a klasszicizálódás jelensége váltotta fel. A 30-as évek 
költészetének legmeghatározóbb vonása az a  költői 
szerepváltozás lett, ami Babits személyétől sokáig 
idegen, egyéni alkatával a költői tapasztalatban össze 
nem egyeztethető módon a  magasabb és egyetemes 
erkölcs parancsainak közvetítésére késztette a költőt. 
A  hosszú időn át elutasított, később félve felvállalt 
mandátumos művészszerep a 30-as években a próféta 
küldetéses alakjában kezdte mutatni Babitsot; ennek 
a prófétai szerepnek a betetőzése az 1937–1938-ban írt 
Jónás könyve című elbeszélő költemény és az 1939-ben 
hozzá kapcsolt Jónás imája című vers lett. 

Mint különös hírmondó…

A Mint különös hírmondó… (1930) című vers, 
a Versenyt az esztendőkkel! (1933) kötetben je-
lent meg. Egyetlen mondatból álló vers a mí-
toszteremtés eszközével alkotja meg lírai alanyát. A 30-
as években írt három jelentős vers (Mint forró csontok 
a máglyán…, Mint a kutya silány házában…, Mint kü-
lönös hírmondó…) hasonlatokra épül, de az utóbbi vers 
egészen más technikával dolgozik, mint az előbbiekben 
megfi gyelhető, hagyományos hasonlatalkotó líra. 
A máglyán égő test, a láncra vert kutya, a juhait őrző 
pásztor olyan képek, amelyekre elég egy-egy szóval 

utalnia a  költőnek, s  máris magunk előtt látjuk őket. 
A különös hírmondó fogalma azonban valójában sem-
miféle konkrét képet nem idéz fel az olvasóban: a lírai 
énnek előbb részletesen, hat versszakon keresztül el 
kell magyaráznia, miféle alakra is utal, s csak ezután, 
a késleltetett bemutatás jelentheti ki: „úgy vagyok én is”.
Az olvasó már a  hírmondó fogalmánál megakad: 
a 20. században, a versben emlegetett autók, repülőgépek, 
gépfegyverek korában nemigen értelmezhető ez a  foga-
lom. Inkább az ókori drámákból ismerős:  ott sze repelnek 
az Antigonéban, az Oedipus királyban hírnökök „nagy 

Lírai öndefi níció és közvetí tő szerep Lírai öndefi níció és közvetí tő szerep 
az 1930-as évek költészetében: az 1930-as évek költészetében: 
Mint különös hírmondó… Mint különös hírmondó… 

   Rippl-Rónai József: Babits Mihály (1923)
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hír” tudóiként. Ez az eleve anakronisztikus hírmon-
dó már önmagában is elég különös alak lenne: furcsa 
fi gura, aki a telefon, a rádió, a modern sajtó korában 
vándorbotot ragadva, gyalogosan hordja szét a „nagy 
hírt” az emberek között. Az előhegyi kertet idéző he-
gyen él, tartózkodási pontja egyben erkölcsi magasla-
tokat is képvisel. A világ hétköznapi, jelentéktelen dol-
gaira, bár észleli őket, nem fogékony, az ember igazi, 
pusztító lényegét ismeri, mégis a „szellem és szerelem”
örök eszmei értékeiben hisz. Hírnökként elbújik a hí-
rektől, szólásra, a  hegyről való aláereszkedésre csak 
a poétikai eszközökben gazdagon jellemzett ősz érke-
zése készteti. Erre az eleve különös jelenségre építi rá 
Babits a furcsaság második rétegét a látszólag paradox 
nyitósorban („Mint különös hírmondó, ki nem tud 
semmi ujságot”). A  korszerűtlen eszközökkel élő hír-
mondónak a  hírei is különösek: arról beszél, „amit 
mindenki tud”, hogy ősz van. A  verscím hasonlító 
szerkezete ezáltal kétértelművé válik: a  különös hír-
mondóhoz a  lírai én egyfelől nem hasonlít, hanem ő 
maga válik azzá, másfelől különössége a  hír –  nem 
hír  – örökérvényű hír dilemmájához kapcsolódik. 
A költemény így a modern kori hírmondó új mítoszát 
teremti meg, aki dacolva a hírek devalválódásával, 
azok jelentéktelen áradatával szemben egyetlen, ám 
annál fontosabb üzenetet hoz. 

A hírmondó híre
A címadó sor hasonlító mellékmondatából kiágazó 
számos mellékmondat a  versben a  befogadói fi gye-
lem felkeltését célzó, terjedelmes késleltetéssel vezeti 
be a  hírnök „nagy hírének” kimondását: „ősz van!”.
A mindenki által észlelt, nyilvánvaló tényt a hírmon-
dó kétszer is elkiáltja; az évszakváltozás jelentőségé-
vel a  forrongó, őrült világ történéseit állítja szembe. 
Megnyilatkozása szerint az őszt az észlelésen túl érzi 
is „az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor / álla-
tok”, annak természeti jelenségeiben a belőle elvonat-
koztatott „szent Ritmus” örök körforgását tapasztalja 
meg. A hír tehát inkább így értelmezhető: a természet 
annak rendje és módja szerint járja az útját, az örök 
ritmus ma is fennáll, változatlan, érvényes. A  közlés 
azonban még így sem fér bele a  „hír” modern fogal-
mába, legfeljebb abba a hírfogalomba, amely a bibliai 
korokban létezett: a  prófétai kinyilatkoztatások, az 
evangéliumi jóhír fogalmába. A  különös hírmondó 
tehát egyfajta evangéliumot hirdet, jóhírt hoz, amely 
túlmutat az aktualitásokon, a mulandó szenzációkon, 
az emberi esetlegességeken, s  épp ezek kicsinységére 
világít rá, szembeállítva velük az örök törvényt, a vál-
tozásaiban is örök és állandó világrendet. A költemény 
utolsó előtti versszaka a szóismétlések és szekvenciák 
(„óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa / évek 
ritmusa, Isten versének ritmusa”) révén a  „nagy hír”
visszhangjává válik. A költemény üzenetében az em-
beri és a  természeti világ törvényei szembekerülnek 
egymással, az örök dolgok és emberi esetlegességek 
ezen szembeállítása egyben ítélet is a civilizáció, a tör-
ténelem, a  barbár emberi faj, a  pusztító, balga ban-
dák fölött. Az általános érvényű igazság kimondása 
az egyetemes élet megragadásán keresztül történik. 
A hírnök hírmondása a lírai én ars poeticájává válik.

Stí lus, verselés 
A vers stílusa is érzékelteti a „híráradat” és a profeti-
kus „jóhír” közti ellentétet. Az előbbire utalnak a szán-
dékosan köznapi megfogalmazások (berregés, rossz 
szomszéd, gépfegyver), az utóbbira az annál költőibb 
emelkedettség („konok isteneket vakítva lobogjon az 
égig szellem és szerelem”).

Hasonló módon ingadozik a szöveg az élőbeszédet 
imitáló szabálytalanság és a nagyon is szabályos hexa-
meter között, hol annak esetlegességét, hol ennek ün-
nepélyességét hozva a versbe. A mű végére az utóbbi, 
líraibb stílus válik uralkodóvá, amint azt a záró me-
tafora, a fehér tigris gyönyörű, meglepő és találó képe 
is jelzi.

Babits Mihály és felesége, Török Sophie  

   Basch Edit: Babits Mihály arcképe (1932)
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Csak posta voltál 

A Versenyt az esztendőkkel (1933) című kötetben megjelent Csak posta voltál önmegszó-
lító költemény. A címben és a teljes versszövegben szereplő egyes szám második személyű 
igealakokban a lírai én saját magához szól: magához intézi felismert emberi és költői sze-
repével kapcsolatos megállapításait. 

A nyomhagyás problematikája
A költemény felütése a mű alapvető kérdésfeltevését: a nyomhagyás jelenségének vizsgá-
latát előlegezi meg. Az első versszak szemléletes, a hétköznapi életből vett példából kezdi 
kibontani a vers gondolatfolyamát: a  lírai én a költői kérdésben azt vizsgálja, szőnyegre 
taposó emberként ő, vagy inkább csak a cipőtalpára ragadt por hagy látható nyomot maga 
után. Az elvégzett gondolatkísérlet mélyebb összefüggések feltárására ösztönzi őt: a köl-
temény további szakaszaiban arra a filozófiai kérdésre keres választ, hogy a nyomhagyás-
ban felismerhetővé válik-e a nyomot hagyó ember személyisége vagy sem. Vizsgálódását, 
melynek eredményei végül hitvallásává válnak, a következő versszakok időben és térben 
is tágítani kezdik: a lírai én a nyomhagyás természetét az utcán, a házak falán, a fákon is 
értelmezni kezdi; a tereptárgyak után pedig az írás, az alkotás tevékenységére is kivetíti. 
A kitágított vizsgálati tér után a jelenből a múlt emlékei felé tartó, egyre bővülő vizsgála-
ti idő keresztmetszetébe állítja a jelenség megfigyelését. A mostból a korábbi otthon felé, 
a fogarasi éveken át egészen a gyerekkorig visszavezetett távlat elemzése mind ugyanazt 
a következtetést engedi levonni a kísérletből: ezt a felismerést a versbeszélő az „ez vagy / 
te, ez az emlék!” szövegrészben fogalmazza meg. Az emlékezés tárgyában fel nem lelhető 
önazonosság a szövegrészlet metaforikus megfeleléseiben válik láthatóvá: a lírai én Foga-
ras- és árnyék-léte a személyiség közvetítő szerepének belátásáig juttatják el az önelemző 
gondolatot. 

A közvetlen nyomhagyás képességének hiánya érzelmi-indulati többletet vált ki a meg-
szólalóból: ezt a többletet a költői kérdés és a felkiáltás fejezi ki a versben („Mi voltál ott? 
keresd tovább magad!”). A vizsgálat a tér és az életidő teljes áttekintésének illúzióját kelti; 
az emlékező tudat a  fogarasi 
múlt után a nagyszülői házhoz 
és a Dunántúlhoz kötődő gyer-
mekkorhoz jut el. A költemény 
előrehaladása eközben fokoza-
tosan gyorsulva követi a  lírai 
én felismeréseiből fakadó ke-
serűségét: a lírai én lényegéből 
semmi, még saját hangja sem 
képes a személyiséget felidézve, 
beazonosítható módon nyo-
mot hagyni maga után. A belá-
tásból fakadó metafora a posta 
és a  folyómeder azonosságai-
ban ragadja meg az emberi és 
költői lét szereplehetőségeit.

Babits Mihály  
az esztergomi házában
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Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet.”

Babits Mihály: Csak posta voltál

▶ Találhat az ember cselekvési moti vációt a saját személyiségét a végzett  tevé-

kenység alá rendelő szolgálatban? Ha igen, milyet?

FogalomFogalom
anakroniszti kus: korszerűtlen, 

idejétmúlt

devalválódás: elértéktelenedés, 
jelentéktelenné válás

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  A Mint különös hírmondó… című költemény valójában egyetlen mondat. Melyik a vers főmondata, amelynek 
alá vannak rendelve a tagmondatok? Hogyan határozza meg pozíciója a versszerkezetet? 

2.  Hogyan utalnak a vers mo� vumai Esztergomra, a határ közelségére, az előhegyi nyaralóra? Mit jelent, hogy 
a lámpák sincsenek közelebb, mint a csillagok? Mely szavak jelenti k a vers értékszerkezetének csúcspontjait?   

3.  A mítoszteremtő versen belül az 5. strófa egy külön mítoszt fogalmaz meg. Mit mesél a vers a Nap és a fák 
szerelméről? Miért hasonlítja az őszi fákat táncosnőkhöz? 

4.  Hogyan minősíti  az öregséget a 7. versszak? Hol szerepel még a Babits-életműben a „versenyt az évekkel”
szókapcsolathoz hasonló megfogalmazás? 

5.  Létezik-e a valóságban fehér ti gris? Mire utal a versben a fehérség? Mire a ti gris szőre? Milyen szókép 
a „új tavasz illatos dzsungele” kifejezés? 

6.  Valójában miért különös a versben ábrázolt hírmondó? Mi az üzenete? Milyen jelentések kapcsolódnak 
klasszikusan a művészetben ehhez az üzenethez, és milyen jelentéssel ruházza fel a Babits-szöveg? 

7.   Olvasd el ismét a Csak posta voltál című költeményt! A nyomhagyás milyen lehetséges formái jelennek meg 
a versben? Melyek függnek össze az írás és olvasás cselekedeteivel? Maga a versírás minek minősülhet? 

8.  Hasonlítsd össze a vers keretstrófáit! Hogyan változik a versbeli beszélő (megszólított ) és a szőtt es viszonya? 
Nézz utána, milyen jelentéseket hordozhat a szőtt es, a szőnyeg más kultúrákban!

Posta és meder
A lírai én által felismert posta- és mederszerep a létezésben az ember, különösen a művész 
szerepét a közvetítésben, a hírvivésben, a nagy, ember felett álló, lényegi folyamatok előse-
gítésében jelöli ki, a vers így ars poeticává válik. Ennek a szerepnek a meghatározása a záró 
versszakban tovább részleteződik: a saját élethivatását „gyenge szál”-lal azonosító lírai én 
a múlt és jövő összekötésében, a letűnt idők hagyományainak folytatásában határozza meg. 
A költemény zárlata a nyommotívum ismétlésével a vers kezdetéhez nyúl vissza, a szöveg 
ezáltal keretes szerkezetűvé válik. A benne ismételt motívum kapcsán a lírai én nyomként 
tekint az emberre, így saját magára is. Felismeri, hogy a személyiség lényege a nyomhagyás-
ban nem jut szerephez, hiszen az emberi élet nyomlétként tölti be neki rendelt hivatását: 
„Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet.” Az ember 
tehát nem több, mint a múlt vetett árnyéka, ami által a tegnap üzen a holnapnak. Olyan 
összekötő láncszem, amelynek jelentősége messze elmarad a közvetítési folyamat és a rábí-
zott üzenet jelentősége mögött. Léte ezért alázatot és küldetéstudatot követel, jutalma pedig 
a szolgálatban, a jól végzett munkában és a kijelölt szereppel való azonosulásban keresendő.
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Az irodalomban az évszakok ősi jelképként az emberi élet különböző szakaszait szimbolizálják.Az irodalomban az évszakok ősi jelképként az emberi élet különböző szakaszait szimbolizálják.

  Gyűjts példákat lírai alkotásokból, melyek a telet a halállal kapcsolják össze!

Betegség és haláltudat
Babits Mihály betegségének első, nehézlégzéses tüne-
tei 1934-ben jelentkeztek. Az ekkor kezdődő orvosi 
kivizsgálás még nem tárta fel a bajt. Biztos diagnózist 
a költő, több szanatóriumi kezelés után, csak 1937-ben 
kapott: gégeszűkületét gégerákja okozza. Fulladásától 
kizárólag műtéti úton szabadulhatott meg: operációja 
után azonban elveszítette beszédhangját, környeze-
tével így csak „Beszélgetőfüzetei” segítségével tudott 
kommunikálni. Műtétje utáni sugárkezelése csak 
lassítani tudta a  kórlefolyást, megállítani nem. A  be-
tegség állandó jelenléte életében a végességtudat meg-
élésével járt: ez az állapot a költeményekben a halállal 
való szembenézés lenyomataként van jelen.

Ősz és tavasz között 

Az Ősz és tavasz között (1936) Babits Mi-
hály egyik utolsó költeménye. Az életművet 
lezáró, 1934 és 1937 közötti verseket tartal-
mazó, Újabb versek kötetben 
már csak a Balázsolás, a Jónás 
könyve és a  Jónás imája kö-
vetkezik ezután. Babits kései 
költészetének alaptémája az 
idő múlása és a halál, a szűk-
re szabott életidőben a  két-
ségbeesett sietség a  cselekvés 
lehetőségéért egyik kötetének 
a címében is megjelenik (Ver-
senyt az esztendőkkel). Ebben 
a  gyűjteményben jelent meg 
például a  Mint különös hír-
mondó… című költemény. Az 
Újabb versek kötet is hasonló 
motívummal indul, nyitóver-
sének (A meglódult naptár)
első sorpárja így hangzik: „Jaj 

hogy suhannak, versenyt év az évvel! / S egyre kergéb-
ben! Tél az ősz után!” Később is meghatározó marad 
például az Esős nyár és a  Restség dicséreti című ver-
sekben. Az Ősz és tavasz között című versben azonban 
a halál mint elkerülhetetlen, közeli, személyes fenye-
getettség jelenik meg a  beszélő számára. Ez a  jelleg-
zetesség emeli a  verset a  költő többi hasonló témájú 
műve fölé. 

Ősi téma 
A költemény az ember véges életét, az elmúlást a ter-
mészet folytonos megújulásával, az egymásra kö-
vetkező évszakok ciklikus rendjével állítja szembe. 
Az ősz és a  tél összekapcsolása a  halállal az egyik 
legősibb költői téma, a magyar irodalomban is nagy 
hagyománya van. Gondolhatunk például Berzsenyi 
Dániel A közelítő tél című versére, amely a természet 
látványától („Hervad már ligetünk”) jut el a  szemé-
lyes elmúlás bizonyosságáig („Itt hágy, s vissza se tér 
majd gyönyörű korom”). Felidézhetjük Vörösmarty 

Szembenézés a halállal: Szembenézés a halállal: 
Ősz és tavasz között Ősz és tavasz között 

Rippl-Rónai József: Tájkép  
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Mihály híres verssorát az Elő-
szóból („Most tél van és csend 
és hó és halál”) vagy Petőfi ét 
a Szeptember végénből („elhull 
a virág, eliramlik az élet”). Ba-
bits költeménye is ebbe a  sor-
ba illik, de nemcsak felidézi, 
alakítja is a hagyományt. Nem 
egyetlen évszak részletes leírá-
sát adja, mint Berzsenyi vagy 
Petőfi , hanem a  természet 
ősztől tavaszig tartó teljes fo-
lyamatát foglalja össze néhány 
sorban. Erre utal a cím is: nem 
az évszakok fontosak, hanem 
az évszakok egymásba fordu-
lása, a  folyamatos átmenet, 
megújulás és mozgás. A  ter-
mészeti változás sebességét 
érzékelteti, hogy a  vers min-
den évszakot csupán egy-egy jellemző említésével 
idéz fel: az őszhöz a bor, a  szél, a víz, a  télhez a hó, 
az újév, míg a  tavaszhoz az olvadás, a vándormada-
rak, a  száradás. Az évszaktoposzokban rejlő elvont, 
metaforikus jelentésekre a költemény egyéb toposzai 
rakódnak: a  szintén elmúlást jelképező napszakto-
posz, az est („Este van már, sietnek az esték”) és az 
újév („Már az év, mint homokóra, fordul”), amely az 
új kezdetet és az év fordulójához kötődő számvetést 
kapcsolja a vers évszakszimbolikájához. A haláltuda-
tot kifejező évszaktoposzokon túl a költemény egyéb, 
szintén metaforikusan az elmúlást jelentő képek 
rendszerében idézi meg az emberi élet végét. A vers 
nyitányában említett hűs pince a sírkamrát, a vetett 
ágy később a ravatalt, a sárrá rothadás a testi mulan-
dóságot, a paplan a sírhalmot rendeli az őszi képek-
ben megjelenített halálképzethez.

Számvetés
A vers a  lírai én saját mulandóságával való szembe-
sülése életének mérlegre tételét eredményezi: ennek 
a számvetésnek rajzolódik ki egyfajta egyenlege a szö-
vegben. A számba vett értékek a létösszegzés igényé-
vel mutatják a pálya és az emberi sors végességéből fa-
kadó hiányait. A „Mennyi munka maradt végezetlen!”
keserű felkiáltása Arany János Epilogus című költe-
ményének tapasztalatával („Mily temérdek munka 
várt még!”) válik párhuzamossá. A  végességtudattal 
élő lírai én a számvetés szerint nem leli az örömben 
a  vigaszt („Öreg, öröm, nem tud vigasztalni”), sem 

a  csókban a  szerelmet („Bucsuizzel izgatnak a  csó-
kok”). Társas emberi kapcsolatai tönkrementek, ba-
rátai elárulták, életművét mulandónak érzi. 

Változatos műfaji kódok 
Az Ősz és tavasz között több műfaji kódot ötvöz. For-
mavilágának egyszerűsége a  dalra emlékeztet. A  tíz 
szótagú sorok trochaikus lüktetésűek, de 4+4+2-es, 
ütemhangsúlyos ritmusuk meghatározóbb. A  min-
den második versszakot záró refrén mint szerkezeti 
elem – a  verseléshez hasonlóan – a  népköltészetet 
idézi, csakúgy, mint a gyakran ragrímekből álló pá-
ros rímsor. A hetedik strófa eleje pedig („Olvad a hó, 
tavasz akar lenni.”) a népdalok virágénekeinek egyi-
kéből származó átvétel („Olvad a hó, tavasz akar len-
ni / Be szeretnék kék ibolya lenni”). Az allúziót
a következő sor is továbbviszi, de kifordítja („Mit tu-
dom én, mi szeretnék lenni!”). A  felütés, a  nyitókép 
a bordal műfaját idézi fel („őszi boros ének”). Ha múlt 
időben is („elzengett”), de a bor képzetével a vidám-
ság, az életöröm jelentésköréből indul a  költemény. 
Ezt viszont éles kontraszttal ellensúlyozza a 3–6. sor 
naturalisztikus hasonlata („puha sárrá rothad / mint 
mezitlen teste egy halottnak”). A halott test fi zikai va-
lójának bemutatása és a  hozzá kapcsolódó motívu-
mok, valamint a  refrén felkiáltása („óh jaj, meg kell 
halni, meg kell halni!”) a haláltánc középkori műfajá-
hoz kapcsolódnak. A  következő strófák, az ősz és 
a  tél képei elégikusak, sőt a  tavaszt felidéző hetedik 
versszak is, a már említett népköltészeti allúzió elle-

   Rippl-Rónai József: Falusi udvar
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nére a veszt eség motívumait hozza („könny”, „sóhaj”, 
„szikkad”), valamint negatív festéssel él („az a madár 
vissza sohse reppen. / Lombom, ami lehullt, sohse hajt 
ki...”). A  nyolcadik  versszaktól kezdődő személyes 
rész pedig, különösen a kilencedik strófa anaforás 
gondolatritmussal előadott panaszáradata a  magyar 
jeremiádok érzésvilágát újítja meg. 

Általános érvény, egyéníte�  sors 
Az Ősz és tavasz között központi gondolata, hogy az 
elmúlás általános érvényű; a  halál előtti egyenlőség 
mindenkire, társadalmi és vagyoni helyzettől függet-

lenül vonatkozik. A  vers első szakaszaiban a  lírai én 
helyzete sem egyénített, az emberiség szinte anonim 
képviselőjeként szólal meg. Ezt mutatja, hogy az első 
versszakok beszélőre vonatkozó személyragjai és bir-
tokos személyjelei többes szám első személyűek, va-
lamint, hogy a  refrénsorok felkiáltásai személytelen, 
mindenkire vonatkozó közlések. A  többes szám első 
személy a hatodik versszak végéig marad meghatározó. 
Ezt követően a megszólalás egyes szám első személybe 
vált. Ennek ellenére a hetedik és a nyolcadik versszak 
megszólalója továbbra sem egyénített: keserű felkiáltá-
sa, hogy a  természettel szemben neki végleg meg kell 

Balázsolás

A Balázsolás (1937) című költemény megszólalója a naiv gyer-
mek őszinte, tiszta hangján fordul Szent Balázs vértanú püs-
pökhöz közbenjárásért. Imádságos megnyilatkozásának lehe-
tőségét a  szent életéhez köthető csodatételnek, egy gyermek 
fulladástól való megmentésének kultusza adja. (A katolikus 
hitgyakorlat Szent Balázs ünnepén az úgynevezett Balázs-
áldást szolgáltatja ki, ami a  torokbajoktól hivatott megóvni 
a  hozzá járuló, hívő embert.) Az egyházi szertartás emléke 
mellett saját, a vers első részében felidézett, gyermekkori hitél-
ménye is Szent Balázs megszólítására készteti, a püspök vérta-
nú ugyanis akkor megóvta életét a „fojtogató torokgyíktól”.

Beszédhelyzet
A költemény lírai alanya betegsége kínzó állapotában, archa-
izálva, ószövetségi zsoltáros hangján („Mert orv betegség öl-
dös íme engemet”) könyörög Szent Balázshoz. Imádságában 
gyermekkorának hitére, a szenthez szóló fohászainak egykori 
meghallgattatására hivatkozik; ez a  régi imádságos viszony 
jogosítja fel jelenkori megszólalására, esdeklő szándékának 
feltárására. Fohásza a szöveg egy pontján gyónássá is válik („háladatlanul, / nem is gon-
dolva tereád”): saját hálátlanságának, a közbenjáró szenttől való egykori elfordulásának 
megvallásává. A költemény könyörgés részében a lírai én érvek által szól Szent Balázs-
hoz. Ezek az érvek kettejük sorspárhuzamára („Hisz a te szent gégédet is / kések nyiszál-
ták”) hivatkoznak. Bennük a  költői én azonban nem a  haláltól való megmenekülést, 
a gyógyulást kéri, hanem az elmúlással szembenézve, annak méltó elviselését reméli („S 
talán azt is, hogy nem is / olyan nagy dolog a halál”).

Versforma
A költemény feltűnő jellegzetessége, hogy rímtelen, váltakozó hosszúságú, jambikus 
lejtésű sorai egytömbű szövegként, tagolatlanul alkotnak megbonthatatlan egységet. 
Az egyetlen verstömb sorhosszúságokból fakadó szabálytalansága a zihálás, a légszomj-
jal beszélés érzetét kelti az olvasóban. A soráthajlások a gondolati egységet jelenítik meg 
a rapszodikus versben.

   Francesco Villamena Francesco Vanni nyomán 
(1598): Szent Balázs
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halnia („Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki…”) álta-
lános emberi léttapasztalat. Az utolsó két szakaszban 
azonban a lírai én mély, személyes vallomását olvassuk. 
A 9. strófa kesergő felsorolása, a barátok, a szeretett sze-
mélyek elvesztése után, a fokozás utolsó állomásaként 
az írói hírnév, a szellemi örökség, hatás mulandóságát 
is kimondja: „Ami betüt ágam irt a  porba, / a  tavasz
sárvize elsodorja.” A 9.  strófa „veszteséglistája”, a vers 
érzelmi mélypontja után a zárlatban felidézett asszonyi 
jóság mégis enyhülést hoz. Az utolsó sorok Berzsenyi 
Dániel A közelítő tél című versét, az ismert Berzsenyi-
sort („Sem béhúnyt szememet fel nem igézheti / Lollim 
barna szemöldöke!”) idézik. De Babitsnál a kedves nem 

tehetetlen, a szeretett nő törődése a halál pillanatát is 
átfogja. A halálban nyitva maradt, „rémült” szemet egy 
csók takarja le örökké.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Barátaim egyenkint elhagytak, / akikkel jót tettem, megtagadtak;

akiket szerettem, nem szeretnek, / akikért ragyogtam, eltemetnek.”
Babits Mihály: Ősz és tavasz között

▶ Jó cselekedeteinket vajon a hála reménye moti válja? Marad lelki jutalma az embernek akkor is, ha nem kap 

köszönetet vagy hálát tett eiért cserébe? Ha igen, miben áll ez a jutalom?

FogalmakFogalmak
allúzió: szövegek közö�   párbeszéd (intertextualitás) egyik 

fajtája, amely nem szó szerinti  átvétellel, hanem célzással, 
utalással idéz fel egy korábbi művet

anafora: sti liszti kai alakzat, melyben egy vagy több szó több 
egymást követő verssor vagy versszak elején ismétlődik

Balázs-áldás: Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén, 
a torokbajok elkerülése érdekében kiszolgáltatott  áldás 
a katolikus szertartásban

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét az Ősz és tavasz között  című verset! Igazold a költemény keretes szerkezetét! Miben válik az 
utolsó versszak az első strófa variánsává?

2.  Vizsgáld meg a vers lírai alanyának számvetését! Milyen értékek szerepelnek ebben a mérlegre tett  életben?

3.  Állapítsd meg, hogyan befolyásolja a versbeszélői tudatot a halálközeliség élménye még meglévő, pozi� v 
értékeinek megélésében!

4.  Vizsgáld meg az „asszonyi jóság” képi, hasonlatba foglalt megfogalmazását! Milyen értékeket képvisel 
– a szövegrészlet alapján – a szeretett  nő alakja a lírai én életében?

5.  A vers címe három évszakot foglal magában. Hogyan befolyásolja a jelentést a tény, hogy a tél csak a névutó-
val jelölve jelenik meg ebben a címben?

6.  Olvasd el a Balázsolás című verset is! Fejtsd ki a lírai én és a költeményben megszólított  Szent Balázs sorspár-
huzamát!

7.   Hogyan jelenik meg a költeményben a lírai én gyermeki és felnőtt  léte? Miben áll a két léthelyzet szövegbeli 
különbözősége?

8.  Milyen jellemző emberi magatartását gyónja meg a lírai én a versben?

9.  Állapítsd meg, milyen halálnemtől fél a lírai én! Mi a magyarázata annak, hogy mégsem ennek elkerülését, 
hanem elviselési képességét kéri a megszólított  szentt ől?
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„A szó ti éd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.”„A szó ti éd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.” (Babits Mihály:  (Babits Mihály: Jónás könyveJónás könyve))

  Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye az ószövetségi Jónás próféta
könyvének parafrázisa. Idézd fel a parafrázisokról tanult ismereteidet! Milyen irodalmi 
parafrázisokkal találkoztál már?

Jónás könyve
Az 1937–1938-ban keletkezett, négy részből álló el-
beszélő költemény megírása az alkotó évtizedes di-
lemmájának nyugvópontját, prófétai szerepének 
vállalását bizonyítja. A pálya elején esztétizáló és fi lo-
zofi kus törekvésű költő, Babits Mihály a világháború 
tapasztalatainak birtokában előbb az 1920-as, aztán 
az 1930-as években érlelte ki és vette végül magára 
az egyéni alkatához nem illeszkedő, küldetéses költő 
szerepét. A  saját tehetségében mindvégig kételkedő 
költő a prófétai mandátum vállalásában a világ mély-
ségeivel való találkozástól, illetve a küldetés betöltésé-
re való, vélt alkalmatlanságától tartott. A történelem 
és benne a  20.  századi ember lényegének alakulása 
azonban a magasabb erkölcsiség közvetítésének lelki-
ismereti kényszerét rótta rá. Prófétai küldetését bizo-
nyító költeményeiben a „homo moralis”, az erkölcsös 
ember szólalt meg belőle. Ekkor keletkezett alkotá-
sai a  pályanyitány szépségkultuszától eltávolodva 
a  klasszicizálódás stílusjegyeit hordozzák magukon.

A Jónás könyvének legkorábbi gondolati 
előzménye a költő 1928-ban kiadott, Julien 
Benda francia fi lozófus, író és esztéta Az 
írástudók árulása című művére, azonos 
című válaszként megírt tanulmányában ol-
vasható. Itt fogalmazta meg először politikai 
oldalak és izmusok felett álló, az abszolút 
erkölcs és humánum nevében fogant néze-
teit, melyek az írástudót, így a  művészem-
bert az iránymutatás erkölcsi felelősségével 
ruházták fel. Eszerint a  művelt ember kül-
detése a  „Világítótorony heroizmusa, mely 
mozdulatlan áll, és híven mutatja az irányt, 
noha egyetlen bárka sem fordítja feléje az or-
rát – míg csak egy új vízözön el nem borítja 
lámpáit.” A Versenyt az esztendőkkel! (1933) 
című kötetében megjelent nagy versek 
ugyanezt a  szerepvállalást igazolták (Mint 
különös hírmondó…, Holt próféta a hegyen). 

A Jónás könyve azt a  kérdésfeltevést járja körül, 
hogy mi az írástudó ember, a költő feladata akkor, ha 
a világ erkölcsi romlásával szembesül. Ezen túl kijelöli 
a képviselt erkölcsi üzenet egyén és személyiség felett 
álló pozícióját is. 

Babits elbeszélő költeménye és a Jónás imája az élet-
mű lezárásává vált. Zárszóvá, ami nem csupán a költői 
pálya, hanem az emberi életút erkölcsi magaslataira is 
rávilágított.

Szereppárhuzam
Babits a Jónás könyvében az ószövetségi Jónás próféta 
történetét dolgozza fel; az elbeszélő költemény a bibliai 
könyv parafrázisa. A költő az eredeti történet cselek-
ményvázát megőrizte: a  próféta tengerbe dobásának, 
ninivei fogadtatásának és a város sorsának bemutatá-
sát azonban saját elképzelése szerint alakította: Jónás 
nála a hajósok akaratából került a tengerbe, Ninive la-
kói kinevették a prófétát, a városlakók többsége pedig 
nem tartott bűnbánatot, és nem tért meg. Babits az 
ószövetségi Jónás alakjában, a prófétaságot kezdetben 

Jónás könyveJónás könyve

   Jan Luyken: Jónást a viharban kidobták a hajóról (1698)
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elutasító, később mégis vállaló ember karakterében sa-
ját szerepdilemmájának, belső vívódásainak párhuza-
mára talált; ez a megfelelés késztette a mű megírására. 
A  próféta fi gurájában így saját alteregóját alkotta 
meg; küldetéses költősorsának dilemmáit erre az alak-
ra vetítette ki. Elbeszélő költeménye ennél és a  pa-
rafrázis tényénél fogva tehát olyan önéletrajzrészletté 
vált, melynek főszereplője mégsem az alkotó, hanem 
egy vele szinte teljesen megegyező sorsú bibliai alak. 
Az én és nem én távolságtartó közelsége a prófétasze-
rep értelmezéséhez járul hozzá.

Babits Jónása
Az elbeszélő költemény főhőse a  mű elején nemet 
mond az Isten által elhívott próféta szerepére. A meg-
szégyenüléstől és Ninivétől való félelmében Tarsis felé 
vesz hajójegyet, „mivel rühellé a prófétaságot”. Küldeté-
sének súlyát vállalhatatlanul nehéznek érzi, lázadásá-
ban menekülni próbál előle. Alakját az elbeszélő már 
a tengeri vihar jelenetében ironikusan ábrázolja: elbe-
széli az olvasónak, hogy főhőse a háborgó, életveszélyes 
hullámokat vető vízben csendes, Isten szeme elől elta-
kart erdőszélre vágyik. Jónás a  viharban beismeri Is-
tentől való félelmét, ám a rá bízott küldetéstől és a világ 
bűneitől elhatárolódva ekkor még nyugalomra vágyik. 

A tengerbe vetve, a  cethal gyomrában a bűzös, sötét 
magány saját De profundisának megvallására készte-
ti (a de profundis jelentése: a mélységből): a 130. zsoltár 
énekeséhez hasonlóan ő is a  mélységből, a  szorongat-
tatásból kiált Istenhez („Kiáltok Tehozzád,  / hallj meg, 

Isten! Mélységből a magasság / felé kiáltok, káromlok, kö-
nyörgök, / a  koporsónak torkából üvöltök”). Kínjainak, 
elveszettségének alliterációval is kiemelt megvallása után 
még Istent vádlón siratja sorsát és régi életének elveszté-
sét, de a szenvedés végül beismerteti vele gőgjét. Az ön-
vizsgálat bűnbánatra, illetve a neki rendelt prófétaszerep 
vállalására készteti. Megvilágosodása – a bibliai történet-
hez hasonlóan – a legnagyobb sötétségben, Istenhez kö-
zeledése a legnagyobb távolságban éri utol alakját. Szaba-
dulásában az Úrhoz felérő imáinak kegyelmeit látja. 

Ninivében a  városlakók bűneivel találkozik az iste-
ni küldetéstudattal felvértezett Jónás. A cet fogságából 
megmenekült, „lotykos, rongyos” ragadós ruhájú, büdös, 
olaj- és dinnyeszagú, szakállas prófétát ironikus leírás-
sal jellemzi az elbeszélő. A niniveiek kigúnyolják, kine-
vetik őt, túlfűtött indulatú prófétálását mindháromszor 
fi gyelmen kívül hagyják. Babits narrátora beszámol 
a  városlakók egyes bűneiről: anyagi haszonszerzésük 
túlzó mértékéről, testiségük és szemérmetlenségük el-
uralkodásáról és az udvari hedonizmus aránytéveszté-
seiről is. Csakúgy, mint Jónás kudarcairól, illetve meg-
futamodásának körülményeiről és érzelmi hátteréről 
is. A kezdetben bánatos és riadt, később bosszúszomjas 
próféta Ninive pusztulását várja. Csalódottsága és elva-
kult dölyfössége ismét szereptévesztésbe kergeti: Isten-
hez intézett, perlekedő, indulatos megnyilatkozásban 
– az isteni üzenet helyett – saját megalázottságát pana-
szolja el („Lám, megcsufoltak, Egek Alkotója! / Szolgádat 
pellengérre állították”). Bosszúszomjas, pusztulást re-
mélő várakozása végén, a negyvenedik napon azonban 

mégsem áll lángokban a város.
Prófétai mivoltának nyilvános buká-

sa, Ninive városának megmaradása ékte-
len haragra gerjeszti Jónást. A  küldetését 
félreértő, saját, öncélú hitelességéhez ra-
gaszkodó, a  szolgálat helyett önmagát fel-
magasztaló próféta Istenen kéri számon 
megszégyenülését. Felhördült vádaskodá-
sában hazugsággal vádolja az őt kiválasztó 
és elhívó Istent. Ebben a  tapasztalásában 
látja visszaigazolódni tarsisi menekülését, 
a prófétaszerep elleni, egykori lázadását. Te-
hetetlenségében saját halálát kívánja, majd 
sértettségében a sivatagba, egy tök árnyéka 
alá vonulva duzzog. A  példázatos törté-
net zárlatát Isten jószándékú, de egyértel-
mű pedagógiája adja. A nap tüzében ismét 
szenvedő Jónásnak végig kell hallgatnia és 
meg kell értenie a  prófétai szerep igazi lé-
nyegének isteni magyarázatát. Az idő ura-   Jan Luyken: Jónást a bálna kilöki a gyomrából (1698)
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ként önmagára hivatkozó Isten 
világossá teszi, hogy döntése, 
amivel saját teremtményeinek, 
a niniveieknek megkegyelmezett, 
nem megkérdőjelezhető. Ezen 
túl azt is egyértelműsíti, hogy 
a  prófétaszerepben, ami nem 
megkerülhető, nem választott, 
hanem kijelölt sors, a  hírvivő 
személyisége az üzenet fontos-
ságához képest elhanyagolható 
(„A szó tiéd, a fegyver az enyém. / 
Te csak prédikálj, Jónás, én 
cselekszem”). Rajta kívül nincsen más örök létező. 

Az elbeszélő költemény végén Jónást saját hallgatá-
sába burkolózva mutatja a narrátor. Csöndje az értet-
lenség, a kényszeres beletörődés, de a belátás csöndjét 
egyaránt jelentheti.

Stílusgazdagság
A Jónás könyvét az elbeszélői hang és a nyelvi stílusré-
tegek gazdagsága jellemzi. Az alkotás példázatos törté-
netté válik, melyben a Jónás sorsából kibomló tanulság 
általános emberi tanulsággá lesz. Az elbeszélő beszéd-
módja a parafrázis alapjául szolgáló, ószövetségi könyv 
nyelvét idézően archaizáló: a  stílushatásért a  figura 
etymologicák („záraim kizárod”), az alliterációk („kiál-
tok, káromlok, könyörgök, / a koporsónak…”) és az ar-
chaikus elbeszélő múlt idő használata („Az Ur pediglen 
készitett vala”) felelnek. A  narrátori közlés szintén az 
Ószövetséget idézően metaforizált 
nyelven szól, amelyben a háborgó 
tenger, a cet, a sötétség és a prédi-
káció helyéül szánt oszlop is Isten 
akaratának képi megfelelőjévé 
válik. Az elbeszélő a  Jónás alak-
más babitsi én–nem én játékában 
a történet számos pontján a gúny 
és az irónia eszközével jellemzi 
a  főhőst („olyat bődült bozontos 
szája”). Megszólalásának rend-
kívül kevert jelleget kölcsönöz 
a  gúny esztétikai minőségén túl 
a  különböző nyelvi rétegből való, 
egymástól nagyon eltérő stílusha-
tású kifejezőeszközök használata. 
Az emelkedettség („Halld az Egek 
Urának Istenének / kemény szózat-
ját, nagy Ninive, térj meg”) mellett 
a  műben előfordulnak köznyelvi 

elemek („s  Jónás elszelelt búsan 
és riadtan”) csakúgy, mint a híres 
„rühellé” népies stílushatású kife-
jezése, de a  nyelvi humor is visz-
szaköszön a  mű „Besóztál görgő 
tengered savával” sorában. 

Jónás imája

1939-ben, a Jónás könyve 
megírását követő évben 
alkotta meg Babits a  Jó-
nás imája című, az elbeszélő köl-

teményhez kapcsolódó verset. A benne egyes szám első 
személyben megszólaló versbeszélő szakít a  korábbi 
alakmásjátékkal, és vállaltan saját, a prófétaszerephez 
fűződő viszonyát tárja fel a  sorokban. Egyúttal visz-
szamenőleg le is leplezi az elbeszélő költemény Jónását, 
akiben immár – utólag bevallottan – saját magát min-
tázta meg. A költemény Babitscsal szinte teljesen azo-
nos megszólalója a felismert, de talán – félelmei szerint 
– túl későn felvállalt prófétai küldetés birtokában, ha-
lálközeli tudattal alkotja meg imádságos, a  cselekvés, 
a prófétálás idejéért esdeklő fohászát. 

A műfajmegjelölő című költemény első versmondata 
a lírai én öntükröző, vallomásos helyzetértékelését adja. 
Megszólalója az alkotás nehezítettségéről, a szó versbe 
foglalásának sikertelenségéről, a költői énen túlnövő sa-
ját nyelv parttalan áradatáról beszél. Az imádság máso-
dik mondatában a lírai én a nagy kezdőbetűvel kiemelt 

   Antonie Wierix (II.) Maerten de Vos nyomán: Jónás a tök alatt (1643)
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Gazdához, vagyis Istenhez szól, akitől a kifejezés és ké-
sőbb élete sodrának mederbe terelését reméli. A tenge-
rig vezetett, biztos út a költői hivatás, az elrendelt sors 
beteljesítésének vágyát fogalmazza meg, mely vágyban 
a Biblia verstanként való említése a költészet és a létezés 
alapját egyszerre jelentené. Az imaszándék megfogal-
mazását követő versegység először a  korábbi Jónás-lét 
tagadó engedetlenségét ismeri be, majd a „mégvakabb és 
örök / Cethal szájában”, vagyis a halálban való eltűnés 
fenyegetettségében költészetének valaha volt, régi hang-
ját akarja megtalálni. A fohászában költészetének újjá-
születéséért könyörgő költői én a közelgő elmúlás tuda-
tában sürgetőnek tartja, hogy addig szólhasson, míg „az 
égi és ninivei hatalmak engedik” – hiszen a költő számá-
ra a szó, a nyelv általi alkotás az élet. Amennyiben a Jó-
nás könyve a prófétaszerep elfogadása, úgy a Jónás imá-
ja annak bizonyossággal való felvállalása. A versszöveg 
a  pálya végén így a  cselekvés, a  prófétálás lehetősé- 
géért, a küldetésben megtalált önazonosság megéléséért 
való fohásszá válik.

A költemény két versmondatba zárja a halálos beteg 
lírai én imádságát. A sorvégen páros rímekben össze-
csengő, soráthajlásokkal összekötött szöveg egytömbű-
sége és két mondatba szerkesztése a sóhajtást, a sietős 
beszédet imitálja. Ez a formai jellegzetesség a vers üze-
netével és a vershelyzettel is párhuzamos poétikai jegy.

A pálya egyenlege
Babits Mihály a  magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakja poeta natus és poeta doctus is volt. A  Nyugat 
első nemzedékéhez tartozó alkotó a  klasszikus mo-
dernség esztétizáló és a  filozofikus költő bölcseleti 
igényével kezdte meg pályáját. Első verseskötetét a Le-
velek Iris koszorújából (1909) című gyűjteményt szép-
ségeszménye mellett formai, műfaji és tematikus sok-
színűség jellemezte. Ugyanez a  nyitó kötetben letett 
kézjegy látható a második, Herceg, hátha megjön a tél 
is! (1911) című versgyűjteményben is.

A kezdetben saját elefántcsonttornyába zárkózó 
költőt a  világháborús tapasztalat inti arra, hogy böl-
cseleti jellegű énlírájának kedvelt témáiból kilépve 
a közösség hangján is megszólaljon. A Recitativ (1916) 
című kötetbe gyűjtötte a  háborút ellenző, békepárti 
költeményeit. Az 1920-as évek ismét fordulóponthoz 
juttatták a költői pályát: a trianoni nemzettragédia és 
a  világháború tapasztalatai a  küldetéses költő arcélét 
kezdték kirajzolni. Babits a  közösségi költészet kere-
tein belül kezdetben a humánum és a magasabb, ab-
szolút erkölcs nevében szólalt meg verseiben. Költői és 
emberi feladatát az értékőrzés mandátumában fedezte 
fel. Világszemlélete az ideologikus gondolkodás helyé-
be gyermekkori hitének, katolicizmusának megerősö-
dését léptette. Ekkor született költeményei már jellem-
zően nem hordozták magukon a  pályaelő esztétizáló 
stílusjegyeit, a versek a klasszicizálódás irányába való 
elmozdulást tükrözik. A korszak kötetei: a Nyugtalan-
ság völgye (1920), a Sziget és tenger (1925) és Az iste-
nek halnak, az ember él (1929). A 30-as évek költészete 
a Versenyt az esztendőkkel! (1933) című kötettel fém-
jelezve a  költői szerepfordulat bizonyítéka: a  korszak 
nagy költeményei a  prófétai szerep felvállalásának 
erkölcsi parancsát visszhangozzák. Kései költészete 
betegsége nyomorúságában születik meg; az ekkor ke-
letkezett költemények alapélménye a  halálközeliség, 
a  végességtudat. Az 1937–1938-ban keletkezett Jónás 
könyve és az 1939-ben írt Jónás imája a prófétaszerep 
felvállalását és a vele való teljes azonosulást bizonyítva 
zárja le az alkotói pályát.

Babits Mihály nemcsak költőként, hanem íróként is 
jelentős magyar alkotó, akinek regényei mellett novel-   A Jónás könyvének kézirata Babits kézírásával
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lái is jelentős alkotások. 1916-ban jelent meg A gólya-
kalifa (1913) című regénye, mely a klasszikus modern-
ség szellemtörténeti hátteréhez, Freud álomfejtésének 
elméletéhez kapcsolódik. A  Timár Virgil fi a (1921) 
című regény egy tanár-diák viszony történetét beszéli 
el, melyben a regényhős tanár, Timár Virgil szeretett 
tanítványától való elválásának lelki hátterével ismer-
kedhet meg az olvasó. A Halálfi ai (1927) című regény 
önéletrajzi hátterű alkotás, az Elza pilótában pedig egy 
disztópiát alkot meg az író.

Babits nemcsak szépíróként, de műfordítóként is 
jelentős alakja a  magyar irodalomnak. Dante Isteni 
színjátékának magyar fordításáért (1929-re készült el 
a teljes mű fordításával) 1938-ban a San Remo-díjban 
részesült. 1923-ban Tóth Árpáddal és Szabó Lőrinccel 

együtt készített Baudelaire-fordítása látott napvilágot, 
1933-ban pedig az Amor Sanctus című kötet, melyben 
az általa latinból fordított, középkori himnuszokat 
gyűjtötte össze, 1931-ben pedig Szophoklész Oidipusz 
király című drámáját fordította le magyar nyelvre. 

A költői, szépírói és műfordítói tevékenység mellett 
Babits irodalomszervezőként is fontos szerepet töl-
tött be a  magyar irodalomban. A  Nyugat című lapot 
1929-től Móricz Zsigmonddal közösen, 1933-tól pedig 
egymaga szerkesztette. 1927-től a Baumgarten-alapít-
vány kurátora lett: e tisztségében került nézeteltérésbe 
József Attilával. Irodalomtörténeti munkája is jelentős 
alkotás, melynek címe: Az európai irodalom története 
(1936). Ezenfelül számos tanulmánya, kritikai írása és 
levelezése is fémjelezte szerteágazó tevékenységét.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„…mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.”

Babits Mihály: Jónás imája

▶ Vajon minden ember életében felismerhető a küldetése, az élethivatása? 

Ha igen, miből? Mi történhet, ha követjük a felismert hivatást? És mi tör-

ténhet, ha nem?

FogalmakFogalmak
alteregó: „másik én”, alakmás, 

a személyiség képmása

parafrázis: egy műnek vagy 
valamely mo� vumának 
saját szempontú 
átdolgozása és értelmezése 

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Hasonlítsd össze Babits Jónás könyve című művét a Bibliában található Jónás könyvével a következő szem-
pontok alapján: a szövegek pontos címe, hossza és a szövegek narrációjának fontos mozzanatai! Ezek alapján 
újraírásnak vagy átdolgozásnak lehet nevezni a Babits-művet? 

2.  Babits műve elbeszélő költemény. Miért választhatja ezt a 20. században nem túl népszerű műfajt? Ezzel 
a műfajjal milyen hagyományhoz kapcsolódik, és milyen szövegjellemzőket utasít el? 

3.  Olvasd el a szöveggyűjteményből a Jónás imája című verset! Az önmagát a címben imaként meghatározó 
költemény mely pontokon kerül feszültségbe saját műfajmeghatározásával? Vizsgáld meg a megszólítót és 
a megszólított at! 

4.  Gyűjtsd ki azokat a szövegrészeket, amelyek a beszélő és a nyelv viszonyát jellemzik! Találsz-e nyelvtani, sti -
liszti kai „hibákat” a szövegben? Mi lehet ezek szerepe? 

5.  Próbáld meg értelmezni többféle nézőpontból a vers utolsó sorát aszerint, ahogy a lírai ént megszemélyesí-
ted! Mit jelent az idézet „hogy beszéljek s meg ne haljak”, ha a lírai énre mint élett anilag működő élőlényre 
gondolunk, ha a lírai ént a bibliai prófétával azonosítjuk vagy ha a költői hivatásból indulunk ki? 

6.  Mit gondolsz, mennyire kell egy mai költőnek prófétai szerepet vállalnia?
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„Bevallom harmadszor, hogy hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regény-„Bevallom harmadszor, hogy hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regény-
nek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.” nek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.” (Kosztolányi Dezső: (Kosztolányi Dezső: ÖnmagamrólÖnmagamról))

  Horati us óta a művészet, így az irodalom szerepéről is sokféle vélekedés láto�  napvilá-
got. Milyen eff éle vélekedéseket ismersz? Milyen más célja lehet még az irodalomnak, 
mint a gyönyörködtetés? 

Élete 
Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én 
született Szabadkán, a mai Szerbia terü-
letén fekvő Bácska fővárosában apai 
ágon köznemesi, anyai ágon vagyonos 
polgári családban. Anyja Brenner Eulá-
lia, apja Kosztolányi Árpád, a  helyi 
gimnázium matematika–fi zika szakos 
tanára, később igazgatója. Nagyapja 
Kosztolányi Ágoston bankpénztáros, 
1848–49-es honvédszázados, aki Bem 
seregében szolgált, és személyesen látta 
Kossuth Lajost, valamint Petőfi  Sándor-
ral is beszélt. Az  apai nagyapa a  gyer-
mek Kosztolányit írni-olvasni és angol-
ra tanította. A  fi atal Kosztolányi Szabadkán végezte 
tanulmányait, és ott is fejezte volna be, ám az irodalmi 
önképzőkörön olyan megjegyzést tett a magyartanárára, 
amely miatt kicsapták, s az érettségit Szegeden, magán-
tanulóként szerezte meg. Ezt követően a budapesti egye-
tem magyar és német szakára iratkozott be. Négyesy 
László professzor stílusgyakorlatán ismerkedett meg 
többek között Babits Mihállyal, Juhász 
Gyulával, és élethosszig tartó barátsá-
got kötött Karinthy Frigyessel. 1904-ben 
a bécsi egyetemen fi lozófi át és lélek-
tant hallgatott. 1905-től újfent a  buda-
pesti bölcsészkar hallgatója volt, diplo-
mát azonban Adyhoz hasonlóan nem 
szerzett: 1906-ban állást vállalt a Buda-
pesti Naplónál. 1907-től A  Hétben is 
rendszeresen publikált verseket, műfor-
dításokat és kritikákat. Később az Élet, 
a  Bácskai Hírlap, majd a  Pesti Napló
munkatársaként is dolgozott. A Nyugat
indulásától fogva rendszeresen publikált 
a folyóiratban. 

1910-ben utazást tett Franciaország-
ban és Olaszországban. 1913-ban felesé-

gül vette Harmos Ilona színésznőt, aki 
Görög Ilona álnéven maga is írt. Két év-
vel később megszületett fi a, Kosztolányi 
Ádám. Támogatta az őszirózsás forra-
dalmat, a  Vörösmarty Akadémia 
tagja lett, a Tanácsköztársaságot viszont 
fenntartással fogadta, majd – annak dik-
tatórikus eszközei miatt  – elutasította. 
Ezt követően rövid időre az Új Nemze-
dék című újság Pardon rovatához csat-
lakozott. Később szakított a  lappal, de 
lépése miatt átmenetileg elszigetelődött, 
politikai irányzatok és irodalmi szekér-
táborok közé került (a jobboldal az őszi-
rózsás forradalom melletti kiállásáért 

támadta). A  trianoni békeszerződés mélyen megrázta: 
Jajveszékelő címmel líraciklust írt, és ő szerkesztette az 
értelmiség nagyon széles körét összefogó Vérző Magyar-
ország antológiát. 

A ’20-as években aztán „a polgári életforma s az al-
kotói önállóság legmagasabb szintű összeegyeztetője 
lett” – írta róla egyik monográfusa. A Pesti Hírlapnál 

Kosztolányi Dezső pályájaKosztolányi Dezső pályája

   Kosztolányi Dezső

   A Budapesti  Napló szerkesztőségének tagjai
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vállalt jól fi zető állást (haláláig itt 
dolgozott), miközben költőként és 
íróként is sikereket aratott. 1930-
ban a  Kisfaludy Társaság tagjának 
és a  Magyar PEN Klub elnöké-
nek választották. 1933-ban jelent-
keztek betegségének, az ínyráknak 
első tünetei. 1935-ben ismerkedett 
meg utolsó szerelmével, Radákovich 
Máriával, aki több kései versének 
ihletője volt. 1936-ban hunyt el.

Művei 
Első verseskötete, a  Négy fal kö-
zött 1907-ben jelent meg, amely 
az impresszionizmus hatását tük-
rözi. „Jellegzetesen századfordu-
lós, szecessziós kötet, Reviczkyre 
és Komjáthyra visszautaló elemekkel. A  cím jelképes, 
a bezártságérzetre, az élményhiányra utal” – írja egyik 
értelmezője. A kötet kedvező fogadtatásban részesült, 
igaz, Ady elmarasztaló kritikát írt róla. Második ver-
seskötete, A szegény kisgyermek panaszai rendkívüli 
népszerűséget szerzett a  költőnek. 1913-ban Modern 
költők címmel műfordításkötetet adott ki. Követke-
ző sikeres verseskötete az 1920-as Kenyér és bor, itt 
olvasható egyik legismertebb költeménye, a  Boldog, 
szomorú dal. A  bús férfi  panaszai című kötet (1924) 
már az összegző, kései versek felé mutat: alaphangja 
a nagyvárosi magány, a kitaszítottság. 1928-ban jelent 

meg Meztelenül című versesköte-
te, amelyben az addig nagy forma-
kultúrával, erős verszenével alko-
tó költő a  szabadvers felé fordult. 
Utolsó kötete, a  Számadás (1935) 
–  a  magyar irodalom egyik leg-
nagyszerűbb verseskönyve – visz-
szatér a ritmusos, rímes formákhoz. 
Számos remekmű található a  kö-
tetben  – a  következőkben még ki-
térünk ezekre. Hátrahagyott versei 
között található a Szeptemberi áhí-
tat (1935) című költemény (Koszto-
lányi utolsó verse), amelyet a nagy-
beteg költő Radákovich Mária 
iránti szerelme ihletett. Kosztolányi 
az 1920-as években írt regényeivel: 
Nero, a véres költő (1921), Pacsirta 

(1924), Aranysárkány (1925), Édes Anna (1926), va-
lamint novellásköteteivel –  Tengerszem (1936), Esti
Kornél (1933) – a próza területén is jelentős elismerést 
vívott ki magának. A regény felé fordulásában szerepet 
játszott mélylélektani érdeklődésének felerősödése. 
Lírai és prózai, valamint publicisztikai írásai mellett 
számos nyelvművelő cikket és esszét írt. Szépírói, köl-
tői és publicisztikai tevékenysége mellett műfordításai 
révén is jelentős: a Modern költők fordításköteten túl 
Molière, Oscar Wilde, Honoré de Balzac műveinek 
fordítása a  nevéhez fűződik, csakúgy, mint William 
Shakespeare Romeo és Júlia-fordítása.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul be-

szélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb esemé-

nye, melyhez nincs fogható. (...) Mélyen bennem van, 

a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafi zikai rej-

télyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkoz-

hatom meg igazán.” 
Kosztolányi Dezső: 

Ábécé a nyelvről és lélekről

▶ Mit jelent – a fenti  idézetből kiindulva – magyarul 

gondolkozni? Meghatározza az anyanyelv az emberi 

gondolkodásmódot? Hatással lenne a nyelvi rend-

szer és eszköztár az emberi gondolatokra? Ha igen, 

milyen hatással vajon?

FogalmakFogalmak
lélektan/pszichológia: az ember lelkivilágával, annak 

felépítésével, működésével és fejlődésével foglalkozó 
tudomány

Vörösmarty Akadémia: az őszirózsás forradalom 
napjaiban Hatvany Lajos kezdeményezésére 
létrejövő irodalmi társaság, mely a konzervatí v 
Petőfi  Társasággal szemben határozta meg magát, 
célja a haladó szellemiségű írók összefogása, tagjai 
a nyugatosokon kívül többek közö�  Heltai Jenő, 
Molnár Ferenc, Krúdy Gyula és Kassák Lajos is; 
a Tanácsköztársaság beti lto� a 

Magyar PEN Klub: eredeti leg 1921-ben Londonban 
alapíto� , írókat, költőket és esszéistákat tömörítő 
társaság; neve a tagokra utaló, beszélő betűszó 
(pen: toll [angol]): Poets, Essayists, Novelists; 
magyarországi szervezete 1926-ban alakult

   Kosztolányi Dezső gyermekével
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„A homo moralis ellentéte és ellenképe gyökeres tagadása a homo aestheti cus, az önmagáért való ti szta „A homo moralis ellentéte és ellenképe gyökeres tagadása a homo aestheti cus, az önmagáért való ti szta 
szemlélődés embere, aki nem ismer jót és rosszat, melyet semmiféle lángelme nem különböztethet meg, szemlélődés embere, aki nem ismer jót és rosszat, melyet semmiféle lángelme nem különböztethet meg, 
csak szépet és rútat, melyet az ő egyéni sugallata biztosan megérez…” csak szépet és rútat, melyet az ő egyéni sugallata biztosan megérez…” (Kosztolányi Dezső: (Kosztolányi Dezső: ÖnmagamrólÖnmagamról))

  Az irodalom mint művészet óhatatlanul törekszik műalkotások létrehozására. Milyen 
eszközökkel képes a szépirodalom megtestesíteni a szépséget?

A költő Kosztolányi Dezső indulása
Kosztolányi Dezső költői indulása, a  homo aesthe-
ticus szépségkultuszának jegyében, a  Négy fal között 
(1907) című kötethez kapcsolódott. A  l’art pour l’art 
esztétikum később egész alkotói pályáját, így prózaírói 
tevékenységét is jellemezte. Önmagamról című tanul-
mányában így vall szépséghez fűződő viszonyáról: 
„Nem szeretném, ha bátorságnak tekintenék, hogy lán-
dzsát törtem a homo aestheticus mellett, akit mostaná-
ban általánosan lenéznek és gyűlölnek. Ezt az ítéletet 
vissza is kell utasítanom, mert morális ítélet s minden 
morál merőben idegen lényemtől, meg is vetem. Gyáva-
ság se lett volna, ha nem vállalom azt, amit eddig min-
dig sorommal hirdettem. Rút lett volna. Ezért úgy val-
lottam, amint vallanom kellett. Homo aestheticus 
sum.” Ez  a  művészeteszmény távol tartotta magától 
a politikát, a mandátumos költő szerepét és kezdetben 
a bölcseleti tartalmat is, a pálya későbbi szakaszában 
azonban e bölcselet mégis alkotásművészetének meg-
határozó vonásává vált.

Bár Kosztolányi Dezső első verseskötete, a Négy fal 
között (1907) sem volt sikertelen, az igazi áttörést az 
1910-ben megjelent A  szegény kisgyermek panaszai
hozta meg számára, olyannyira, hogy a szélesebb kö-
zönség még csaknem egy évtizeddel később is ezzel 
a kötettel azonosította Kosztolányi költészetét. Ehhez 
bizonyára az is hozzájárult, hogy a kötetnek újabb és 
újabb, egyre bővülő kiadásai jelentek meg. 

Ahogy azt a cím is sejteti, a kötetet Kosztolányi poé-
tikájának egyik alapvető sajátossága, a szerepjáték ha-
tározza meg. A versek a gyermekkori létteljességet idé-
zik, egy, a felnőttek elfojtásaitól és előítéleteitől mentes 
nézőpont újraalkotására tesznek kísérletet, mégpedig 
a  lírai én gyermekalakmásának megteremtésével. 
A gyermek nem értelmezi, hanem felfedezi a világot, 
rejtett összefüggéseket lát, gondolkodását még kevéssé 
korlátozzák tapasztalatai. A  gyermek mint lírai sze-
rep tehát lehetővé teszi, hogy a versek egészen sajátos 
módon közelítsenek a világ jelenségeihez (nem csoda, 

hogy a századfordulón sokan meglátták az ebben rej-
lő lehetőségeket, s a művészetben valóságos gyermek-
kultusz alakult ki). A felnőtt én és a gyermek én egy-
bejátszatása egymásba kapaszkodó beszédszólamok 
formájában is megnyilvánul; a  versek a  múltidézés 
eszközével, jellemzően impresszionista módon ragad-
ják és merevítik ki az emlékek pillanatnyiságát.

A szegény kisgyermek panaszai költeményei ugyan-
akkor sosem azonosulnak teljesen a  gyermeki néző-
ponttal. Többé-kevésbé mindig fenntartják a  beszélő 
és a felidézett én távolságát, a gyermek mögül újra és 
újra előbukkan a  felnőtt emlékező. Ezt erősíti példá-
ul a ciklus egyik alaptémája – amely a keretversekben 
is kulcsszerepet kap –, a  lét korlátozottsága, a  halál 
(a halál témáján túl azonban a szerelem, az ébredező 
testiség és a  halálfélelem is megjelenik a  kötetben). 
A felnőtt ugyanis az élet végességének bizonyosságával 

A szegény kisgyermek panaszaiA szegény kisgyermek panaszai

   Kosztolányi Dezső és felesége, Harmos Ilona
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fordul a végtelenre nyitott gyerme-
ki tudat felé. Ez a gyermeki világlá-
tás azonban még költői szerepként 
sem érhető el és alkotható újra 
(„A  végtelent, a  távol életet / Bú-
csúztatom, mert messze mese lett”). 
A felnőtté válás tehát pótolhatatlan 
veszteséget jelent. 

A gyermekkori emlékek felidézé-
séről Kosztolányi egyik Babitsnak 
írt levelében is beszámolt: „Nem 
tudom, mi ért, de én fanatikusa let-
tem az eltünt időnek. Gondolatok és 
hangulatok bántanak. Mindég arról 
álmodok, hogy gyerek vagyok s  oly 
érzelmeket érezek ilyenkor, ame-
lyeket kifejezni sohasem tudok, de 
mindég vígaszt merítek belőlük. Félő 
tisztelettel meredek mindenre, ami 
otthonról jő; ez szent, gondolom ma-
gamban, hisz a semmiségek, melyek 
már elmúltak, a mult igénytelen tár-
gyai és eseményei, alkottak engemet, ők az én isteneim. 
De nem folytatom tovább. Most érzem, mily boldog a phi-
losophus, ki gondolatait rendszerbe tudja önteni, vagy 
akár az, aki egyáltalában ki tudja fejezni s  nem szorul 
arra, hogy költői képeket használjon, mint holmi aether-
injectiót, hogy működésbe hozza mások képzeletét s gon-
dolkozását s oda irányítja, ahol az övé járt.”

Mint aki a sínek közé esett…

A ciklust alkotó kötet nyitóverse az emlékezést egy ki-
tüntetett, megvilágosító pillanathoz köti. Ennek a pil-
lanatnak a  jelentőségét az ötszöri ismétléssel nyoma-
tékosított cím is szemléletessé teszi. A  vonat elé eső, 
a halállal farkasszemet néző ember hasonlatba foglalt 
alakja teremti meg a  lírai én önelemzésének lehető-
ségét, ez az ábrázolt élethelyzet teszi szükségessé tet-
tének indoklását. A  szabálytalan formájú költemény 
címadó nyitósora hasonlító mellékmondatként indítja 
el a  versbeszélői megszólalást. A  hasonlítotti főmon-
dat („A végtelent, a  távol életet / Búcsúztatom”) meg-
nevezése azonban a nyitókép részletező kifejtése után 
erősen késleltetett: a késleltetés az olvasói figyelem fel-
keltését szolgálja. Az utolsó életpillanat ábrázolásának 
benyomásai több érzékterületről származnak: a hallás, 
a tapintás és a látás az ábrázolt jelenet intenzív érzéke-
léséért felelnek. A benyomás rögzítésének nyelvi eszkö-
zei változatosak: a hasonlatba foglalt kép hangutánzó 

szavakkal („zugva kattog”), ismétlé-
ses alakzattal („soksok”) és a kettő-
zött mássalhangzók révén („kattog”, 
„forró”, „lobban”) válik megragad-
hatóvá. Az így megragadott élmény 
az utolsó pillanatait élő, élete leper-
gő képeit szemlélő, sínekre esett 
ember figurájához hasonlítja a lírai 
ént, aki szintén a múlttól búcsúzik. 
A  két élethelyzet között a  korszak-
határhoz, fordulóponthoz érkezés 
teremt fogalmi párhuzamot. A lírai 
én a  halálos vonatbalesetet szenve-
dő ember módjára szembesül egy 
korszak, a gyermekkor végleges le-
zárultával, majd a  felnőttkor tuda-
tában az élet végességével is. Ebben 
az élethelyzetben nyeri el a tisztán-
látás képességét („És lát, ahogy nem 
látott sose még”), amivel az utolsó 
pillanatban, kétségbeesetten pró-
bálja megragadni az élet öröknek 

nevezett értékeit („Egy percre megfogom, ami örök, / 
Lepkéket, álmot, rémest, édeset”), melyek közös vonása, 
hogy percnyi, elillanó, tovaröppenő jelenségek. Lénye-
gükben tehát annak a múltnak az értékeivel azonosak, 
amelyekkel a  lírai én élete fordulópontján találkozott.

A költemény nyitó- és zárósora keretbe foglalja 
a köztes verssorokat. Ez a keret az életkeret lezártságá-
val mutat párhuzamot, képileg pedig azokat a síneket 
idézi meg, melyek közé a lírai én a maga múltjával és 
annak emlékeivel beesett.

Azon az éjjel

Az Azon az éjjel (1910) című költemény lírai alanya 
nagyapja elvesztésének éjszakájáról és a  másnap reg-
gelről számol be. Témája tehát az a  gyermekkorban 
megtapasztalt halál, mellyel a  költő szembesült saját 
szigorú, de nagyon szeretett nagyapjának, Kosztolányi 
Ágostonnak elvesztésekor. A költemény lírai alanyának 
nézőpontja gyermeki: megszólalásában beszámol félel-
méről, benyomásairól, az elmúlással való szembesülés 
döbbenetéről. A két egységből álló költemény anafori-
kusan ismétlődő sorai („Azon az éjjel”, „Azon a reggel”) 
a bevésődött élménysor visszatérő, közös kapcsolóele-
meit ismétlik. A  felidézett, a  szeretett nagypapa halá-
lát hozó éjszaka eseményei a  teljesség igénye nélkül, 
a  maguk rendkívüliségében, benyomásszerűen jelen-
nek meg a versben: az impresszionista hatásért a képi 

   Kosztolányi Árpád, Kosztolányi Mariska 
és Kosztolányi Dezső



A MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZADBAN szöveggyűjtemény
274–275. oldal274–275. oldal

(„holdfényben”) és auditív („robogtak”) kifejezőeszkö-
zök mellett a szinesztézia („fülledt szavak”) felel. A ha-
lálhoz kapcsolódó, a  sápadtságot megjelenítő kifejezé-
sek („holdfényben”, „gyertya”, „homályba”, „halavány”)
hangulatteremtő erővel bírnak. 

A költemény második, a másnap reggelt leíró szaka-
sza a felravatalozás és a halottsiratás szertartásáról szá-
mol be. Az elhunyt körüli, hangsúlyos és mozgalmas-
ságot kifejező emberi jelenlét a halott nagypapa moz-
dulatlanságát ellenpontozza, élet és halál kontrasztja 
általuk válik kiemeltté a  szövegrészletben. A  lírai én 
gyermeki alakja a  fájdalom és a  szeretetteljes részvét 
hangján nyilatkozik meg („kendővel kötötték fel gyön-
ge állát”): mindörökre csendes halottját „egy néma 
angyal”-hoz hasonlítja. Ez a  zárókép a  gyermeklélek 
gyászát, veszteségét, egyben a halott nagypapa alakjá-
nak általa látott tisztaságát fejezi ki. 

Anyuska régi képe

Az 1908-ban keletkezett vers lírai énje édes-
anyja fi atalkori fényképét szemléli. A külön-
leges idő- és értékszembesítő vershelyzetben 
a  jelenből fordul a  kép ábrázolta múlt, az édesanya 
múltja felé, ebben a  múltban azonban az akkor még 
nem sejthető asszonyi jövő szenvedései és félelmei sej-

lenek fel. Az  ülő, bársonyruhába öltözött, ékszereket 
viselő, fi atal nőalak nem hasonlít jelenkori önmagára, 
csupán mosolygós szeme őrződött meg ifj úságából, 
melynek kékségét a  lírai én is örökölte. A  látottakon 
elmereng a megszólaló, szemlélődésében a múlttal ta-
lálkozik, és ebben a feltáruló időben az édesanya vélt 
fi atalkori álmai is megsejthetővé válnak. A  „Tündéri 
ábrándok menyasszonya” előtt ekkor még ott állt az 
élet, aminek egyes későbbi szakaszait már a versbeszé-
lő is ismeri. Ez az ismeret teszi lehetővé, hogy a múlt 
ábrándos reménységeit és az azt követő életszakaszok 
bús végtelenjét egybevesse. A  költemény zárósora, 
a  nyitósor mintájára, különáll az egytömbű, rapszo-
dikusan szabálytalan formájú szöveg soraitól. Üzene-
te különös: a versbeszélő saját és édesanyja lelkének 
majdani találkozását vetíti előre. A kis idővel később 
anyává váló, a jövőjét akkor még csak álmodó, de an-
nak búskomorságát valamiképp mégis megsejtő, fi atal 
lány és a  majdan megszülető gyermeklélek sorsának 
összefonódását érzékelteti.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Oly idegen így. Olyan ismeretlen. / Tündéri ábrándok menyasszonya.”

Kosztolányi Dezső: Anyuska régi képe

▶ Vajon egy régi fénykép képes általános emberi tapasztalatokra és felismerésekre ju� atni bennünket? Ha igen, ak-

kor milyenekre? Mit üzenhet nekünk egy ismerősünk fényképen őrzö�  múltjának egyetlen kimerevíte�  pillanata?

FogalomFogalom
homo aestheti cus: esztéti kai ember, a szépség embere; 

az erkölcsi kérdések és ítéletalkotás helye�  a szépséget, 
a szemlélődő magatartást, illetve az irodalom poéti kai 
funkcióját előnyben részesítő ember

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el A szegény kisgyermek panaszai című kötet szöveggyűjteményben szereplő verseit! Hogyan jelenik 
meg a gyermek alakja a különböző versekben, milyen beszédhelyzet jellemzi a különböző darabokat? 

2.  Hogyan látod, a versek mennyiben kívánják rekonstruálni a gyermeki tudatot, és mennyiben ábrázolnak in-
kább felnő�  gondolkodást? 

3.  Vizsgáld meg a versekben kirajzolódó időviszonyokat! Milyen idejű szólamok jelennek meg a kötet egyes 
darabjainál?

4.  Gyűjtsd össze a versek impresszionista jegyeit!

5.  Miként jelenik meg a versekben az elmúlás, az emberi élet végességének tudata?
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Az ember élete fordulópontjaiban hajlamos számvetést végezni és mérlegre tenni, mi mindent végze�  Az ember élete fordulópontjaiban hajlamos számvetést végezni és mérlegre tenni, mi mindent végze�  
el, és milyen célok beteljesítésével adós még önmagának.el, és milyen célok beteljesítésével adós még önmagának.

  A költők gyakran létösszegző versekben veszik számba életük aktuális állását. Idézd fel, 
mely alkotók mely létösszegző verseit tanultad már! Milyen tartalmi vonások jellemzik 
ezeket az alkotásokat?

A felnő�  férfi  szerepei
Az 1920-ben megjelent Kenyér és bor című verseskötet 
szakít a felnőtt és gyermeki én egymásba játszatásának 
szerepverseivel. A szakralitásra is utaló kötetcím alat-
ti versek a felnőtt férfi  szerepeit mutatják meg, melyek 
a gyermekkor lezárulásának és az illúziók elvesztésé-
nek tapasztalatait tárják az olvasó elé. A  gyűjtemény 
nyitódarabja a Boldog, szomorú dal (1917) című köl-
temény, melynek első sora („Van már kenyerem, borom 
is van”) a  kötetcímmel teremt közvetlen kapcsolatot 
a versben.

Boldog, szomorú dal

A költemény az élete határhelyzetéhez érke-
zett lírai én létösszegzése. Egytömbű szerke-
zetét két belső egységre osztja: az első, terje-
delmileg hosszabb rész a „van”-ok felsorolását hozza, 
míg a  második, sokkal rövidebb szakasz a  „nincs” 
hiánytüneteit sorolja fel. A  költemény értékszerkeze-
te tehát kettősséget mutat. A  létösszegzésnek erre az 
ambivalenciájára utal a  verscím is, amely a  lírai én 
számvetésének eredményét a  látszólag összeférhetet-
len „Boldog, szomorú dal”-ban foglalja össze. 

A vers első egysége a lírai én leltárjának pozitív téte-
leit sorolja. A benne szereplő értékek egyfelől szellemi, 
emberi és lelki természetűek, mint például a  család, 
a hírnév, a barát és az alkotási készség, másfelől pedig 
anyagi, testi természetűek, mint az eleség, a  villany, 
a  toll vagy éppen a  telefon. Ez utóbbiak között a  lét-
fenntartáshoz szükséges javakat csakúgy megtalál-
juk, mint ahogyan a  kifejezett jólét, a  bőség kellékeit 
is. A  különféle javak felsorolása büszke elragadtatott-
ságot érzékeltető, ugyanakkor szeszélyességében, vé-
letlenszerűségében már-már komikus. Egymás mellé 
kerül itt például kivívott tisztelet és villanyvilágítás, 
míg a  csengő-bongó, több szótagú tiszta rímek olyan 
össze nem illő elemeket foglalnak szoros egységbe, 
mint „feleség” és „eleség”, „jó takaró” és „jót-akaró”.

Az  értékek felsorolásában a  különféle természetű ja-
vak nem alkotnak külön csoportokat, megnevezéseiket 
rímhelyzetbe hozásuk tereli egymás közelébe. Éppen 
ezért az sem mondható, hogy sorrendiségük egyfajta 
értékrendi skálán betöltött szerepükkel volna párhu-
zamos: a  létösszegzés egyes tételei – a  családot leszá-
mítva – egymással egyenrangú súllyal vannak jelen 
a  szövegrészletben. A versegység számos ponton Ber-
zsenyi Dániel szintén létösszegző Osztályrészem című 
költeményével mutat fogalmi párhuzamot: a  szőlő és 
a  kalász említésére Kosztolányinál a  kenyér és a  bor 
szintén szakrális, vallási jelentéstöbblettel bíró kifeje-
zései felelnek.

A költemény második szerkezeti egységét a  „De”
ellentétes kötőszó vezeti be. Ez a  jelentősen rövidebb 
terjedelmű versszakasz az első egység ellenpontját 
adja. Alapjául a  lírai én tudatos önmegfi gyelése szol-
gál, melyben a  megelégedésre okot adó, pozitív élet-
szakasz-egyenleg mellett, vele egyidejűleg és párhuza-
mosan egy hiány, egy félelemmel és gyötrődéssel teli, 
éjszakai állapot: a  kincs keresésének belső kényszere 
jelenik meg. Ennek a  meghatározatlan kincsnek az 
említése négyszer történik, kétségbeesett keresésének 
körülményei pedig részletező leírásúak. A szövegrész-
let költői bravúrja, hogy a soráthajlások hiánya, a hal-
mozott mondatrészek és a tagmondathatárok széttörik 
az első versegységben még gördülékeny szövegfolya-
mot, ami által zihálóvá és kifulladóvá teszik a gyerme-
ki nézőpontot idéző lírai én megszólalásának módját. 
A kulcsszóként használt „kincs” a „nincs” kifejezéshez 
belső rímhelyzetbe hozva kapcsolódik, a lírai én lélek-
állapotát az alliteráló kifejezések („halálba hanyatlón”, 
„kezem kotorászva keresgél”) és az indulatszó nyoma-
tékosítják. A  versbeszélő keresésének tárgya, a  kincs 
pontosan nem meghatározható, róla csak annyi tud-
ható, hogy valami, ami a múltban még megvolt, mára 
azonban elveszett. Olyan érték tehát, ami túlmutat 
a földi világ kézzel fogható vagy megtapasztalható je-
lenségein. Az  utolsó két sor ellentéte („Itthon vagyok 

Boldog, szomorú dalBoldog, szomorú dal
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itt e világban, / s már nem vagyok otthon az égben.”)
ezt a „kincset” túlvilági színezetűvé teszi, és a kataló-
gusban körvonalazott otthonosságérzés korlátoltságá-
val állítja szembe. Ily módon a Boldog, szomorú dalt 
A szegény kisgyermek panaszaiban felvetett probléma 
újabb megközelítéseként olvashatjuk. A  múlthoz kö-
tött értéktelítettség a jelen bizonyos értékhiányával áll 
szemben, így a kincs lehetséges jelentéseit a gyermek-
kor életszakaszához köthetjük. A felnőttkori révbe ér-
kezés, az életút csúcsa minden ember tapasztalatában 
óhatatlanul bizonyos régi, a tetőpontig vezető életsza-
kaszok lezárultával jár, ráadásul a felnőtt lét többnyi-
re leszámol a gyermeki én ártatlanságával és illúziói-
val. Talán ezek az értékek válhatnak elveszett kinccsé 
Kosztolányi lírai alanyának számvetésekor.

Ellentétező szerkezet
A költemény egyik legfőbb jellemzője, hogy érték-
szerkezete ellentétes tartalmak egyidejű érvényességét 
hordozza magában. Az  ily módon megalkotott vers 

a  már-még, a  nincs-kincs, az éjjel-nappal, az ég-föld 
és a szomorú-boldog ellentétpárokba sűrűsödő fogal-
mi viszonyaira épül: az egytömbű költemény azonban 
összeszorítja, egyetlen egységbe kovácsolja a  lírai én 
kétpólusú tapasztalatait és értékeit. A  vers első szer-
kezeti egységének terjedelmi többletét a harmadik sor 
(„Szívem minek is szomorítsam?”) önmeggyőző költői 
kérdése és a második belső egység értékhiánya ellen-
pontozza, így a szerkezet aszimmetrikussága megőrzi 
az értékvilág kiegyenlítettségét.

Poé� kai eszközök
A vers bravúrosan tiszta páros, alkalmanként szójáték-
ba hajló (feleségem-eleségem) páros rímei abroncsként 
fogják össze az egy tömbből álló költemény sorait. 
A  létösszegzés egyes tételei a versegység első részében 
a felsorolásból fakadóan szekvenciális építkezésűek. 
A szimbólumok (dió, mák, éj) mellett a hasonlatok és az 
alliterációk alakzatainak változatossága emeli ki a szö-
veg kitüntetett pontjait.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen”

Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal

▶ Vajon tényleg ke� ős érzés a felnő� korba való belépés? Milyen po-

zití v és negatí v képzetek kapcsolódnak a felnő� séghez? Miért vet 

számot magával és életével a felnő�  ember?

FogalmakFogalmak
szekvencia: egymással kapcsolatban 

lévő motí vumok ismétlése

ellipszis: szó vagy mondatrész 
kihagyásával keletkező retorikai 
alakzat, a hiányzó információt 
a beszédhelyzet vagy a nyelvi 
kontextus adja meg

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a Boldog, szomorú dalt! Mi ad okot a beszélőnek a boldogságra, mi a szomorúságra? 

2.  Keress az első részben olyan összekapcsolásokat, megfogalmazásokat, amelyek irónia tárgyává teszik a be-
mutato�  bőséget, gazdagságot! 

3.  A vers első részéből külön fi gyelmet érdemel a „Nem többet…” kezdetű ellip� kus mondat. Elemezd és 
értelmezd ezt a részt! Melyik mondatrész hiányzik a mondatból, hogyan lehet kiegészíteni, milyen jelentést 
hordoz, és hogyan kapcsolódik a verset meghatározó ke� ősséghez?

4.  Állapítsd meg, milyen poéti kai eljárás kapcsolja össze a vers 12–16. sorát!

5.  Miért van szükség a költemény elején a lírai én önmeggyőző kérdésére?

6.  Milyen többletjelentést hordoz a szöveg egytömbűsége?

7.   Hogyan köszön vissza a költeményben a címben olvasható műfajmegjelölés?
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„Jobb volna élni. Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenek nekem.” „Jobb volna élni. Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenek nekem.” (Kosztolányi Dezső: (Kosztolányi Dezső: Őszi reggeliŐszi reggeli))

  A halál a költészet egyik jellemző alaptémája. Idézd fel az általad ismert magyar költők 
tanult halálverseit! Hogyan vélekednek ezek az alkotók az elmúlásról? Egységes a ver-
seikben a halál megítélése és a halálhoz fűződő emberi viszony?

A Számadás kötet 
Kosztolányi 1935-ben megje-
lent, összegyűjtött költeménye-
it tartalmazó verseskönyvének 
utolsó egysége az önálló kö-
tetnek tekinthető Számadás.
A kötetben 1929 és 1935 között 
keletkezett költemények kaptak 
helyet. A  címadó szöveg egy 
hét darabból álló szonettciklus. 
A  szonettek és az egész kötet 
központi témája a  halál, illetve 
a halál előtti összegzés, számve-
tés. A  kötet versei a  pálya nyi-
tányára jellemző, a  klasszikus 
modernség szimbolista és sze-
cessziós ízlésétől részben eltá-
volodtak, az esztétizáló poétikai 
törekvések helyét bennük oly-
kor az avantgárd költői kifeje-
zésmód és formanyelv vette át.

Őszi reggeli

Az Őszi reggeli (1929) című költemény 
a  Számadás kötet egyik legszebb darabja. 
A rövid terjedelmű elégia címe az ősztoposzt
használja; a  verssorok képi-tartalmi közléselemei is 
ehhez az évszakhoz kapcsolódnak. Az őszi gyümölcs-
tál csendéletszerűen ábrázolt darabjai és a  verszár-
lat arany fái a  lírai én végességtapasztalatát igazolják 
a versben. 

A költemény első hat sora a versbeszélő rácsodálko-
zásából, a gyümölcstál észlelt látványából szólal meg. 
A rövid nyitó mondat („Ezt hozta az ősz.”) kettős ér-
telmet hordozhat: utalhat egyfelől a  pompás látvány 
részleteire és gazdagságára, másfelől azonban magá-
ra a költeményre mint műalkotásra is. A leíró jellegű 
szövegrészlet sorra veszi az üvegtál kincseit: a számba 
vett gyümölcsök közös jellemzője, hogy mindegyikü-

ket egy-egy drágakővel azo-
nosítja a lírai én, így az élő és 
az élettelen képzeteket rend-
re összekapcsolja egymással. 
A két ellentétes minőség egy-
máshoz rendelődése a  köl-
temény alapgondolatát, az 
élet-halál alapélményét erő-
síti meg. Ugyanennek a  foga-
lompárnak a  megragadására 
szolgál a  költemény poétikai 
bravúrja, amely a  gyümöl-
csök alakján (szőlő, bogyó) 
túl a  vízcsöpp formájában is 
a  végtelen gömbformát eme-
li ki. Ugyanez a  geometriai 
alak, a  gömb idéződik meg 
a  vers számos kifejezésének 

(„gyümölcsöket”, „szőlőt”, „tündöklő”, „bogyóról”, „Víz-
csöpp”) hangszimbolikájában is, ahol a  labiális (ajak-
kerekítéses) magánhangzók képzési sajátosságából 
fakadó stílushatása szintén a végtelenség érzetét kelti. 
Az üvegtál „ékszerei” a  leírásban a metaforikus azo-
nosságon túl minőségjelzős szerkezetben állnak („ha-
talmas, jáspisfényü körtét”), a lírai én szemlélődéséből 
fakadó befogadói élmény a  szövegnek köszönhetően 
intenzívvé válik. Az 5–6. sor igéi („iramlik”, „elgurul”)
az impresszív első négy sor után kilendítik a  képet 
a  csendélet pozíciójából, és az ábrázolt gyors mozgás 
révén az elmúlás közelségét jelzik. 

A hetedik sor a  versbeszélői észlelés összegzését 
hozza, a  látványelemek jelentésének értékelését. Ben-
ne a lírai én az általa csodált pompát és tökéletességet 
részvéttelennek és magába fordulónak ítéli meg. Azzal 
szembesül, hogy a  világ végtelen és újjászülető szép-
ségei nem találkoznak az emberlét végességével. Cik-
likus életrendjük közönyös a halandósággal szemben. 

A A SzámadásSzámadás kötet verseiből I. kötet verseiből I.

   Kme� y János: 
Gyümölcscsendélet (1927 körül)
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Ebből a bölcseleti megállapításból fakad a költemény 
zárlata, mely az életigenlést és a haláltudatot egyaránt 
magában hordozza. A feltételes módú „jobb volna” és 
az ezzel ellentétes „Ámde túl a fák már / aranykezükkel 
intenek nekem” azonban mégsem feszítik szét a vers-
beszélői közlést, hiszen a  halált a  túlvilág hívogató, 
arany-képzetű létformájaként láttatják. 

Halotti   beszéd

A halál témáját állítja középpontba a  Halotti beszéd
(1933) című költemény is. A verscím a legkorábbi ösz-
szefüggő szövegemlékünk, az 1200 körül keletkezett 
Halotti beszéd és könyörgés evokációja. Az  emble-
matikus nyelvemléket idézi továbbá a  vers nyitása 
(„Látjátok feleim”), a  beszédhelyzet, a  „szerelmes brá-
tim” megszólítás megfelelőjeként olvasható „Édes bará-
taim”, illetve a tanító jelleg (például „Okuljatok mind-
annyian e példán.”) is. Az  intertextuális (szövegközti) 
utalás gesztusa azonban a  közös jegyek mellett talán 
még nagyobb erővel irányítja rá a fi gyelmet az eltéré-
sekre. A középkori temetési beszéd egy teológiai gon-
dolatmenet keretében (műfaji sajátságaiból is fakadó-
an), általánosságban szól a  halál eredetéről és az 
üdvösség reményéről. A  Kosztolányi-vers ezzel szem-
ben a beszélő és a halott személyes viszonyáról árulko-
dik, illetve a halott egyediségét, megismételhetetlensé-
gét hangsúlyozza. Ez utóbbiból következik, hogy 
a  beszélő a  halálban valami egyedüli, egyszeri és így 
pótolhatatlan értéknek a végérvényes megszűnését, el-
pusztulását látja.

Egyediség
A verskezdet legjellemzőbb sajátossága az a stiliszti-
kai széttartás, ahol a  szövegemlék allúziójával litur-
gikus szövegkörnyezetet sejtető megszólalás tisztán 

világi, közéleti nyelvhasználati sajátosságokat mutat. 
A  temetési beszéd tárgya, a  halott ember a  szöveg-
ben szándékoltan nem kötődik konkrét személyhez: 
a megszólaló az egyes szám harmadik személyű sze-
mélyes névmással („őt”) utal rá. Ez a  költői eljárás 
a versszöveg általános érvényűségéért felel. Csakúgy, 
mint a meg nem nevezett halott ember különös mél-
tatása, amelyben éppen hétköznapisága („Nem volt 
nagy és kiváló”) hangsúlyozódik. Halálának tényé-
hez azonban mégis a Boldog, szomorú dalból ismert 
„kincs” kifejezés kapcsolódik. 

A költemény központi üzenete a  vers második, 
elkülönített szakaszában olvasható, ahol az elhunyt 
ember példáján át az egyes ember egyediségére cso-
dálkozik rá a lírai én. A tételmondatként is értelmez-
hető közlést a  szövegben innentől kezdve érvek sora 
követi, melyek az alapállítást: az ember egyediségét 
támasztják alá. Az első érvcsoport a halott ember egy-
szeriségének látható kivetülésére, az arcára, majd ke-
zére irányítja a befogadói fi gyelmet. A következő sza-
kasz az egyedi biológiai jellemzők után (beszédhang, 

ízlés) az általánosban is megmutatkozó egye-
diséget emeli ki, mindazt, ami a hétköznapi 
viselkedésben is összetéveszthetetlenné teszi 
az embert (borivás, cigarettázás, telefonálás). 
A szövegrészlet hangulati tetőpontján a  lírai 
én megszólaltatja a  halottat: ebben a  meg-
szólalásban a csoda és a banalitás találkozik 
össze egymással. A „milliók közt az egyetlen-
egy” egyszeriségének vizsgálata ezt követően 
térben és időben is kitágul: a  kontinensek 
és a különböző idősíkok említése végteleníti 
a felismert, az ember lényegére vonatkozó be-
látást: minden ember egyszeri és megismétel-
hetetlen csoda.   Kosztolányi Dezső, Bo� ai Hűvös László szobrász és szobra

   Kosztolányi Dezső



A MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZADBANszöveggyűjtemény
277–278. oldal277–278. oldal

Modern lé� apasztalat
A költemény zárlata ismét a Halotti beszéd és könyör-
gést evokálva, annak szövegvariánsa segítségével he-
lyezi a  temetési megszólalás pozíciójába a  lírai ént. 
A halottat a népmesei világ fi ktív távlataiba helyezve 
keretbe foglalja a szakasz üzenetét. A vers kicsengése 
elégikus: soraiban a megszólaló a halálról mint végle-
ges, túlvilági perspektíva nélküli, teljes értékvesztésről 
beszél. Tapasztalatában a  mennybolt mázsás és ször-
nyű, az elhunyt megsemmisül, az ember nem a transz-
cendens, hanem csupán saját arcvonásait viseli magán 
(„önmagának dermedt-néma szobra”). A modern em-
ber léttapasztalatát tükröző vélekedésben az emberlét 

számára a halál után nincsen folytatás; a vers népme-
sei zárlata is ezt a meggyőződést merevíti ki a végtelen, 
mitikus időben. A vers a homo aestheticus Kosztolá-
nyi Dezső alkotása: a bravúros, csengő, tiszta rímek, 
a  metaforák és szóképek a  magyar irodalom legna-
gyobb magasságaiba emelik a  költeményt. A  vershez 
az 1951-ben, Márai Sándor által, azonos címen írt al-
kotás is kapcsolódik.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Az ember meghalt, a mű él – szokták mondani, de ez nem egészen így van. A műben is az ember él. Igazában 

ő tartja életben a művet is, amely mintegy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és 

rostokból épült test helyett.” Babits Mihály: Kosztolányi Dezső nekrológja

▶ Hogyan tudja az ember túlélni a halált? Milyen emberi tevékenységek kelti k az öröklét, a múlhatatlanság illúzi-

óját? Lehetséges olyan nyomot hagyni, ami beazonosíthatóan hozzánk tartozik, és időben is túlnyúlik rajtunk? 

Ha igen, hogyan?

FogalomFogalom
evokáció: fölidézés, emlékezetbe idézés, az ábrázoltak 

megelevenítése

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Milyen szerepet kap az évszak az Őszi reggeli című költeményben? Hogyan kapcsolódik a vers csa� anójához? 

2.  Milyen szerkezetre emlékeztet a költemény leíró, majd bölcseleti  jellegű belső egysége?

3.  Mi a versbeszélő viszony a halálhoz? Hogyan fejezi ki a megszólalás ezt a viszonyt?

4.  Melyek a vers állandóságra és változékonyságra utaló szöveghivatkozásai? Milyen elvont tartalmakhoz kap-
csolódnak ezek a tartalmi elemek?

5.  Milyen megszólalási módok igazolják, hogy a Halotti   beszéd című költemény az élőbeszédhez kapcsolódó 
alkotás?

6.  Mi a vers szövegtagolásának alapja? 

7.   Bizonyítsd, hogy a költemény az érvelő szövegek felépítését mutatja!

8.  Gyűjtsd külön Kosztolányi Halotti   beszédében azokat az elemeket, amelyek az elhunyt egyedi és megismé-
telhetetlen voltára vonatkoznak, és azokat, amelyek általános értékeket emelnek ki! 

9.  Melyek a versszövegben a szóban elhangzó beszéd elemei? Miért kapcsolódik ebből a szempontból sajáto-
san a műhöz az ómagyar szövegemlék? 

10.  Táblázatban vázold, melyek a legfőbb különbségek, illetve hasonlóságok a Halotti   beszéd és könyörgés és 
Kosztolányi verse közö�  a beszédhelyzet, üzenet, téma tekintetében!
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Az irodalomtörténet során számos alkotó műve kötődö�  a hajnalhoz. A napszakváltozás átmeneti sége Az irodalomtörténet során számos alkotó műve kötődö�  a hajnalhoz. A napszakváltozás átmeneti sége 
elvonatkoztato�  gondolatok megszületését segíti .elvonatkoztato�  gondolatok megszületését segíti .

  Idézd fel, mely szerzők mely művei kapcsolatosak ezzel a napszakkal! Milyen képzete-
ket és tartalmi kapcsolódásokat társítanak e művek a hajnalhoz?

A A SzámadásSzámadás kötet verseiből II. kötet verseiből II.

   Vaszary János: Álarcosbál (1907)

Hajnali részegség

Kosztolányi egyik legnagyszerűbb verse az 1933-ban 
keletkezett Hajnali részegség. A  címben is szereplő 
„részeg” szónak két jelentése van. Az alkoholos italtól 
kábult jelentést a vers egyetlen hasonlata adja: „botor-
kálok itt, mint a  részeg”. A  versszöveg ismeretében 
a címbeli kifejezés azonban sokkal inkább a szó máso-
dik, önfeledt, elragadott, mámoros jelentésében értel-
mezhető. De ironikus is a cím, hiszen a vers élménye 
éppen a kései felismerés, az illumináció („most vi-
lágolt föl értelme ennek”; „csak most tűnik szemedbe”).
A terjedelmes költemény a gondolati líra tárgykörébe 
tartozik: a  költemény létértelmező vers. 
A Halotti beszéd című vershez kapcsolódva 
cáfolja annak végkövetkeztetését, és a földi 
életet egyfajta vendégségként értelmezi. 
A  klasszikus modernség általános létta-
pasztalata: a megváltatlanság élménye, a ta-
pasztalaton túliba vetett hit elvesztése, az 
egyén és a  külvilág rendjének felbomlása 
a  lírai én tudatát tükrözi a költeményben, 
melyben végül mégis felsejlik a „nagy isme-
retlen Úr”.

Beszédhelyzet
A költemény beszédhelyzete könnyen be-
azonosítható: megszólalója saját otthoná-
ban, az éjszaka és a  hajnal átmenetében 
először szobáját, majd lakókörnyezetét, 
végül az őszi csillagos ég végtelenségét 
szemléli álmatlanul. A  napszakok határa 
az évszakok határával ér egybe („a langyos, 
őszi / éjjelbe, mely a hideget előzi”); az át-
meneti, az elmélkedésre alkalmat adó 
időpillanatok a  lírai én életkorának ki-
tüntetettségével is párhuzamosak. Beszéd-
szólama egyes szám második személyben 
szól közeli ismerőséhez, meg nem nevezett 
barátjához, akihez bizalmas hangú, vallo-

másos jellegű közlését intézi. Ez a megszólítotthoz való 
odafordulás azonban nem vonul végig teljesen a  ver-
sen, hiszen a virradatig az eget fürkésző lírai én a nagy 
felismerés pillanatában saját magát szólítja meg. Az ezt 
követő szövegrészekben az újonnan felismert igazság 
birtokában tart tükröt magának. Számvetésében mér-
legre teszi egész életét, és összegzi annak egyenlegét: 
megszólalása a  gyónás beszédhelyzetét idézi. Döbbe-
netében az általa addig hajszolt világi célok és örömök 
értékét megkérdőjelezi („…hát te mit kerestél / ezen 
a földön, mily kopott regéket, / miféle ringyók rabságába 
estél, / mily kézirat volt fontosabb tenéked”) és az égi bál 
pompájának és házigazdájának csodálatára vált. 
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Ellentétek
A létösszegző költemény a  vers fordulópontjának 
gondolati tengelye által, a  gyónás gesztusában idő- 
és értékszembesítő verssé válik. Ez a  közlésszándék 
magyarázza a  mű ellentétekre épülő szerkezetét. 
A  leglátványosabb a  térviszonyokra épülő ellentétpár, 
amiből az észlelési folyamat elindul; a  lent-fent, azaz 
a  föld-ég viszonya, ami később a  véges-végtelen, az 
anyagi-szellemi, a profán-szakrális fogalmi viszonyait 
is a  térsíkokhoz kapcsolja. A  bent-kint terei a  fizikai 
tartózkodás helyszínein túl az emberi kül- és belvilág 
megfelelői is egyben, a szürkeség és a pompás csillogás 
a két létszférát különbözteti meg, a múlt és jelen idő-
síkja is más-más értékcentrumokhoz kötődik. A szem-
lélődésben a konkrét észlelést felváltja az elvont, a  lá-
tomásos, a költemény legfontosabb üzeneteként pedig 
a tagadás-belátás ellentéteit fogalmazza meg a lírai én. 

Költői nyelv és versforma
A költemény formai szabálytalansága leginkább 
a váltakozó sorhosszúságokban és a különböző terje-
delmű versszakokban mutatkozik meg. A sorvégeken 
uralkodó páros rímek rendjét itt-ott keresztrímek és 
ölelkező rímek váltják. Ez a kötetlen forma a vers ér-
zelmi-indulati ingadozásával jár együtt, így a költe-
mény a rapszódia műfajához közelít. A megszólalás 
hangneme a  versbeszélői észlelés függvényében vál-
tozik: a tárgyilagostól (saját szoba és lakóhely leírása) 
a személyesen át (önreflexió) a vallomásosig (életgyó-
nás) bezárólag több eltérő regisztert is megszólaltat. 
A szövegben rendszeresen visszatérnek a beszédhely-
zetre utaló kifejezések. A hajnali élmény elbeszélése 
az ablakból kitekintő beszélő elé táruló Logodi utcai 
látvány leírásával kezdődik („Tárt otthonokba”, „alvó 
emberek”). Az egyhangú, szürke és szomorú kép el-

Vörös hervadás 

A költemény 1931-ben keletkezett és a Számadás kötetben, közvetlenül az Őszi 
reggeli című vers után elhelyezve jelent meg. A két mű a tematikus és motivi-
kus azonosságok, valamint a  zárlatok révén egymás párverseinek is tekinthe-
tő. Mindkét költemény az ősztoposzból indul el és jut el a haláltudat megfogalmazásáig; 
a befejezések modalitásukban is eltérő szövegvariánsai („Jobb volna élni.” – „Olyan jó nem 
élni?”) az elmúlást, a végességet ragadják meg. 

Az alkotás címe különös jelzős szerkezetben rendel egymás mellé ellentétes tartal-
mú kifejezéseket. A hervadás az életből való elmúlást, a pusztulást, a halált jeleníti meg,  
minőségjelzője azonban a szerelem, az izzás, így általában az élet jelképi színe. E látszó-
lagos összeférhetetlenség arra a  természeti csodára utal, amelyet megtapasztalva a  lírai 
én a jelenség környezetéhez, az őszi erdőhöz fordulva szólal meg. Az erdő ugyanis halált 
idéző téli álma előtt még utoljára királyi díszbe öltözik: a  vörös szín harsányságát ölti 
magára. Ebből a kontrasztból bomlik ki a címen túl a versszöveg is. Az ájulás, hervadás és 
halál kifejezéseivel a bíbornokok, a szeretők, a düh, a lázadás és a harsányság fogalmai he-
lyezkednek szembe, a zsibbadás és a feledés ellenpontjaként pedig a lárma, a zaj és a csen-
gés jelenik meg. A költemény a lírai én döbbenettel vegyes csodálkozásának ad hangot, 
aki a természeti látványból elvonatkoztatva a lét végességével, ennek mentén pedig a ter-
mészet és az ember halálba készülődése közötti különbséggel szembesül. Az emberi világ 
fekete gyászához szokott lírai én az őszi erdő pompájának miértjét kutatja, a halál előtt 
az élet intenzív jelenlétének magyarázatát keresi. Ezért formálja gondolatait költői kérdé-
sekké, melyek kezdetben csak a kíváncsiság, később azonban a fájdalmas, a végességtudat 
birtokában való megszólalás számonkérő hangján szólnak. 

Az elégikus hangvételű költemény egytömbű szerkezete szabálytalan hosszúságú 
sorokból építkezik. Verssoraiból kirajzolódó grafikus képe a  lírai én hangulati ívével 
párhuzamos: a  kezdetben egyre intenzívebb érzelmi telítettségű, azután elcsendesülő 
megszólalást a rímtelen sorok hosszúsága végig követi. A természeti látvány szépségét 
a nyelvi pompa közvetíti, benne a véges ember tapasztalata helyezkedik szembe a végte-
len természet őszének vörös hervadásával.
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lentéteként (ellentétes kötőszóval bevezetve) jelenik 
meg a következő szakaszban az égbolt, amelyhez csu-
pa pozitív képzet társul („derűs”, „tiszta”, „fényes”, 
„nagyszerű”). A szomszéd ház mulandóságával szem-
ben („mint majd százév után, / ha összeomlik”) az ég-
bolt állandónak, változatlannak tűnik („egészen úgy, 
mint hajdanában rég volt”). A  pirkadat égboltjának 
látványa egy „mennyei kastély” báltermének allegori-
kus látomásává lényegül át. Ez az epifánia lényeg-

bevágó titkok feltárulását hozza a  lírai én számára, 
amelyek saját életének értelméhez is közelebb viszik. 
Így válik a vers végül létösszegző költeménnyé, amely 
a  földi életet egyfajta átmeneti vendégségként hatá-
rozza meg. 

A vers hangulati-poétikai csúcspontját az égi bál 
leírásakor nyeri el: a több soron keresztül is rímhely-
zetbe hozott kifejezések bravúrja („kéklő-belépő-nő-
ékkő”) mellett a  kettőzött mássalhangzók („csende-

Októberi táj

A Számadás kötetben megjelent költemény a versgyűjtemény Negyven pilla-
natkép című ciklusának legismertebb darabja. A  versegység közös vonása, 
hogy a hozzá tartozó alkotások rövid terjedelműek, közülük több darabban is 
a korban divatossá vált japán haiku formája és tömörsége köszön vissza.

A verscím a kötet számadásjellegét ismerve, annak tematikus-képi világába illesz-
kedve az ősz ősi évszaktoposzába helyezi a megszólalást. A táj említése a címben a ter-
mészet és az emberélet őszének különbségeit sugallja; ezt a  várakozást a  versszöveg 
azonban csak részben tölti be. A rövid alkotás legfeltűnőbb vonása, hogy négy vers-
mondatában egyáltalán nincsen ige. Szövegének első másfél sora nominális stílusú, 
második felében az igeneveknek köszönhetően jóval intenzívebb, dinamikusabb a szö-
vegbeli kifejezőerő. A hiányos és tagolatlan mondatok – egyetlen kivétellel – egymás 
mellé rendelt, minőségjelzős szószerkezetek felsorolásai, melyek szövegszerű olvasata 

attól válik nehézkessé, hogy a befogadó nehezen pótol-
ja ki a szövegből hiányzó nyelvi és tartalmi kapcsoló-
elemeket. A befogadást tovább nehezíti, hogy a verscím 
és a  szövegegész közötti viszony részben asszociatív, 
így több olvasatot is lehetővé tesz. A nyitósor venyigéi-
nek metaforikusan vérző, piros levelei az őszi táj jelleg-
zetes, poétikailag is szépen formált megnevezéseiként 
kapcsolódnak az októberhez. A melléjük rendelt sárga 
csönd a  szinesztéziában fényviszonyokra, szintén az 
őszt idéző színvilágra és a zajok hiányára utal. A piros 
vér, a nyári zöld helyett a sárga szín és a csönd említé-
se az elmúlással, a halállal teremt fogalmi kapcsolatot. 
A  költemény második fele azonban ezzel a  képzettel 
ellentétes hatású nyelvi és poétikai eszközöket sorol: 
a csöndbe belekiáltó lázas vallomásokat, szavak általi 
emberi jelenlétet, kiáltást, lángolást és igéket. Intenzív 
életjelenségeket tehát: a  teremtett világban az emberi 
teremtés szavak általi képességét, a  haldokló őszi táj-
ba belekiabáló művészi alkotás lángjait, a  biblikus-
szakrális többletjelentésű ige igazsághordozó szerepét. 
A mulandóság ellenére élni akaró ember szavát.

  Nagy Sándor: Tájkép (1918)
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sebben”, „könnyűcske”, „lebben”, „mosollyal”, „ebben”) 
fonetikai hatása is érvényre jut benne. A  költemény 
egyik legfeltűnőbb poétikai sajátossága a sorvégeken 
összecsendülő rímek tisztasága és szépsége. A  leíró 
szövegrészeket a  képszerűség kifejezőeszközei teszik 
szemléletessé, mint például a  merész azonosításon 
alapuló, bravúros metaforák („mindennapos agy-vér-
szegénység”) és a  hasonlatok („s ők a  szobába zárva, 
mint dobozba”). A költemény a tér távlatainak tágí-
tásával jut előbbre, a leírás a lírai én ágyától a világ-
mindenség végtelenségéig jut el. A kitágult tér a csil-
lagos ég csodáiban az égi bál allegóriáját fogalmazza 
meg, mely toposzszerű kép a  bál-emberlét metafo-
rikus azonosságán alapul. Ebben a  pompázatos báli 
forgatagban ismeri fel a lírai én saját életének vendég-
voltát.

Vendéglét
A vers lírai alanya a létösszegzésben saját, elhibázott-
nak vélt életével szembesülve, látomásában tudatára 
ébred a  csillagok égi szomszédságának. Felismerése, 
hogy a látott bál házigazdája glóriás úr, „az ég óriása”,
tehát Isten, aki fényes ünneplésével élete ötven évében 
tündökölt fölötte, könnyes hálára és köszönetmon-
dásra indítja. Az  istenhit értelmét és alapjait el nem 
fogadó ember („Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe 
hinnem”), aki saját végességével is tisztában van, az 
elragadtatott, extatikus látomás hatására a  létértelem 
megragadására törekszik. Belső késztetése a tudás és 
tapasztalás ellentétéből fakad; belátása visszamenőle-
gesen ad értelmet életének, melyben a „mégis csak egy 
nagy ismeretlen Úrnak / vendége voltam” gondviselés-
tapasztalatát fogalmazza meg. 

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem.” 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

▶ Hogyan viszonyulhat egymáshoz az ember életében a tudás és 

a hit? Mi képes a tagadásból hi� é formálni a meggyőződést? Eset-

leg elveszíthető az istenhit?

FogalmakFogalmak
illumináció: megvilágosodás, az örök 

igazságok felismerése

epifánia: valamely istenség megjelenése, 
feltárulkozása

haiku: a 12–13. században keletkeze� , 
három sorból álló, rövid, tömör, japán 
versforma és műfaj

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Emeld ki Kosztolányi Hajnali részegség című verséből azokat a szöveghelyeket, amelyek megszólító jellegűek! 
Kik a különböző megszólíto� ak? 

2.  Milyen költői és retorikai eszközökkel imitálja a versszöveg a spontán megszólalás beszédhelyzetét? Milyen 
oka lehet annak, hogy ilyen fennkölt témához az élőbeszédszerűséget társítja a szerző?

3.  Miben látja a lírai én élete hiábavaló cselekedeteit? Miért válnak ezek a te� ek a látomás függvényében ér-
téktelenné?

4.  Mi lehet a szövegbeli visszaemlékező gesztus jelentősége? Mit tesz ehhez hozzá az a tény, hogy az élményt 
egy barátnak meséli el?

5.  A lírai én megvallja hitetlenségének tényét és okait. Mégis láthatatlan úrról beszél a vers végén. Melyik meg-
győződés válik a ke� ő közül elsődlegessé, és miért?

6.  Emeld ki és nevezd meg a szöveg vallomásos elemeit!

7.   Hogyan árnyalódik a címben hordozo�  részegség a szöveg ismeretében?

8.  Hogyan írja felül a lírai én a modern ember lé� apasztalatát: a megváltatlanságélményt?
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„Én az Anna nevet régóta szerett em. Mindig a mannát hozta eszembe, azonkívül egy kacér és nagyon „Én az Anna nevet régóta szerett em. Mindig a mannát hozta eszembe, azonkívül egy kacér és nagyon 
nőies föltételes módot is nőies föltételes módot is […][…] A kett ő együtt  – vezeték és keresztnév – a maga lágy zeneiségében egy  A kett ő együtt  – vezeték és keresztnév – a maga lágy zeneiségében egy 
másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett  föl bennem: az édesanyát.” másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett  föl bennem: az édesanyát.” (Kosztolányi Dezső)(Kosztolányi Dezső)

  Az irodalmi alkotásokban gyakran találkozhatsz beszélő nevekkel. Milyen hasonló ne-
veket ismertél meg olvasmányaidban? A nevek hangulata, konnotatí v jelentése ho-
gyan jellemezheti  a név viselőjét? 

A regényíró Kosztolányi
Kosztolányi az 1920-as években fokozott fi gyelemmel 
fordult a  freudizmus mélylélektana felé. Érdeklő-
désének művészi megformálására a  regény műfaját 
tartotta legalkalmasabbnak: 1922-ben írtam meg 
Nero, a véres költő, 1924-ben Pacsirta (ezt a művet tar-
totta kedvenc regényének), 1925-ben Papírsárkány és 
1926-ban Édes Anna című regényét. E műveinek közös 
vonása, hogy bennük a hősök azon tudatalatti folya-
matainak feltárása történik meg, melyek cselekedete-
ikben leginkább motiválják őket. Ezekben a  lélektani 
regényekben az elbeszélői hang a főhős lelki folyama-
tainak ismerőjeként, a  beavatott narrátor hangjaként 
szólal meg. Ő ismerteti az olvasóval az egyébként lát-
hatatlan, belső összefüggéseket, ő ad a  kezébe olyan 
rejtett, de kulcsfontosságú ismereteket, melyek nélkül 
a regényhős tetteinek oka nem volna értelmezhető.

Édes Anna 

Az Édes Anna 1926. július 1-től jelent meg a Nyugatban 
folytatásokban. Ötletét egy Kosztolányiné által olvasott 
újsághír adta. A művet egy anaforikus (előreutaló) sze-
repű latin nyelvű mottó vezeti be, amely a római ka-
tolikus temetési szertartás szövegéből idéz. A  részlet 
egyfelől utalhat Vizyék halálára, másfelől egy Annáért 
mondott könyörgésként is olvasható. Ezért idézi azt dr. 
Moviszter Anna tárgyalásának napján belső monológ-
jában. A regény húsz fejezetre tagolódik. Szövege pon-
tos időmeghatározással és időkijelöléssel kezd: cselek-
ményideje 1919. július 31-től 1920 őszéig tart, melyben 
Anna jelenléte 1919. augusztus 14. és 1920. május 28–29. 
közé esik. Az első és az utolsó fejezet nem kötődik köz-
vetlenül a cselekményhez. A nyitófejezet a Tanácsköz-
társaság (kommün) vezető személyiségének, Kun Bélá-
nak a  menekülését örökíti meg különféle szóbeszédek 

alapján. A zárófejezet sajátos módon belépteti a szerzőt 
a regény fi ktív világába. A beszélgetés, amely ugyancsak 
a  városi pletykára, szóbeszédre épül, Kosztolányi De-
zső kerítése alatt zajlik. A regény szerkezetének egyik 
szembeötlő sajátossága, hogy a főszereplő, Anna, csak 
hosszú expozíció után, jelentősen késleltetve, a hatodik 
fejezetben jelenik meg személyesen a  cselekményben. 
Az  új cselédlány bemutatkozását készíti elő Vizyné 
várakozása, egyre fokozódó kíváncsisága. Az  érkezést 
követő fejezetek Anna beilleszkedését, a Vizy házaspár 
bizalmának elnyerését, illetve elégedettségük kivívását 
beszélik el. Vizyné, aki korábbi csalódásai miatt kezdet-
ben bizalmatlanul tekint Annára, most férjével együtt 
úgy érzi, megtalálta az ideális cselédet. („Nem káprázat 
játszott velük. Képzeletüket túlszárnyalva a  lehetetlen 
valósult meg: rátaláltak az igazira, akiről annyit álmo-
doztak.”) A tökéletes cseléd híre végül már egyfajta le-
gendaként terjedt a városrészben. A cselekmény újabb 
fordulatát Patikárius Jancsi feltűnése jelenti. Vizyné 
lekezelő, kisajátító viselkedése mellett a rövid szerelmi 
viszony is hamarosan súlyos megaláztatásba fordul. 
Később majd épp a Moviszternéval évődő Jancsi látvá-
nya adja meg az utolsó lökést Anna végzetes tettéhez. 
A kiszolgáltatott helyzetből egyetlen valós menekülési 
út adódik, Báthory úr házassági ajánlata. Ez azonban 
Vizyné alattomos érzelmi zsarolása (betegség színlelé-
se, hisztériás roham) miatt meghiúsul. A viszonylag rö-
viden elbeszélt gyilkosságot követően Anna – ahogyan 
késleltetett színre lépése előtt is – ismét a  történések 
hátterébe szorul. Mind tettének felfedezésekor, mind 
a nyomozás során, mind pedig a tárgyalás alatt passzív 
résztvevője az eseményeknek.

A regényszerkezet másik szembetűnő vonása, hogy 
cselekményalakítása és a benne ábrázolt, konkrét embe-
ri sorsok mellől bizonyos eseményeket és helyzeteket 
a  legendák világába távolít el. Az  1–6. fejezetig tartó 

A regényíró Kosztolányi Dezső:A regényíró Kosztolányi Dezső:
Édes AnnaÉdes Anna
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A MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZADBANszöveggyűjtemény
5–6. oldal5–6. oldal

   Törőcsik Mari (Anna) az Édes Anna című fi lmben, 
rendezte Fábri Zoltán (1958)

bevezetést a 7–10. fejezetig tartó egység követi, melyben 
Anna Vizyékhez történő beilleszkedését beszéli el a nar-
rátor. Jancsival való románcáról a  1–14. fejezet számol 
be, míg a 15–18. a gyilkosságról, a 19–20. pedig a befe-
jezésben az ítéletről szól. Az  elbeszélői közlés konkré-
tumai mellett az első fejezet Kun Béla menekülését, 
a 10. Anna mintacselédi létét ábrázolja, a 20. pedig Kosz-
tolányi legendává váló írói alakját sejteti. A kétfajta lá-
tásmód a  sztereotípiák révén az emberi személyiség 
megismerhetetlenségét bizonyítja. 

Műfaji megközelítések
A sokat elemzett regény műfaji meghatározása több 
lehetséges megközelítést is megenged, melyek közül 
a lélektani-egzisztenciális és a  társadalmi regény 
a  legpontosabb. A  lélektaniregény-olvasat a  gyilkos-
ságban a freudizmus egyik alaptételét, az elfojtott in-
dulatok felszínre törésének törvényszerűségét járja 
körbe. A történet szereplői az érdekember–„értékem-
ber” ellentét mentén feszülnek egymásnak. Ficsor, 
a  fontoskodó, köpönyegforgató, kétszínű házmester 
behódol a  bolsevista ideológiának és gyakorlatának, 
hogy jellemtelenségét és társadalmi pozícióját na-
gyobb megbecsültségben, tekintélytől övezve fedhesse 
el. Vizy Kornél karrierista mintahivatalnok, akinek 
élete álma teljesül az államtitkári kinevezéssel, és aki-
nek felszínes értékrendje gyakorlattá teszi a házastársi 
hűségeskü megszegését. Vizyné kislánya elvesztésé-
nek tragédiájában beszűkült, boldogtalan életet él, 
melyben a  cselédkérdés mániákus megrögződésévé 
vált. Unokaöccse, Patikárius Jancsi gátlástalan bohém, 
Kosztolányi negatív alteregója. Moviszter doktor az 
író szőcsöve, rezonőr, aki a  keresztény humanista 

ember karaktere a regényben. Édes Anna pedig ösz-
tönlény: beszélő neve kedvességre és szeretetre utal, 
az író által az édesanyára asszociál. 

Lélektani regény
Ha a művet mint lélektani regényt vizsgáljuk, ez az 
olvasat Édes Anna gyilkosságának motívumait tárja 
fel, mely folyamat során a főhős elfojtásainak soroza-
tára derül fény. Életét és tragikus történetét különös 
metszetbe helyezi a regényidő, melyben a történelmi 
közeg változásai révén viszonylagossá válik az ural-
kodó erkölcsi rend. Anna gyilkossá válásának lelki 
folyamata Vizyékhez és Patikárius Jancsihoz fűződő 
viszonyában gyökerezik. Az egyszerű, félárva, balato-
ni parasztlány élete a  Vizy-házhoz kerülés pillanatá-
ban billen ki egyensúlyából: sorsának ösztönös elutasí-
tását a tudatalattiból, a szaglásából támadt megérzései 

sürgetnék (irtózott a  zongorába 
tett kámfor szagától). Az  úr-cse-
léd viszonyban Anna Vizyné és 
a  korerkölcs révén munkagéppé, 
sorsába látszólag beletörődő, ön-
feladó alkalmazottá, munkaadója 
tulajdonává válik. A  fi nom lelkű, 
gyermek- és állatszerető, szelíd 
lány a méltóságos asszony életcéljá-
nak beteljesítője, sokat mutogatott 
mintacseléd lesz, és ezért el kell 
tűrnie, hogy minden emberi mél-
tóságától megfosszák. A  sorozatos 
megaláztatások és az emberhez 

   Jelenet az Édes Anna című fi lmből, 
rendezte: Fábri Zoltán (1958)
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méltatlan életkörülmények hosszú időn át láthatatla-
nul mérgezik a lelkét és az önérzetét. Munkaadójához 
mégis különös, kettős viszony fűzi: egyszerre szereti és 
gyűlöli őt. A  házaspárnál tartózkodva idővel felveszi 
Vizyné gesztusait, elfogadja munkaadói gyakorlatát, 
később saját hajviseletét is a nőéhez igazítja. A két nő 
szokatlanul kettős viszonyát sorsuk párhuzamos ösz-
szefonódásain túl (partnerük nem szereti őket, nem 
hűséges hozzájuk, mindketten elvesztítették a gyerme-
küket) beszélő nevük is jelzi: Édes Anna mellett Vizy-
né az Angéla, azaz ’angyal’ nevet viseli. 

Anna tettének motivációját az úr-cseléd viszonyon 
túl a férfi-nő kapcsolatban a női szerepkör megélésé-
ben, a szerelemben is keresnünk kell. Patikárius Jancsi 
vonzalma a  cselédlányhoz csupán kíváncsiságon ala-
pult; a testileg is ártatlan Annában a csak státuszában 
különleges partnert, az ösztönök kiélésének lehetősé-
gét látta. A  testi kapcsolatban meglepően kezdemé-
nyező, tapasztalatlan lány folytatást és valós érzelme-
ket remélt, ehelyett azonban elutasítást és elárultságot 
kapott. Kihasználtsága mellett Jancsi az anyaszerep-
től is megfosztotta: a keserű por megivása elhajtotta 
a gyermekszerető lány magzatát. 

A gyilkosság közvetlen kiváltó oka végül Jancsi és 
Moviszterné félreérthetetlen viselkedése volt: Anna 
lelkének minden, hónapok óta elfojtott feszültsége 
egy adott időpillanatban tört felszínre, ami tetté 
formálta az amúgy szótlan, hallgatag lány érzéseit. 
Gyilkossága tehát a súlyosan kibillent lelki egyensúly 
egyetlen, kétségbeesett és ösztönös helyreállítási kísér-
lete volt: ezt jelzi az a tény is, hogy Anna elaludt a Vizy 
házaspár megölése után. „Míg a külső jellemzés Annát 
egyre tökéletesebben működő gépként mutatja be, az is-
métlődő és szaporodó testi elszólások ellentmondanak 
ennek a leírásnak, és a  lélek szféráiban zajló láthatat-
lan folyamatokról nyújtanak olyan információt, amely 
az elbeszélői tevékenység számára ábrázolhatatlan. 
Ezek a fel-feltörő, visszafojthatatlan gesztusok mint ön-
védelmi reakciók a hős pszichológiai tűrőképességének 
legvégső határait érintik. […] Külső, dialogikus beszéd-
re nem vált képessé, ennélfogva individuális tapasztala-
tait nem tudja közölni. […] A cselekmény egésze során 
nem tudja egyetlen személlyel sem megértetni magát. 
Elszigeteltségének ez a közlésképtelenség is okozója le-
het. […] Nincsenek reflexiói, csak reflexei vannak, in-
dulata sem szóban, hanem tettben robban. Anna gyil-
kossága ebből a  szempontból nézve nem is más, mint 
rejtőzködő szavának, titkos jelbeszédének külsővé té-
tele, »szocializálása«, amelynek révén valóban sikerül 
kommunikatív kapcsolatba lépnie a külvilággal. Anna 

saját individuális tapasztalatainak értelmét nem a sza-
vak, hanem közvetlenül a cselekvés nyelvére fordítja le.” 
(Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális re-
gény, 1992)

Társadalmi regény
Kosztolányi regénye 1919. július 31-én, a kommün bu-
kásával kezdődik. A regény szövetében fellelhető a tri-
anoni Magyarország tragédiája, amelyre több helyen is 
utalás történik a műben. A Tanácsköztársaság bukása, 
a  Krisztina körúti ellenforradalmárok, Budapest ro-
mán megszállása, Horthy Miklós Gellért téri bevonu-
lása, a Népszövetségbe való belépés adja a történelmi 
hátteret. Ezek a hivatkozott események az egyén szá-
mára a társadalmi normák labilitásának tapasztalatá-
val párosulnak. Felborulnak a tradicionális társadal-
mi szerepek, ahogy ezt Kosztolányi már a mű elején 
érzékelteti Ficsor és Vizy szerepcseréjében. A jelzésér-
tékű 1. fejezet Kun Béla menekülésének tényét és bi-
zonyos körülményeit rögzíti. A kommunista ideológia 
bolsevik gyakorlatának mélységeire a bevezető fejezet 
nem tér ki, a  rémtettekre csak a  szereplői megszóla-
lások utalnak. Az  ideológiai-politikai erőviszonyok 
Vizyék és Ficsor viszonyában lepleződnek le: a  kor 
polgári világának képmutató értékhierarchiája sem-
mivel sem mutatkozik különbnek, mint a bolseviz-
mus értékrendje, hatalmi túlkapásai. Előbbi megtűri 
a  születési előjogokat és alapjaiban igazságtalan tár-
sadalmi rendet tart fenn, utóbbi pedig a maga terror-
jával semmi mást nem tesz, mint új szempontok sze-
rint, más előjogokhoz ragaszkodva, újfajta és hatalmi 
erőszakkal bebiztosított társadalmi igazságtalanságot 
konzervál. A regény elbeszélője mindkét gondolko-
dási sémától, mindkét politikai meggyőződéstől tá-
vol tartja magát. Nem foglalkozik az ideológiákkal, 
nem teszi patikamérlegre a  hatalom napi kérdéseit, 
hanem azok fölé, egy jóval emelkedettebb horizont-
ra tekint. A szerepelmélet felől vizsgálva ítéletet mond 
a világmegváltó eszmékről, amelyek az egyénnek tár-
sadalmi sztereotípiákat kínálnak. Hirdeti, hogy bár-
mely „világtörténelmi szerepcsere” megtartja az em-
berek közötti hierarchikus viszonyt; urakat szolgává, 
s szolgákat úrrá tesz. A regényben ideológiák helyett 
emberi sorskérdéseket vizsgál és lelki folyamatokat, 
a  társas viszonyokkal foglalkozik, alapvető értékeket 
és törvényszerűségeket fogalmaz meg. Ehhez esz-
közként Moviszter doktort, saját szócsövét (rezonőr) 
használja fel, akinek szólama a keresztény erkölcsöt, 
Krisztus országát és az irgalmat teszi alapvetéssé. 
A politikai rendszerek viszonylagosságától független, 
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teremtett embert általánosságban vizsgáló moviszteri 
értékrend a 9. fejezetben fogalmazódik meg: „A kom-
munistáknak is az volt a hibájuk, hogy egy ideált meg 
akartak valósítani. Egyetlen ideált se szabad megvaló-
sítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a  felhők kö-
zött. Úgy hat és úgy él.”

A főszereplő tragédiája abban van, hogy tudat alatt 
lázad a mások által kijelölt szerepkínálatok ellen (cseléd, 
szerető), miközben minták híján nem talál rá saját sza-
badságának lehetőségére, így először önmaga lesz áldo-
zattá, s mikor gyilkol, tulajdonképpen kitör a rá kény-
szerített normarendszerből. A  tettét követő nyugalma 
talán ezzel is magyarázható. A  15 évi börtönbüntetés 
a megtalált belső szabadság tudatában már elriasztja. 

Megoldás
Kosztolányi regényének végső üzenete lerántja a leplet 
az önmagukat emberiségszeretők érdekektől és ideo-

lógiáktól vezérelt magatartásáról. A tanulságot szintén 
Moviszter doktor fogalmazza meg: „Az emberiség holt 
fogalom. És fi gyelje meg, tanácsnok úr, minden szélhá-
mos az emberiséget szereti. Aki önző, aki a testvérének 
se ad egy falat kenyeret, aki alattomos, annak az embe-
riség az ideálja. Embereket akasztanak és gyilkolnak, 
de szeretik az emberiséget. Bepiszkolják családi szenté-
lyeiket, kirúgják feleségeiket, nem törődnek apjukkal, 
anyjukkal, gyermekeikkel, de szeretik az emberiséget. 
Nincs is ennél kényelmesebb valami. Végre semmire 
se kötelez. Soha senki se jön elém, aki úgy mutatkozik 
be, hogy én az emberiség vagyok. Az  emberiség nem 
kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes távolban marad, 
a háttérben, dicsfénnyel fennkölt homlokán. Csak Péter 
és Pál van. Emberek vannak. Nincs emberiség.” A  re-
gény egyetlen, az emberek között élő, a  szívekben 
lakozó, mégis emberfeletti megoldást kínál: az ir-
galmat.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Az az érzésem – ismételte makacsul –, az az érzésem, hogy nem bántak vele embe-

rien. Nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel.”

Kosztolányi Dezső: Édes Anna, 19. fejezet

▶ Mit jelent gépként bánni egy emberrel? Hogyan lehet úgy kialakítani társas kap-

csolatainkat, hogy emberi önérzetünk és méltóságunk megmaradjon? Milyen 

erényeket követel meg tőlünk a másokkal való ti sztességes bánásmód?

FogalmakFogalmak
freudizmus: Sigmund 

Freud elméletén és 
módszertanán alapuló 
pszichológiai irányzat 

társadalmi regény: 
regénytí pus, 
amely korának 
társadalomképét 
mutatja be

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Vizsgáld meg Anna megnyilatkozásait! Mennyiben használ saját nyelvet? Az elbeszélő milyen eszközökkel 
helye� esíti  Anna külső vagy belső beszédét? 

2.  Keress olyan párbeszédeket a regényből, ahol ugyan Anna részt vesz a dialógusban, de helye� e más beszél! 
Miért lehetnek fontosak ezek a jelenetek, mit árulnak el a címszereplőről? 

3.  Jellemezd Jancsi személyiségét pusztán a regényben említe� , általa birtokolt tárgyak alapján! 

4.  Egyetértesz Moviszter állításaival a tárgyaláson, hogy Annával „ridegen bántak”, nem emberien, hogy úgy 
bántak vele „mint egy géppel”? Válaszodat indokold, és példákkal illusztráld! 

5.  Mikor és miért lesz Anna szóbeszéd tárgya Kriszti navárosban? Mikor felejti k el teljesen? Hogyan kapcsolódik 
az elbeszélés aktusa ehhez a szóbeszédhez: az Anna-legendához? Megmagyarázható ebből a szempontból, 
hogy miért jelenik meg a szerző Kosztolányi is regényszereplőként? 

6.  Az Édes Anna névről fontos megjegyezni, hogy egyrészt a 10 hónapig Vizyéknél szolgáló cselédlányt jelöli, 
másrészt ez a teljes regény címe, tehát maga a regényszöveg is „Édes Anna” névre hallgat. Vannak-e szerin-
ted olyan vonásai, tulajdonságai Édes Annának, a cselédlánynak, amelyek a teljes regényre is jellemzőek? 
A regény olvasata és Anna ti tokzatos személye közö�  vonható-e párhuzam?
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„Az apját szinte nem is látt a. Csak érezte. Mindenütt , mindenkor, gyűlöletesen.” „Az apját szinte nem is látt a. Csak érezte. Mindenütt , mindenkor, gyűlöletesen.” (Kosztolányi Dezső: (Kosztolányi Dezső: FürdésFürdés) ) 

  A lélektani novella pszichológiai kérdésekre irányítja a fi gyelmet. Keress lélektani ér-
deklődésű alkotásokat, hozz példát analiti kus regényre, drámára, novellára! Idézd fel, 
hogyan oszto� a fel Sigmond Freud a személyiséget, és miért lehete�  jelentős hatással 
az irodalomra! Milyen lelki konfl iktushelyzetek képzelhetők el a szülő-gyermek kapcso-
latban?

Kosztolányi novellisz� kája 
Kosztolányi prózaíróként is igen 
jelentős szerző, sőt, az utóbbi 
évtizedekben elsősorban prózája 
értékelődött fel, mivel az általa 
teremtett hagyomány megter-
mékenyítően hatott a  század 
második felének magyar epiká-
jára. Regényei az 1920-as évek-
ben keletkeztek; elbeszéléseket és 
novellákat viszont pályája korai 
szakaszától kezdve írt, igaz, a szá-
zad második évtizede ebben a te-
kintetben is fellendülést hozott 
számára. Rövidprózai alkotása-
iból ad válogatást a  Tengerszem
című kötet, amely 1936-ban je-
lent meg, és összesen hetvenhét 
művet tartalmaz, mit például 
A kulcs, az Ozsonna vagy Fürdés
című darabokat. A novellák közös vonása az erős lélek-
taniság és az indulati többlet, ami a szereplőket tette-
ikben motiválja. 

Fürdés

A Kosztolányi lélektani érdeklődéséről árulkodó 
novella középpontjában egy gyenge tanulmányi ered-
ményei miatt büntetését töltő kisfi ú és haragos, csaló-
dott apja kapcsolata áll. A  történet viszonylag kevés 
eseményt beszél el, az elbeszélő fi gyelme így az emberi 
viszonylatok, a lélek apró rezdülései felé fordulhat. Ez 
nem jelenti azt, hogy a  narrátor komolyabb szerepet 
juttatna a  lélekelemzésnek; még csak azt sem, hogy 
közvetlen belátást engedne a szereplők lelkébe. A bel-
ső események itt leginkább külső mozzanatok által 

válnak érzékelhetővé, s  ezeket 
az elbeszélés nem ritkán valame-
lyik szereplő nézőpontjából lát-
tatja. A  narrátor olykor még 
hangsúlyozza is az alkalmazott 
látószög korlátozottságát: „Az 
apa tétovázni látszott.”; „Majd 
nyilván mást gondolt.”; „Úgy rém-
lett, észre se veszi őt, nem törődik 
vele.”

Suhajda szegény kishivatal-
nok, aki a  novella elején, csa-
ládja körében, különösen pedig 
fi a szemszögéből tekintélyes, 
magabiztos embernek tűnik, 
s ez a kontraszt kisszerűvé teszi 
hatalmaskodó fi guráját. Az  őt 

ábrázoló elbeszélői szólamba némi gúny is vegyül: 
„a méreg fűszer volt neki, paprika […] élvezte, hogy 
a harag kitágította az ereit, jótékonyan elűzte délutáni 
unalmát.” Fiával roppant hidegen bánik: túlozva fe-
nyegetőzik („Én kiveszem őt az iskolából […] bizony 
úristen kiveszem.”), ironizál („Ne tanulj […] Sohase 
tanulj. Fölösleges.”), szembetűnő távolságot tart, fe-
nyegetéseit, maró, gúnyos megjegyzéseit leszámítva 
nem is szól a gyermekhez. Megfi gyelhetjük, hogy még 
a szemkontaktust is kerüli: „Fejét fölszegte, a semmi-
be nézett.”; „Félvállról, mogorván mellének szögezte 
a kérdést”. 

Jancsinak az elbeszélés elsősorban kiszolgáltatott-
ságát hangsúlyozza. A kisfi ú az eseményeknek inkább 
elszenvedője, mintsem cselekvő részese („Várta, hogy 
mi történik vele.”), kevés cselekvését rajta kívül álló, 

A novellaíró Kosztolányi Dezső: A novellaíró Kosztolányi Dezső: 
a a Tengerszem Tengerszem kötetkötet
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számára rejtelmes erők, az apai 
harag és az anyai szeretet hatá-
rozzák meg, „megalázott semmi-
ségében” ráadásul – részben véde-
kezésként – az apja nézőpontjából 
igyekszik értékelni magát. Ezzel 
magyarázható, hogy átöltözés 
után nem mer a vízbe menni, vagy 
hogy apját utolérve „néhány lépés-
sel előbb lassított, óvatosan lopa-
kodott melléje, mint a  kutya, még 
mindig nem lévén bizonyos, vajon 
nem kergetik-e vissza”.

Kettejük kapcsolata tehát látszó-
lag pusztán a félelmen és a tekinté-
lyen alapul. Az elbeszélés azonban 
világossá teszi, hogy a helyzet pil-
lanatnyi: az apa csupán szerepet 
játszik (gondoljunk „régi nyájas hangjára”, amikor 
ismerőseinek köszön), neheztelését kifinomultabb ér-
zelmi eszközök híján csak így képes kifejezni. Álarca 
akkor hullik le teljesen, amikor a banális eseménysor 
hirtelen szörnyű balesetbe torkollik. Fiát – első ízben 
– keresztnevén, sőt, becézve szólongatja (korábban 
„taknyosnak”, majd gúnyosan „barátomnak” hívta). 
Kétségbeesését az elbeszélés váratlan tempóváltása, 
ige- és igenévhalmozása érzékelteti: „Kereste, kereste, 
mindenhogyan, az iszapba hasalva, könyökölve, gug-
gon, újra és újra, körben forogva, oldalt billentve, mód-
szeresen számontartva minden talpalatnyi helyet.”

Ezzel párhuzamosan a  narrátor is másként kezdi 
láttatni Suhajdát. Szerepet kap például az ő nézőpont-
ja is (a vágtató legény az ő szemében kényelmesnek, 

a  part nyugalma közönynek tű-
nik), holott eddig csak kívülről, 
szeretetlen apaként láthattuk. El-
beszélő és hős viszonya megválto-
zik: a sóhajtozó, vízben-könnyben 
ázó Suhajda megjelenítésében 
félreismerhetetlenek a  részvét ár-
nyalatai. A  novella nem ér nyug-
vópontra. Az  összetört apának 
szembe kell néznie tette követ-
kezményével, de saját érzelmeivel, 
fia iránti eltagadott szeretetével is. 
Ebben az értelemben figurája tra-
gikus színezetet kap.

Biblikus motívumháló
A novella szövegét a nyitánytól a zárlatig több ponton 
és hangsúlyosan kísérik jelképi, biblikus motívumok. 
Az általuk árnyalt elsődleges és profán olvasat így egy 
másodlagos, de szintén adekvát értelmezési síkkal 
egészül ki. A szöveg üzenete a széttartó két pólus kont-
rasztjában válik megragadhatóvá: Suhajda és Jancsika 
tragédiája az intertextuális, jelképi-motivikus jelentési 
sík viszonylatában lesz értelmezhető. 

A novella a fehér szín említésével indul: a napfény, 
a meszelt falak, a kukoricagórék és a homok is mind 
ezt a színt öltik magukra a környezet leírásában. Ebbe 
a  fehérségbe kiabál bele Suhajda és Jancsika meggy-
szín fürdőnadrágja. A két szín a maga jelképiségénél 

fogva megelőlegezi a  törté-
neti tragikumot: a fehér, jé-
zusi ártatlanság és a  hozzá 
kapcsolódó, meggyszínpi-
rosban ábrázolt vér, vagyis 
a  bűntelen ember halála 
a  novella zárlatának súlyos 
értékvesztésére utal. 

A gyermek Jancsika 
halálát a  történetben gya-
logút előzi meg: „Az  út 
a  nyaralóktól a  tóig min-
dössze négy perc”. A  kisfiú 
édesapját az ördögcérna-
ösvénynél érte utol; Suhaj-
dával együtt menve „szom-
júságot érzett”. Ez a három 
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motívum a jézusi passiótörténetnek is része, melyben 
a Golgotára vezető út, az elárultatás ördögi körülmé-
nyei és a  kereszten feszített szomjúhozása egyaránt 
Jézus szenvedésének bizonyos körülményeit beszélik 
el. A  narrátor a  novellában elbeszéli, hogy Jancsika 
„szeretett volna visszafordulni”, ahogyan Jézus is 
a Getsemáne kertben, ahol a halála előtti napon a ke-
hely ki nem ivásáért, vagyis a kereszthalál elkerülé-
séért, végül mégis atyja akaratának beteljesüléséért 
imádkozott. A  novella Suhajdánéja piros fejkendőt 
visel, miközben a  parton a  lélekvesztőt tatarozó le-
gény a krisztusi keresztre feszítés kellékeiként ismert 
szögeket egyengeti a  földön. A  novella címeként 
szereplő fürdés a  biblikus jelentésű, de ennél álta-
lánosabb motívum is: jelentéséhez a  legtöbb kultú-
rában a  megtisztulás képzete társul. A  megtérés és 
a bűnbánat jeleként a megkeresztelkedéskor Jézus is 
alámerült a  Jordán folyóban. Jancsika történetbeli 

halála fulladásos halál, mint Jézusé, aminek beáll-
tát a szintén jelképes és a passióból ismert, krisztusi 
testtartás előz meg: a  gyermek „hátraszegett fővel, 
kitárt karral lefelé” zuhan a vízbe. Az apa által egy 
tragikus véletlen révén feláldozott gyermek élette-
len teste fölött a zárlatban az édesanyát látjuk: a kép 
a  híres Pietà-jelenet párhuzamos megfelelője a  szö-
vegben. A zárómondat „Még három se volt” említé-
se Krisztus kereszthalálának időpontjára utal a  no-
vellában.

Kosztolányi novellájának elsődleges, világi olvasata 
és a másodlagos, evangéliumi megfelelések kontraszt-
ja a gyermek Jancsika halálának értelmetlenségére, az 
apai szigor megmagyarázhatatlanságára, az apa-fi ú 
kapcsolat érzelmi hiányosságaira, a  szeretetmegnyil-
vánulások mesterséges gátjainak tragikumára, a halál 
sem megváltást, de még csak katarzist sem hozó, végte-
len súlyára irányítják a befogadói fi gyelmet.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Az apa egy szót se szólt. Arca, melyet a gyermek olykor oldalvást, gyors pillantás-

sal kémlelt, zárt volt és merev.” Kosztolányi Dezső: Fürdés

▶ Mi mindent üzenhet az emberi kommunikációban a hallgatás? És mit üzen a szó 

megvonása? Csak szavakkal tudunk verni? A csendünkkel nem?

FogalomFogalom
lélektani novella: 

pszichológiai 
kérdéseket, a főhős 
lelki útját középpontba 
állító novella

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el újra a szöveggyűjteményből Kosztolányi Fürdés című novelláját, és gyűjtsd ki belőle az időre utaló 
szövegrészeket! Milyen az elbeszélés tempója, hol gyorsulnak fel az események? Lehet-e jelentősége annak, 
hogy a bevezetőben a fotográfi ára történik utalás? 

2.  Milyen lehetséges előreutalásokat fedezel fel a szövegben? Milyen színeket emel ki az elbeszélő? Milyen 
jelenetek játszódnak az „ördögcérnaösvényen”? 

3.  Vizsgáld meg a tragédia körülményeit! Vannak a történetnek olyan elemei szerinted, amelyek kérdésessé 
teszik, hogy egyszerű balesetről volt szó? Ha igen, melyek ezek? 

4.  Hogyan jellemzi a szöveg az apát? Írd össze szövegszerűen megjelenő tulajdonságait! Milyen viszony volt apa 
és fi a közö� ? Pusztán csak a bukás mia�  haragszik Suhajda a fi ára? 

5.  Milyen bibliai, Jézusra utaló motí vumokat, utalásokat találsz a novellában? Mi lehet ezek szerepe, hogyan 
kapnak jelentést a történet egészére nézve? 

6.  Mennyiben találod tárgyilagosnak az elbeszélésmódot? Hogyan teheti k többsíkúvá a szöveget a kiemelt mo-
tí vumok, utalások, jelképek? Van-e ezeknek jelentősége, vagy egyfajta túlzo�  olvasói fi gyelem eredményei? 
Válaszodat részletesen indokold!
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„Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkoz-„Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkoz-
hatnék. Emlékezetem nem oly régi, mint barátságunk. Ennek kezdete még csecsemőkorom ősemberi hatnék. Emlékezetem nem oly régi, mint barátságunk. Ennek kezdete még csecsemőkorom ősemberi 
homályába vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindig előtt em vagy mögött em, mindig homályába vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindig előtt em vagy mögött em, mindig 
mellett em vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.mellett em vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.” (Kosztolányi Dezső: ” (Kosztolányi Dezső: 
Esti  Kornél, Esti  Kornél, Első fejezet)Első fejezet)

  Az irodalomtörténet számos alkotásában találkozhatunk az alkotó alakmásával, altere-
gójával. Idézd fel, mely művekben találkoztál már eff éle szereplőkkel! Miben hasonlí-
to� ak és miben különböztek az alkotótól?

Es�  Kornél alakja 
Kosztolányi legismertebb novellahőse, Esti Kornél
több Kosztolányi-műben is visszatér. 1933-ban jelent 
meg az Esti Kornél című novelláskötet, ez tizeny-
nyolc szöveget tartalmaz. Az író az 1936-ban napvi-
lágot látott Tengerszem kötet Esti Kornél kalandjai
című novellaciklusában tizenhét novellát tett közzé. 
Ezeken kívül még további huszonkét olyan Esti Kor-
nél-novelláról tudunk, amelyeket a  szerző kötetbe 
nem vett fel, hanem csak folyóiratokban publikált. 
Az  1933-as kötet bevezetőjében az elbeszélő nyitva 
hagyta a  kérdést: Esti Kornél voltaképpen ő maga, 
vagy egy másik személy. Találkozásaikat, közös 
munkájukat, hol szorosabb, hol lazább barátságukat 
mint két ember, két hajdani iskolatárs viszonyát írja 
le. Ugyanakkor számos utalással le is leplezi ezt a já-
tékot, elárulva, hogy valójában saját személyiségé-
nek egyik oldala, alteregója Esti Kornél. Egy napon 
születtek, csecsemőkoruktól dialógusban állnak 
egymással, egyformák, mint két tojás, s ha Esti vala-
mi rossz fát tesz a tűzre, az elbeszélőn kérik számon. 
Nyilvánvaló tehát, hogy Esti mint önálló személyi-
ség csupán játékos fi kció, s a mű egyik fő kérdése épp 
az a  viszony, amely sokszor megosztott egyénisé-
günk két oldalát összeköti, vagy éppen szembeállítja. 
Mi a különbség e két Kosztolányi-arc között? Az el-
beszélő nyárspolgárnak, koravén felnőttnek, az élet 
biztonságát kereső gyávának mutatja magát – Esti 
ezzel szemben örök nyughatatlan, eredetieskedő, 
polgárpukkasztó, egy jó tréfáért egész egzisztenciáját 
is föláldozni kész. Ugyanakkor az elbeszélő kiváló 
író, s joggal érezheti: maradandót alkotott. Esti léha, 
s  mindenét elfecsérelte kalandos garabonciásélete 
során. Az  elbeszélő az irodalom, Esti az élet. „Én 
már nem tudok írni. Én pedig csak írni tudok” – 

mondják egymásnak. Ám az, aki írni tud közülük, 
csak a  másik élettapasztalatainak és szellemének 
köszönheti, hogy írni tud: „ő tanított énekelni, ha-
zudni és verset írni.”„Homo aestheticus” – Kosztolá-
nyi gyakran jellemezte magát e kifejezéssel, szembe-
állítva saját törekvéseit a  szüntelenül erkölcsöt 
prédikáló, közügyekben sürgő-forgó, magasztos jel-
szavakat hangoztató homo moralisokkal. „Tud-
juk mi rég, mily könnyű / mit mondanak nehéznek, / 
és mily nehéz a könnyű, / mit a medvék lenéznek” – 
írja erről Esti Kornél éneke című versében. Ez utóbbi 
ugyanis ennek a  magatartásnak a  megjelenítője. 
Az élet apró rezdüléseiben látja meg az élet lényegét, 
s a megírásra váró, megírásra érdemes témát. Ennek 
a szemléletmódnak egyik legszebb megnyilvánulása 
a ciklushoz nem tartozó, de ugyancsak Esti Kornél-
lal elmondatott 1932-es novella, a Boldogság.

Esti  Kornél, Tizennyolcadik fejezetEsti  Kornél, Tizennyolcadik fejezet

   Jelenet az Esti  Kornél csodálatos utazása című fi lmből, 
rendező: Pacskovszky József (1994)
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Esti Kornél
Az Esti Kornél (1933) zárófejezetét az életmű egyes 
értelmezői évtizedek óta a kötet kiemelkedő, az egy-
séges jelentésképzés szempontjából kulcsfontosságú 
darabjának tartják. Annál meglepőbb, hogy a novella 
először Utam címmel látott napvilágot 1932-ben, még-
pedig Esti nevének említése nélkül. A főhőst mint má-
sodlagos elbeszélőt a végleges változat is csak egyszer 
nevezi meg, s ez egyben a háttérbe húzódó elsődleges 
elbeszélő egyetlen közvetlen megszólalása a  szöveg-
ben: „szólt Esti Kornél.” E közbevetés szerepe éppen az, 
hogy a novellát az Esti-szövegek kontextusába helyezi, 
s  ezzel döntő módon befolyásolja mind a  novellacik-
lus, mind a Tizennyolcadik fejezet értelmezési kereteit.  
Így válhat ugyanis a  szöveg a  számos szempontból 
roppant változatos, sőt, széttartó kötet egységét bizto-
sító kompozíciós pillérek egyikévé.

Többszintű allegória A villamosút (illetve az utazás 
általában, amely egyébként az Esti-novellák kulcsmo-
tívuma), az emberiség egyik legősibb toposzát idézi. 
Maga Kosztolányi is így vall erről egyik cikkében: „Az 
utazás szememben előbb-utóbb az élet jelképévé maga-
sodik. Elindulunk valahová, s megérkezünk. Mi a vég-
cél? Ennek is többnyire oly kevés értelme van, mint az 
élet végcéljának.” Eleinte mégis úgy tűnik, hogy Esti 
útja valamivel szűkebben, a  szocializáció, egyén és 
társadalom küzdelmes viszonyának allegóriájaként 
értelmezhető. Az  utazás az idegenségérzet, a  teljes 
elembertelenedés képeivel indul („Belecsimpaszkod-
tam az emberfürtbe, s magam is egy láthatatlan bogyó-
ja lettem”), s noha ezek egyike sem oldódik fel teljesen 
(sőt, mintha a  személyiség elvesztése éppenséggel az 
előrejutás feltétele lenne: „Úgy viselkedtem, mint egy 
zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik 
az embereket, és sokkal hamarabb megbocsátanak egy 
zsáknak, mint egy embernek”), a  határozott haladás, 
a  fokozatos beilleszkedés eseményeivel folytatódik. 
Megismerjük a  villamos társadalmának a  fölhágó-
tól az ablakülésig ívelő hierarchiáját, az érvényesülés 
kegyetlen feltételeit. Beszédes, hogy haladására az 
elbeszélő többször is a  harc metaforájával hivatko-
zik: („Nézegettem kabátom leszakított gombjait, mint 
harcos a  sebeit”), a  küzdelem magányában megta-
pasztalt látszatközösségeket („összekozmásodtak ve-
lem”; „közös gyűlöletben forrtak össze ellenem”), sőt, 
a kékszemű nőben kivételesen még egy tartalmas, de 
az előrejutás hevében elszalasztott emberi kapcsolat 
lehetőségét is, mire Esti kimondhatja: „küzdöttem és 
győztem.” De a novella nem ér itt véget. Amikor a fő-

hős élvezni kezdené a nehezen megszerzett ablakülést, 
végállomásra érkezik – ez a  fordulat pedig vissza-
menőleg átértelmezi a  teljes szöveget. A voltaképpen 
magától értetődő, a  szereplő Esti nézőpontjának do-
minanciája következtében mégis a  csattanó erejével 
ható második megérkezés ugyanis nem pusztán ellen-
pontozza a  villamosút ádáznak láttatott küzdelmeit. 
A végállomás a halál témáját emeli a Tizennyolcadik 
fejezetbe, s ezzel egyrészt az úttoposz hagyományos 
jelentéseit hozza mozgásba, másrészt minden addi-
gi igyekezet értelmét megkérdőjelezi. 

Pátosz és irónia 
A novella modalitásának kettősségét már az argu-
mentum (tartalmi összefoglaló) előrevetíti: „melyben 
egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást, s elbú-
csúzkodik az olvasótól”. A jelzőhasználat éles ellentétet 
sejtet a cselekmény és annak értelmezése, a „közönsé-
ges villamosút” és annak nyelvi megjelenítése között, 
így az elbeszélői nézőpont szubjektivitását is hangsú-
lyozza. Kétségtelen – már az allegorikus szövegformá-
lás miatt is az –, hogy a Tizennyolcadik fejezet nem egy 
valósághű, hanem a szereplői-elbeszélői tudaton át-
szűrt utazást beszél el. Ez rögtön az elején, az esemé-
nyek hiperbolikus leírásában nyilvánvalóvá válik: „Hi-
dak, alagutak alatt vágtattunk el oly vad sebességgel, 
hogyha leesem, szörnyethalok. […] Életemmel játszot-
tam.” Elsősorban ez a mindent felnagyító, szándékol-
tan jelentőségteljes („Büszkeség dagasztott, hogy idáig 
eljutottam”), néha egyenesen patetikus előadásmód 
biztosítja a novella alapvetően ironikus hangoltságát. 
Van viszont egy olyan rétege, amely leginkább a zárlat 
ismeretében, vagyis a szöveg újraolvasásában tárul fel. 
Amikor például Esti végre ablaküléshez jut, a beérke-
zettség illúziójától hajtva bölcselkedni kezd, de csu-

   Villamos Budapesten
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pa elkoptatott formulát szajkóz 
(„Elértem azt, amit lehetett. […] 
Mindenkire rákerül a  sor […] 
csak meg kell várni. A  jutalmat 
a  földön nem adják könnyen, de 
végül mégis megkapjuk”). A  no-
vella befejezésének tükrében e 
bölcselkedés a  szereplő Esti ál-
tal ekkorra már teljesen átvett, 
szűkös és közhelyes nyárspolgári 
gondolkodás paródiájaként hat, 
miközben egyes elemei erőtel-
jesen átértelmeződnek. Így egészül ki például az elé-
gedettség nyugalmáról számot adó mondat („Elértem 
azt, amit lehetett.”) a belenyugvó lemondás jelentésár-
nyalatával (hiszen csak azt érte el, amit a korlátozott 
lehetőségek megengedtek), s így válik a „bölcs higgadt 
tapasztalatával” megfogalmazott sommás megálla-
pítás („Mindenkire rákerül a  sor”) a  halál elkerülhe-
tetlenségét sugalló aforizmává. Minthogy a  jelenté-
sek ezekhez hasonló, visszamenőleges átrendeződése 
a teljes szöveget érinti, nem túlzás azt állítani, hogy az 
irónia a villamosút elbeszélését a maga egészében teszi 
viszonylagossá.

Egy hiteles élet felé 
„Aztán siettem is, nagy út várt rám: okvetlenül meg kel-
lett érkeznem” – olvasható a novella elején. A sejtelmes 
megfogalmazás által felvetett kérdést a szöveg látszólag 
nem válaszolja meg: a novella úgy ér véget, hogy – a szó 
szerinti értelem, a „közönséges villamosút” szintjén – 
nem ismerjük meg az elbeszélő úti célját. Ezt a hiányt 
az olvasó csak akkor pótolhatja, ha a  Tizennyolcadik 
fejezetet allegorikusan értelmezi; ebben az esetben vi-
szont nyilvánvaló, hogy a  halál mint végállomás kez-
dettől jelen volt a  szöveg jelentésterében. Felvetődik 
tehát a kérdés, hogy miért nem került felszínre. A ma-
gyarázat alighanem az elbeszélő és az elbeszélt én né-
zőpontjának eltérésében rejlik. Hiába azonos személy 
ugyanis a narrátor és a főhős, az elbeszélő Esti látószöge 
az eltelt idő belátásai, a  visszatekintő pozíció adta vi-
szonylagos objektivitás miatt mindenképp különbözik 
a  szereplő Estiétől. Márpedig a  novella, ahogy arról 
előzőleg szó volt, döntően a  főhős nézőpontját juttatja 
érvényre, aki a  villamosút során egyre inkább megta-
lálja helyét a korábban megvetéssel szemlélt „bűzös ál-
latsereglet”, a  „ronda nyárspolgárok” között, miközben 

korlátolt, a végállomást nem, csakis az utazást számba 
vevő gondolkodásukat is magáévá teszi. A két látószög 
lényegileg csak a  fejezet zárlatában közeledik egymás-
hoz. Az elbeszélő mindvégig az elkerülhetetlen „vég-
állomás” tudatában szemléli az eseményeket, a főhős 
viszont csak ekkor, a  kalauz kiáltását hallva döbben 
rá öncsalására. Nem arról van szó, hogy a szükségszerű 
végkifejlettel eredetileg sem lett volna tisztában – hiszen 
láttuk, sietett: tudta, hogy okvetlenül meg kell érkeznie –, 
sokkal inkább arról, hogy megfeledkezett róla. Céljai 
útközben módosultak, s miközben mindinkább magá-
ra az utazásra irányultak, elveszítették kapcsolatukat 
a  végállomással. Célfogalmának erre a  radikális válto-
zására utal, hogy bár a  villamost eredetileg eszköznek 
tekintette, a  kocsi belsejébe érve mégis így sóhajt fel: 
„megérkeztem”. 

Mindez lehetővé teszi, hogy a  fejezetet a  hiteles 
életről szóló példázatként olvassuk. A  villamos uta-
saként Esti nem tekint az utazáson túlra, azaz nem 
vesz tudomást a halálról: hiteltelen életet él. A halál-
lal szemben azonban az ilyen hiteltelen élet értelmét 
veszti, törekvései kisszerűvé, eredményei korlátozott 
érvényűvé válnak. Ezt a korlátozottságot, az értékek-
nek ezt a viszonylagosságát ragadja meg a szöveg fen-
tebb bemutatott ironikus jellege (s így nyer funkciót az 
is, hogy az utazás előrehaladtával egyre szaporodnak 
az ironikus mozzanatok). Hiteles élet csakis a  halál 
tudatában, a  halált szem előtt tartva képzelhető el 
– a novella zárlatát, Esti rejtélyes mosolyát úgy is ért-
hetjük, hogy a főhős ehhez az igazsághoz talált vissza 
a végállomásra érkezve. Fontos ugyanakkor leszögez-
ni, hogy a Tizennyolcadik fejezet nem Esti halálát be-
széli el (azt az Esti Kornél kalandjai ciklus Az  utolsó 
fölolvasás című novellájában olvashatjuk). A narrátor 
visszatekintő pozíciója is egyértelművé teszi, hogy 

Kosztolányi Dezső  
a csoportkép bal oldalán
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a  végállomás halálmetaforájában inkább az önértel-
mezés során megtapasztalt esztétikai halálélményről 
van szó. Ez az élmény, az általa szerzett tudás azonban 
a hiteles élet lehetőségét adja meg Estinek. Hogy tud-e 
élni vele – alighanem ez a „megrázó leírás” valódi tétje. 

A pálya egyenlege
Kosztolányi pályájának első szakaszát lírai művei 
határozták meg: 1907-ben látott napvilágot Négy fal 
között című szimbolista-parnasszista verseskötete, 
melynek szonettjei a  homo aestheticus irodalmi tö-
rekvéseit mutatják. 1910-ben jelent meg A  szegény 
kisgyermek panaszai című kötet, melynek versei 
a  klasszikus modernség több stílusirányzatához, így 
a szimbolizmushoz, az impresszionizmushoz és a sze-
cesszióhoz is kapcsolódnak. Az 1910-es évek több lí-
rai és novelláskötete után adta ki Kenyér és bor (1920) 
című verseskötetét, majd 1924-ben A bús férfi  pana-
szait. A  20-as években lírai alkotásait regényei vál-

tották fel. 1933-ban az Esti Kornél című novellacik-
lussal jelentkezett, majd 1936-ban a Tengerszem című 
novelláskötettel is. Az 1930-as években költészete tá-
vol kerül a pálya elejének esztétizáló modernségétől, 
helyette avantgárd formajegyeket mutat. A  korszak 
leghíresebb kötete a Számadás (1935) című versgyűj-
temény, amely a magyar költészet egyik csúcsteljesít-
ménye. Az  azonos címet viselő, köteten belüli vers-
ciklus az elmúlás témakörét járja körül. Kosztolányi 
költői és szépírói tevékenysége mellett publicisztikai 
tevékenysége is jelentős. A Nyugat első nemzedékének 
tagjaként műfordításai is méltán híres alkotások – 
többek között Shakespeare Romeo és Júliáját, valamit 
a Téli rege című drámai művét fordította le.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„E minden emberi méltóságából kivetkezett összepréselt, bűzös állatsereglet láttán annyira megundorodtam, hogy 

a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.”

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Tizennyolcadik fejezet

▶ Vajon a nemes életcélok beteljesítését, az értük folytato�  harcokat képes negatí van befolyásolni a környezet 

és az emberi közeg? Eltántoríthatja az embert a hivatása beteljesítésekor az az erkölcsi közeg, amelyben él? 

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Hogyan módosíthatja egy elbeszélés jelentését a kötetbe, illetve ciklusba illesztés gesztusa? Jellemezd az 
elsődleges és másodlagos elbeszélő, valamint a főhős viszonyát a Tizennyolcadik fejezetben!

2.  Milyen jelentősége van annak, hogy a novella télen játszódik? 

3.  Ha a villamosutat az élet allegóriájaként fogjuk fel, hogyan értelmezhető a villamoson kívüli világ, ahonnan 
Esti  Kornél elindul, és ahová megérkezik?

4.  Milyen kulturális hagyományokat idéz a tornác, a dögletes levegő említése? Milyen szerepet játszanak az 
ezekhez hasonló utalások az ironikus hatás elérésében? 

5.  Keress a novellában olyan részleteket, amelyeknek jelentését lényegesen módosíthatja a befejezés tudatá-
ban történő újraolvasás!

6.  Olvasd el a Tengerszem című kötet Esti -ciklusának zárlatát, Az utolsó fölolvasást! Hogyan kapcsolódik a főhős 
halálának elbeszélése a Tizennyolcadik fejezetben metaforikusan megjeleníte�  haláltapasztalathoz? 

7.   Az élet hitelessége számos jelentős műalkotásnak központi  kérdése, így Tolsztoj Ivan Iljics halála című kisre-
gényének is. Miben hasonlít és miben különbözik a két mű megközelítése, válaszkísérlete?
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homo moralis: erkölcsi ember; a klasszikus humanista 

erkölcsöket, illetve az irodalom erkölcsi küldetését 
képviselő ember



„Nevemben és mellett em egy csomó senki mozog, dúl-fúl, harcol és ír, akikhez semmi közöm.” „Nevemben és mellett em egy csomó senki mozog, dúl-fúl, harcol és ír, akikhez semmi közöm.” (Ady (Ady 
Endre: Endre: A duk-duk aff érA duk-duk aff ér))

  Keresd meg az interneten A Holnap című antológiát, majd konkrét versek kiválasztásával 
érvelj amelle�  vagy az ellen, hogy a benne szereplő költők Ady-epigonok! Próbáld meg-
fogalmazni, hogy mi különbözteti  meg a költői remekművet az epigonok utánzataitól!

A duk-duk aff ér 

A hírhedt irodalmi vita közvetlen előzménye, hogy 
1908-ban fi atal, főleg nagyváradi írók-költők antoló-
giát adtak ki A Holnap címmel. Juhász Gyula és Dutka 
Ákos ötlete volt a közös kötet terve, s maguk közé hív-
ták többek között Babits Mihályt is. Ugyancsak részvé-
telre kérték a hajdan Nagyváradról induló Adyt is, aki 
örömmel adta verseit, sőt – Lédával együtt – részt vett 
A Holnap szeptemberi nagyváradi ünnepségén. Az iro-
dalmi élet roppant ellenszenvvel fogadta az antológiát, 
de az igazi háború nem a  fi atalok és a  konzervatívok 
között robbant ki, hanem A  Holnap szerzői, neveze-
tesen Ady és a  többiek között. Ady szakításának hát-
terében részben Herczeg Ferenc, a  konzervatív tábor 
vezére állt. „Ady Endre erős tehetség – írja Herczeg. – 
Ezúttal azonban rossz társaságba keveredett, reá nézve 
a  legrosszabba: az adyendréskedők társaságába. […]
Ezek túladyendrézik magát Ady Endrét, és abba a furcsa 
helyzetbe juttatják, hogy ő, aki hadat üzen a tekintély-
nek és iskolának, tekintéllyé lesz és 
zugiskolát alapít. Ady Endrének 
kegyetlen irtóháborút kellene in-
dítania az iskolája ellen, mely ab-
ból él, hogy kilószámra kiméri az ő 
húsát.” Ady Herczeg lapjához, az 
Új Időkhöz szerződött, és itt je-
lentette meg 1908 novemberében 
a  holnaposokkal való közösség-
vállalást megtagadó, saját önálló-
ságát hangsúlyozó cikkét A  duk-
duk aff ér címmel. „Én nem vagyok 
semmiféle titkos társaságnak ki-
küldöttje, elnöke, sőt tagja sem. 
Nincs közöm az úgynevezett ma-
gyar modernekhez… ravasz, kicsi 
emberek belémkapaszkodhatnak, 
mert türelmes vagyok és egy kicsit 
élhetetlen… Melanéziában van egy 

duk-duk nevű társaság, aff éle ősformájú szabadkőmű-
vesség, ahol a vezér ritkán tudja meg, hogy ő a vezér. Ta-
lán ilyen vezér lehetek én… a nevemben, cégérem alatt 
ágáló senkiket jobban utálom, mint általában engem 
szokás utálni…”. Ady követői, hívei természetesen ha-
talmas felháborodással fogadták Ady szavait, nemcsak 
a holnaposok, hanem a Nyugat gárdája is: Hatvany, Ig-
notus, Fenyő Miksa. Mint Hatvany írja, bár továbbra is 
Ady barátja maradt, s mindenben támogatta őt, volta-
képp csak Ady halálos ágyánál tudta végleg megbocsá-
tani az árulást. 

Az írástudatlanok árulása 

1929-ben, jóval Ady halála után A  Toll című hetilap 
körkérdést intézett a kor íróihoz, költőihez arról, ho-
gyan értékelik Ady életművét. A kérdésre adott vála-
szok közül az egyik legkíméletlenebb és legelutasítóbb 
Kosztolányi Dezső Az  írástudatlanok árulása (Kü-
lönvélemény Ady Endréről) című esszéje volt. A  két 

Törésvonalak a nyugatosok közö� Törésvonalak a nyugatosok közö� 

   A Nyugat irodalmi estjén Kosztolányi Dezső, Sík Sándor, Móra Ferenc, Schöpfl in Aladár, 
Babits Mihály és mások
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költő sohasem rokonszenvezett 
egymással. Ady már 1908-ban 
elmarasztaló kritikát közölt 
Kosztolányi Négy fal között című 
kötetéről. „Irodalmi írónak” ne-
vezte Kosztolányit, olyannak, 
aki „emberi dokumentumokat” 
nem ad verseiben, akinél új vagy 
merész gondolatokat sohasem 
láthatunk, s  akinek a  költészete 
nem az életből fakad (mint az 
övé, aki az életét mindig is a ver-
sei elé helyezte). Az  írástudat-
lanok árulásában Kosztolányi 
hazugnak, kártékonynak, fel- 
dagasztottnak nevezi Ady hírne-
vét, s  kijelenti: „Nem tündöklik 
a  lángész kápráztató fényével, 
helye nincs is se Petőfi, se Arany, 
se Vörösmarty, se Berzsenyi mellett, csak az érdekes, 
csonka nagy tehetségek között.” Kosztolányi vélemé-
nyét az írótársadalom jelentős tagjainak többsége nem 
osztotta. 

Esti Kornél éneke 

Kosztolányi és Babits egyetemista koruk-
tól ismerték egymást. Jó barátok voltak, 
élénk levelezést folytattak. De pályájuk 
korai szakaszától kezdve kimutatható, hogy irodal-
mi, esztétikai kérdésekben gyakran nem voltak egy 
véleményen. Babits az elmélyült eszmeiség, Koszto-
lányi a  tökéletes nyelvi megformáltság fontosságát 

hirdette. Kosztolányi Önmagamról című írásában ve-
zeti be a homo aestheticus fogalmát, és szembeállítja 
a  homo moralisszal. A  véleménykülönbségük Kosz-
tolányi Esti Kornélja kapcsán vált nyilvánvalóvá. Ba-
bits egy rövid bírálatot közölt a  Nyugatban, amely-
ben általánosságban dicséri a  művet, de mégis üres 
ötleteket, nyakatekert humort, dacos pózt, hígságot 
emleget. Kosztolányi néhány héttel ezután jelentette 
meg a Pesti Naplóban az Esti Kornél éneke című köl-
teményét, amely a  babitsi kritikával hozható össze-
függésbe, és sajátos, költői válaszként értelmezhető. 
A vers ars poetica és szerepjáték egyszerre, a beszélő 
a novellaciklus hősével azonosulva fejti ki saját költői 
hitvallását.

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el a szöveggyűjteményből Kosztolányi Esti Kornél éneke című versét! Jelöld be azokat a szövegrésze-
ket, amelyek a fent-lent ellentétét írják le! Miért jelenik meg ennyire hangsúlyosan ez az ellentétpár? 

2.  Idézd fel az ars poetica fogalmának definícióját! Az ars poeticai megnyilvánulás milyen sajátosságait ismered 
fel a szövegben? Fogalmazd meg, hogy milyen okai vannak a vers ars poeticakénti olvasásának irodalomtör-
ténetileg és a szöveg tulajdonságaiból következően! 

3.  Vizsgáld meg, mikor vonatkozik a szöveg egy lehetséges én-re, te-re és ő-re! Keress olyan szövegrészt, amely 
formailag és beszédstílusában elkülönül a többitől! Miben áll a különbözősége? 

4.  Jelöld be, hogy a vers melyik része szól egy lehetséges dalról vagy dalhoz, és melyik lehet maga a dal/ének? 
Milyen tulajdonságokat, igényeket fogalmaz meg a szöveg az első típusú szövegrészekben? Válaszd külön 
azokat, amelyeket negatív úton közöl! 

5.  Ki a szöveg költője, narrátora és szereplője szerinted? Válaszodat indokold!

   Csoportkép a Nyugat köréből: Schöpflin Aladár, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és mások
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„Senki se vett e észre hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott  volt, sem azt, hogy élt.” „Senki se vett e észre hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott  volt, sem azt, hogy élt.” (Móricz Zsigmond: (Móricz Zsigmond: 
TragédiaTragédia))

  „Nem a való hát: annak égi mássa / Lesz, amitől függ az ének varázsa” – olvasható 
Arany János Vojti na ars poéti kája című művében. Vedd számba, hogyan ábrázolták ko-
rábban a paraszti  világot! Gondolj Lúdas Matyira, Toldira, Tiborcra, Kukorica Jancsi-
ra, Mikszáth Kálmán vagy Jókai Mór műveinek szereplőire, ha ismered: Háry Jánosra! 
Mennyiben tekinthetők ők valóságos alakoknak, mennyiben a valóság „égi másának”? 
Szerinted fontos, hogy történelmileg hiteles módon jelenjenek meg a szereplők?

Móricz Zsigmond pályája
1879-ben született Tiszacsécsén. Édes-
apja öt holdon gazdálkodott, édesanyja 
református lelkész lánya volt. Származá-
sa nagyban hozzájárult művészetéhez; 
Móricz írásaiban végig meghatározó 
volt a  vidéken élő emberek iránti ér-
deklődés. A  Móricz család sokáig vi-
szonylag jólétben élt, de aztán sorozatos 
szerencsétlenségek miatt teljesen elsze-
gényedtek és Prügyre költöztek, ahol 
az apa, Móricz Bálint napszámosként 
próbálta eltartani családját és taníttat-
ni gyermekeit. Móricz a  Debreceni Református Kollé-
giumba, majd Sárospatakra járt, végül a  kisújszállási 
gimnáziumban érettségizett 1899-ben. 1900-ban költö-
zött Budapestre, ahol az egyetemen jogot és bölcsészetet 
hallgatott, itt ismerkedett meg a Nyugat későbbi megha-
tározó alakjaival, többek között Babitscsal, Juhász Gyu-
lával, Kosztolányival és Tóth Árpáddal.

Írói karrierje 1908-ban a  Hét krajcár című novella 
Nyugat-beli megjelenésével indult el. 1912-ben Leány-
falura költözött, kis megszakításokkal itt élt haláláig. 
1915-ben a  fronton haditudósítóként dolgozott; a  há-
ború végén, a Nyugat több alkotójához hasonlóan, kez-
detben ő is szimpatizált az őszirózsás forradalommal 
és a Tanácsköztársasággal. Emiatt a 20-as években ko-
moly támadásoknak és mellőzésnek volt kitéve. 1929 és 
1933 között a Nyugat, 1939-től a népi írók folyóiratá-
nak, a  Kelet Népének volt szerkesztője. 1942-ben halt 
meg Budapesten.

Móricz termékeny szerző volt: elsősorban novellista 
és regényíró, de drámaíróként is jelentős, sőt verseket 
és meséket is írt. Prózaművészete realista, natura-
lista jegyeket hordoz, de a  lélektani irányultság és 
a drámai felfokozottság is jellemző rá. Legismertebb 

regényei az egy „paraszt Don Juan” tör-
ténete, a  Sárarany (1910), az általános 
iskolában már megismert Légy jó mind-
halálig (1920), az Erdély című történel-
miregény-trilógia első kötete, a Tündér-
kert (1922), az Úri muri (1927), amellyel 
később részletesebben foglalkozunk, 
a korrupció témáját körüljáró Rokonok 
(1930) és a  nevelt leánya élete ihlette 
Árvácska (1940).

Az újnépiesség
Móricz művészetét az újnépiesség 

irányzatához szoktuk sorolni. Az újnépiesség a roman-
tikus népiességgel szemben értelmezhető. A  romanti-
kus népiesség ugyanis ideális képet próbált festeni a nép 
életéről. Petőfi  verseinek szereplői (a barna menyecskék 
és a  hős betyárok) egy olyan vágyott világban élnek, 
amely talán sohasem létezett. Egy romlatlan világban, 
amelyet a romantika egyszerűség és eredetiség utáni vá-
gya hozott létre. A század végére azonban a romantikus 
népiesség kifáradt, sablonossá, unalmassá, hiteltelenné 
vált. Petőfi  egyes közvetlen követői és utánzói, a Petőfi -
epigonok esetében is a népies hang erőtlenségének jelei 
mutatkoztak. Az újnépiesség tulajdonképpen a roman-
tikus idealizmussal szemben a kíméletlen realizmus 
megjelenése: a magyar vidék valódi problémáinak iro-
dalmi bemutatása.

Tragédia

A Tragédia (1909) modern, drámai szerkezetű lélekta-
ni novella. A groteszk történetből gyakorlatilag hiány-
zik a hagyományos cselekmény, a konfl iktushelyzet is 
szokatlan és a környezet számára észrevétlen marad. 
Kis János fi gurája az orosz realizmusból már ismerős, 

Móricz ZsigmondMóricz Zsigmond

  Móricz Zsigmond
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jelentéktelen kisember magyar válto-
zata, Akakij Akakijevics párfigurája. 
Senki sem törődik vele, a  neve sem 
mond semmit, teljesen jellegtelen; Kis 
Jánosnak megfogalmazható egyéni-
sége sincs, egyetlen dolog vezérli az 
életben: jól akar lakni. Kis János tehát 
a  lehető legtávolabb van a  romantika 
egyszerű, jólelkű, becsületes és dolgos 
parasztjaitól. Szinte semmi emberi 
nincs benne: csupán vegetatív funk- 
ciói vannak. Nem gondolkodik, a dü-
hön kívül semmit sem érez, állati lét-
szinten él. Reggel felkel, este lefekszik, 
házasságot is akkor kötött, amikor el-
jött az ideje. Kedélyállapotát jól jellemzi, hogy jóízűen 
nevetni életében csak egyszer tudott: amikor apja be-
letántorodott a neki szánt ütésbe, majd a falnak esve 
meghalt. Társas kapcsolatai nem működnek, ösztön-
lényként csak saját fizikai szükségleteivel törődik. 
Nem meglepő tehát, ha a befogadó számára kezdettől 
fogva ellenszenves figuraként jelenik meg. 

A konfliktus a  lakodalomra való meghívásból fa-
kad. Kis János, akinek eddig soha semmilyen önálló 
gondolata nem volt, végre célt talál: bosszúból, irigy-
ségből kienni Sarudyt a vagyonából. Az elbeszélő he-
roikus vállalkozásként láttatja az amúgy kicsinyes 
célt. A hős már előre tart attól, hogy „nem fogja meg-
bírni, amit vállalt”. S ez így is lesz: hiába dolgozik más-
nap éhgyomorra, már a  levessel jóllakik. A különféle 
fogások végén a töltött káposztában lévő rágós húsda-
rab a torkán akad, majd megfullasztja Kis Jánost. Bár 
teste élni akar, eszmélő tudata életkörülményeinek 
megváltoztathatatlanságát felismerve önpusztító szen-
vedéllyel mondja ki az ítéletet: „Dögölj meg, kutya”. 
Önbeteljesítő jóslat ez, akárcsak a korábban odavetett 
káromkodás: „Üssön meg a  guta!”. Naturalista ábrá-
zolásmóddal bemutatott halála a befogadó tudatában 
válhat tragédiává, a novella világában nem. Ahogy éle-
tét, úgy halálát sem vette észre senki.

Naturalista ábrázolásmód
A novella ábrázolásmódja a naturalizmus stílusjegyeit 
viseli magán. A távolságtartó narrátor elbeszélése ré-
vén ismerjük meg a  történet főbb körülményeit, me-
lyek bemutatása valósághű. Általa, az ő életképszerű 
ábrázolásmódjában nyerhetünk betekintést az arató-
munkások életének nehézségeibe, sorsuk kiszolgálta-
tottságába, egyes szokásaikba, emberi viszonyaikba. 
Az ő emberi közösségüktől válik külön a  főhős, Kis 

János, akinek mind külső, mind belső 
jellemzése elnagyolt. Sem tulajdonsá-
gaiban, sem képességeiben, sem stá-
tuszában, sem pedig megjelenésében 
nincsen semmi különleges, semmi 
említésre méltó. Szegénysége torzít-
ja el jellemét, nyomorúsága takarja el 
a  szeme elől az emberhez méltó, va-
lós életcélokat. Nélkülöző léte teszi őt 
a  naturalizmusban kedvelt, a  szegény 
paraszti sorsot fókuszba helyező mű-
vek újszerű irodalmi figurájává. Tör-
ténete, élete és halála nem érdekli az 
elbeszélőt. 

Móricz korai novellái a  paraszti 
sors megpróbáltatásainak, a  vidéki Magyarország és 
lakói helyzetének bemutatására koncentrálnak. Az 
ekkor keletkezett művek mögé személyes tapasztalatot 
is rendelt az írói élet: a Tiszacsécsén született Móricz 
1903–1906 között szűkebb hazájában, Szatmárban 
vett részt népgyűjtő utakon, melyek során ismét be-
tekintést nyert a magyar parasztság mindennapjaiba. 
A paraszti tárgyú novellák elbeszélői jellemzően natu-
ralisztikus tárgyszerűséggel szólalnak meg, narráció-
juk külső látószögű, de az elbeszélő olykor – a szabad 
függő beszéd eszközével – valamelyik szereplő néző-
pontjával azonosul. 

A cím
A novella címe első olvasatra műfajmegjelölő cím. 
A szöveg ismeretében ez az olvasói előfeltevés azon-
ban nem nyer igazolást. Az írásmű zárlata sem válik 
tragikussá, mert a kisszerű életet követő kisszerű és 
groteszk módon ábrázolt halál inkább az irónia stí-
lushatását kölcsönzi a zárlatnak. Ezt a képzetet erősíti 
Kis János vállalása is, melyet a befogadói értékítélet 
szintén groteszknek minősít, valamint az az ember-
hez méltatlan, ösztönök által vezérelt tudati és cselek-
vési állapot, ami a főhős halálát előidézi. 

Mégis hordoz a novella tragikus üzenetet. A törté-
net ismeretében az olvasó azzal a  ténnyel szembesül, 
hogy a testi nélkülözés és a kilátástalan jövőkép ké-
pes felemészteni mindazt az értéket, ami a  létezést 
élettel tölti meg. Annak a biztos tudata, hogy az em-
ber képes lesüllyedni az állatvilág ösztönök szabályoz-
ta szintjére, ahol a puszta létfenntartáson túl már nem 
érdekli semmi. Ahol kontrollvesztett tudata az élet-
helyzetből fakadóan felgyülemlett indulati többletet 
akár saját maga ellen is fordíthatja – ahogyan ezt Kis 
János halálában is megtapasztalhatjuk. 

   A Tragédia a Nyugat kiadásában
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Nyelvhasznála�  sajátosságok
A Tragédia elbeszélői nyelvhasználata tárgyilagos 
igénnyel számol be az írásmű cselekményéről és 
a  benne ábrázolt élethelyzetről. Megszólalásai nyel-
vileg szándékoltan egyszerűek, dísztelenek. Próza-
poétikai eszközök csak ritkán szövik át mondatait. 
Az írásmű másik feltűnő jegye, hogy párbeszédekben 
kifejezetten szegény, aminek oka Kis János jellemében 
és mindenkitől távolságot tartó, zárkózott magányá-

ban keresendő. Az ő monologikus, kivetített gondo-
latait és megszólalásait szó szerint idézi az elbeszélő. 
A  szövegnek ez a  főszereplői szólama élőbeszédsze-
rű, a nyelvjárási beszéd sajátosságait viseli magán. Ez 
a beszédmód tehát Kis János sajátja, ezért jellemzi is 
őt. Csakúgy, mint ahogyan a  narrátori közlés sem-
legessége is, ami szintén a  főszereplő által képviselt 
nyelvi és tudati minőséghez közelít az írói szövegfor-
málás eredményeként.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Olyan volt mint egy ember; két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt. 

És sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt; mikor 

eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól, beteg is lett tőle.”

móricz zsigmond: tragédia

▶ Mire kötelezi az embert veleszületett  képességeinek és készségeinek 

összessége? Mi történik, ha életünk folyamán nem használjuk ki adott -

ságainkat? Mi minden tölti  ki élett é a létezés puszta kereteit?

FogalomFogalom
újnépiesség: a paraszti  világ 

idealizált és idilli ábrázolását 
elvető és annak reális 
ábrázolását céljául tűző irányzat 
a 20. század első felében

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el Móricz Zsigmond Tragédia című novelláját a szöveggyűjteményből, és emelj ki a történetből cso-
mópontokat, amelyek köré a szöveg kisebb részei szerveződnek!

2.  Keress példákat a népies szóhasználat szövegbe való illesztésére! Milyen hatást váltanak ki? Mit gondolsz, 
a novella témaválasztásához elengedhetetlen a nyelvi hitelesítés?

3.  Vizsgáld meg az általános és határozatlan névmások szerepét a szövegben! Kiket takar a mindenki és kiket 
a senki megnevezés?

4.  Találsz-e népmesei elemeket egyrészt a történetvezetésben, másrészt a történet nyelvi megvalósulásában?

5.  Hogyan jellemzi a szöveg Kis Jánost? Milyen tulajdonságokat emel ki vele kapcsolatban? Hogyan jellemzi őt 
a narrátor saját fi án keresztül?

6.  Keress Kis Jánoshoz hasonló „hősöket” a világirodalomból! Mennyiben egyedi vagy újszerű Móricz témake-
zelése és elbeszélésmódja?

7.   Olvasd el Móricz Zsigmond Barbárok című elbeszélését! Hogyan keveredik a szövegben a népnyelv és az 
irodalmi nyelv? Változik-e ezek viszonya az elbeszélés előrehaladtával?

8.  Az elbeszélés balladaszerűsége nem csak a történet szintjén jelentkezik. Keress a szövegben példákat allite-
rá-cióra, ritmikus mondatváltásokra, rímszerűen egymásra felelő szóalakokra!

9.  Jellemezd a novellában bemutatott  pásztoréletet! Milyen íratlan törvényre derül fény a szövegből? Mennyi-
ben része a társadalomnak, és mennyiben különül el att ól a pásztorok világa?

10.  Mi valójában a gyilkosság indítéka? Kövesd végig a rézzel kivert bőröv útját! Mit fejez ki ez a tárgy, mi a szerepe?

11.  Kikre vonatkozik a szöveg zárószava: „Barbárok”? A kifejezés milyen jelentésrétegei kaphatnak helyet a mű-
értelmezésben? Egyetértesz a vizsgálóbíró megjegyzésével?
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„Ki tudná leírni „Ki tudná leírni […][…] azt a halhatatlan sok gyönyörűséget, amit úgy jó bor mellett egy igazi jó társaság  azt a halhatatlan sok gyönyörűséget, amit úgy jó bor mellett egy igazi jó társaság 
el tud pazarolni a maga gyönyörűségére ezen a szép nagy magyar úri világban!” el tud pazarolni a maga gyönyörűségére ezen a szép nagy magyar úri világban!” ((Úri muri, Úri muri, 10. fejezet)10. fejezet)

  Az epikus művek eseményei éppannyira kötődnek a térhez, mint az időhöz. Keress 
olyan műveket, amelyekben az ábrázolt tér hangsúlyosan van jelen! Mi a szerepe a tér 
bemutatásának? Mit értünk az alábbi fogalmakon: külső tér, belső tér, szimbolikus tér, 
fiktív tér? Mit gondolsz: az osztálytermed, a lakásod, a lakóhelyed mennyiben tükrözi 
a benne élők jellemét? Van olyan hely, amelyhez különösen kötődsz? Miért?

Úri muri

Az Úri muri (1927) megírásakor 
Móricz már Simonyi Mária szí-
nésznővel élt, első feleségének, 
Holics Jankának öngyilkosságát 
követően. A két asszony eltérő ka-
raktere, s az író új házasságát kísé-
rő állandó pénzügyi gondok meg-
jelennek az Úri muriban. A regény 
fikciós idejének kezdete pedig egy-
beesik a  millenniumot ünneplő 
országgyűlés ülésével (1896 júni-
usa), melyet nagyszabású felvonu-
lás is kísért még aznap. A tizenhét 
éves Móricz egy teljes nyáron át 
tanított, hogy annyi pénzre tegyen 
szert, mellyel felutazhatott Pestre. 
A  millenniumi kiállítás meghatá-
rozó élménnyé vált számára. De 
a mű elolvasása után egyértelműen 
kiderül, hogy bár 1896-ban játszódik, 1928-ban is ér-
vényes – sőt, talán inkább szól 1928-ról, mint a mil-
lennium évéről, és arról, hogy hiába telt el három 
évtized, a magyar vidék ugyanott tart, mint akkor.

A magyar ugar
Móricz Úri muri című regénye mintha az Ady által 
megénekelt „magyar ugaron” játszódnék; a  helyszín 
a Körös és Berettyó folyók vidékén egy pontosan meg 
nem nevezett kisváros és környéke. Móricztól mint 
realista-naturalista regényírótól sohasem volt idegen 
a  szociológiai érdeklődés: az Úri muri is olvasható 
a  magyar vidék irodalmi szociográfiájaként. A  két 
világháború közötti magyar vidéki birtokosok és 
zsellérek életét egészen pontosan ábrázolja. A regény 
főszereplője Szakhmáry Zoltán, aki többre hivatott, 

de saját tehetetlensége, bűnei képtelenné teszik arra, 
hogy megvalósítsa mindazt, amire képes lenne. Gaz-
dálkodóként és magánemberként is elbukik. Csörgheő 
Csuli, a  féktelen nagygazda, aki olyan intenzíven él 
és mulat, mintha a középkorban élne: a megváltozott 
világról nem vesz tudomást. A  zsellérek nyomorul-
tak, hiába szűnt meg a jobbágyság, a szegény emberek 
ugyanolyan kiszolgáltatottak, mint korábban.

Sokatmondó, hogyan viszonyulnak a regény „úri” 
hősei a kultúrához. Állandó gúny és tréfa tárgya a kis 
Wagner, a zenetanár. Tulajdonképpen ő az, aki a kis-
városban – a  maga szegényes eszközeivel  – egyedül 
képviseli a  kultúrát, de még az ő provinciális tudá-
sára sincsen szüksége senkinek. Ismétlődő motívum 
a könyv is, amely a lecsúszott nemes Lekenczey, a Jókai 
műveit áruló könyvügynök városba érkezésével vá-

Móricz Zsigmond: Móricz Zsigmond: Úri muriÚri muri

   Deák Sándor (Szakhmáry Zoltán), Lehotay Árpád (Zselley Balogh Ábel),  
Rajnay Gábor (Lekenczey), Tompa Sándor (Csörgheő Csuli)  
az Úri muri című filmben (1949), rendező: Bán Frigyes
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lik otromba élcek tárgyává. Az  urak 
szemében a könyv ‒ az ismeretek bő-
vítésének és a szélesebb látókör kiala-
kításának eszköze – felesleges. Akik 
gátlástalanul nevetnek és gúnyolód-
nak a kultúrán, életük jelentős részét 
a kocsmában töltik, esetleg tanyáikon 
dorbézolnak. Ebből a közegből tény-
leg nehéz –  szinte lehetetlen – kitör-
ni: Szakhmáry Zoltánnak sem sike-
rül. Legalább szeretőjének igyekszik 
megadni a  felemelkedés lehetőségét, 
és taníttatja őt. Rozika Jókait olvas, 
Maupassant-t, idegen nyelveket tanul, 
szeretné, ha tényleg úri kisasszony 
lenne belőle. Tragikus pillanat, mikor 
rádöbben, hogy minden hiábavaló. 

A regényben épül a  vasút: ez pedig pont a  fejlő-
désnek lehetne a  záloga: az elmaradottabb vidék is 
kapcsolatba kerülhetne a  fejlettebb országrészekkel 
– esetleg Európával. A regény hősei azonban ezt a le-
hetőséget egyáltalán nem értik meg, nem készültek 
még föl az új befogadására: nekik csupán bosszúságot 
okoz, illetve nyerészkedésre ad lehetőséget a  vasút-
építés.

Amint Ady már megismert versében, A  magyar 
Ugaronban az ugar alatt a „régmúlt virágok illata” ér-
ződik (amit ott a magyarság hősi múltjaként, esetleg az 
igaz magyarság képeként értelmezhetünk), egy rövid 
közjáték erejéig az Úri muriban is megjelenik a romlat-
lan, eredeti természet és a vele harmóniában élő ember. 
Miközben Zoltán a  végső összeomlás felé rohan, há-
zassága romokban, gazdasága a tönkremenetel felé, és 

egyre durvább a dáridó, Csuli fi a, Kál-
mus és egy kislány kimennek a zsombé-
kos lápba vadászni. A vadászat azonban 
– mint kiderül – mellékes: a romlatlan 
gyermekek először tapasztalják meg, 
mi a  szerelem; megtapasztalják azt az 
igazi érzést, amelyet a  felnőttek már 
rég elvesztettek. És ahogy a vasút épül, 
hiába hozza az újat, sajnos elpusztítja 
a romlatlan, természetes világot is.

Regényszerkezet
A laza, jeleneteket egymáshoz fűző re-
gényszerkezetet drámai történések ta-
golják, s a központi fi gura konfl iktusa 
a befejezésben hirtelen torkollik tragé-
diába. A  négy napot felölelő regény 

történéseinek szerkezeti egységét egyfelől a regény 
sűrű atmoszférája biztosítja, másfelől az egymást kö-
vető adomák, anekdoták és élcek. A mikszáthi hagyo-
mánytól eltávolodó anekdotizmus a műben nem csu-
pán szerkezetalkotó egység és forma, hanem a realista 
ábrázolásmód eszköze. Az urak közt elhangzó törté-
netek a  mű világának lényegét ragadják meg. A  mű 
felépítésében a történet közepéig nincs valódi előreha-
ladás, egyetlen epizódsorozat nyomon követése törté-
nik némi színhely- és szereplőváltozással. A  napfo-
gyatkozással összekötött bonyodalom hirtelen 
robban ki, amikor megjelenik a tanyán Rhédey Esz-
ter. A házastársak összecsapása rávilágít, hogy valójá-
ban más az értékrendjük, s így nem érthetik meg egy-
mást: az amúgy is illuzórikus családi békének vége. 
Az ellehetetlenült hős a kaszinóba menekül, s az utolsó 

nagy jelenetig már csak magába roskad-
va fi lozofál elrontott életéről, melyben 
céltalanul „engedte elúszni a perceket s az 
órákat”. A  szerkezetileg kissé előkészí-
tetlennek tűnő, hirtelen összeomlás 
azonban a mű egészét tekintve nagyon is 
indokolt, mivel nem annyira lélektani 
motiváció az alapja, mint inkább az eleve 
elrendelt végzetből fakad. A végkifejlet-
ben Zoltán egy minden addigit fölülmú-
ló bacchanália során önmagát és ta-
nyáját is elpusztítja.

   Győrff y György (Borbíró) és Kállai Ferenc 
(Szakhmáry Zoltán) a III. felvonás egyik 
jelenetében Móricz Zsigmond Úri muri című 
művének próbáján a Nemzeti  Színházban 
1965-ben

   Az Úri muri című fi lm plakátja
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A kulcsfontosságú szereplők létformái
Csörgheő Csuli, Zoltán állandó társa a  mulatozásban, 
hagyományos gazdálkodást folytat, s  eszébe sem jut, 
hogy ez másképp is lehetne. Közönyös minden újítás 
iránt, még azt sem veszi észre, hogy az idő eljárt felette. 
Örök mókamester, életelve, hogy az ember mindig jár-
jon túl a másik eszén. Ösztönök által irányított életére 
jó példa, hogy kandisznajához jobban kötődik, mint saját 
gyermekeihez. Vele szemben Zoltán, aki kuruc generá-
lisok leszármazottja, megkísérli az újítást, de nincs hoz-
zá elég pénze – s ami ennél is fontosabb, kitartása sincs. 
Erre figyelmezteti Lefkovits, a zsidó bankár: „ha valami 
nem sikerül rögtön, akkor már kétségbeesnek… […] Tessék 
csak dógozni kitartóan, s meglesz az eredménye”. Zoltán 
maga is ráébred e szavak igazára, mikor felismeri, hogy 
korábban – nemesi származásánál fogva – semmiért sem 
kellett megküzdenie. Amikor pedig küzdeni kellene, sem 
kitartása, sem önbizalma nincs a magára vállalt feladat-
hoz. Rendezetlen családi élete is hozzájárul sikertelensé-
géhez: bár tiszteli feleségét, akitől anyagilag is függ, érzé-
kei rabságban tartják, s képtelen megválni szeretőjétől, 
még akkor is, amikor felismeri, hogy a lány mindenképp 
el fogja hagyni őt, mert „egy született prostituált”. Míg 
Csuli életében a biztos családi hátteret nyújtó feleségnek 
és a  testi élvezetet nyújtó szeretőnek jól meghatározott 
helye és szerepe van, addig Zoltán számára a  szerelmi 
szenvedély pusztító erő, s egy asszonytól várná mindkét 
szerep betöltését. Mikor összecsapnak feje fölött az adós-
ságok, és mindkét asszonyt elveszti, a környezetének tár-
sadalmi-gazdasági viszonyaival vívódó, ráadásul – Gintli 
Tibor szavaival élve – „saját elátkozottságának tudatával 
küzdő” hős felismeri életének kudarcát: „ő még azt sem 
érte el, amit A. Kovács. Mert az továbbjutott az apjánál.”

Eleve elrendelt sors együttérző bírálata
Zoltán számára a dáridók a felejtést szolgálják, az iga-
zsággal való szembenézés elkerülését – ám a  valóság 
a tivornyát követő reggel fényében csak annál gyötrőb-
bé válik. És mit jelent valójában a millennium a vidéki 
uraknak? A kaszinóban hangzik el a kendőzetlen igaz-
ság: „Itt vagyunk ezer esztendő óta. De mit jelent ez az 
itt vagyunk? Azt jelenti, hogy a  földbirtokosoké a  föld, 
a  munkásoké a  munka… hogy egyenlő testvéri, szabad 
érzéssel nyugodjon bele mindenki abba, hogy minden 
maradjon a régiben.” A regényben kiemelt szerepet kap 
a történések tágabb színtere is. Az Alföld egyszerre jele-
nik meg „magyar ugarként”, valamint számtalan lehető-
ség kiaknázatlan tárházaként. A regény dialógusaiban, 
anekdotáiban megelevenedő múltbéli természeti gaz-
dagság a mű sivár jelenének ellenpontja. A befogadóban 
azt tudatosítja, hogy ez a megváltoztathatatlannak tűnő 
sivárság mégiscsak lehetne másként: kitartó munkával 
a  szikes földből zöldellő, termékeny táj válhatna. Ezen 
átfogó változtatás egyedi megvalósulására a mű számos 
példát mutat fel: Csuli városi házának kertjét, Zoltán vi-
rágkertészetét és egész tanyáját, valamint a grófi arboré-
tumot. Ez alátámasztja, hogy a rezonőr szerepet betöltő 
Lekenczey Mukinak a szikes föld újra termékennyé té-
teléről alkotott elmélete egyáltalán nem irreális – csak 
a múltban ragadt birtokosok számára az, az eleve elren-
delt sors keresztjét viselő hős számára pedig kivitelez-
hetetlen.

   Juhász József Borbíró szerepében Móricz Zsigmond Úri muri 
című művének próbáján. A darabot 1954. szeptember 12-én 
mutatták be Gellért Endre rendezésében  
a Nemzeti Színházban

   Törőcsik Mari és Kállai Ferenc Móricz Zsigmond Úri muri 
című drámájának próbáján. A színművet Egri István 
rendezésében mutatta be 1965-ben a Nemzeti Színház



A MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZADBANKÖNYVTÁR

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Szakhmáry Zoltánban hőst akart rajzolni, prófétát, aki visszavezeti a dzsent-

rit a kívánatos munkához. Nem lett belőle célját érő hős, elbukott. Móricz 

művészi ereje, realizmusa győzedelmeskedett az előzetes elképzelésen.”

czine mihály: móricz zsigmond

▶ Vajon törvényszerű, hogy az író műve megírása során ragaszkodjon ere-

deti  elképzeléseihez? Önálló életre kelhet egy megálmodott  történet 

vagy karakter? Tervezett  inkább az alkotási folyamat vagy ösztönös és 

pillanatnyi impulzusokon nyugszik? 

Irány a könyvtár!Irány a könyvtár!

1.  Móricz Zsigmond Úri muri című regényében ki az a szereplő, akinek megjelenése vezet minket végig az al-
földi tájon? A regényszereplők és helyszínek bemutatása szempontjából milyen lehetőségeket nyit a külső 
nézőpont szerepeltetése? 

2.  Emeld ki a laza kompozíciójú regény legfontosabb jeleneteit, drámai csúcspontjait! Adj külön címet mind-
egyiknek! Találónak érzed a regény címét: Úri muri?

3.  Kövesd végig a regényhelyszíneket! Gyűjts a szövegből olyan leíró, szemléltető részeket az egyes terekhez, 
amelyek találóan jellemzik azok hangulatát, adott ságait! Mihez hasonlítja az elbeszélő az alföldi puszta-
ságot?

4.  Hasonlítsd össze Szakhmáry Zoltán és Csörgheő Csuli tanyáját! Hogyan ábrázolja a két személy természete, 
éle� elfogása közö�   különbségeket a különböző élett ér? Milyen tí pusú férfi  az egyik és a másik?

5.  Az Úri murit mint dzsentriregényt is szokták emlegetni. Mikszáthhoz képest hogyan ábrázolja a kiemelt tár-
sadalmi réteget a Móricz-regény? Hathatott -e a regény kortárs befogadására, hogy az olvasó ti sztában volt 
a regényidő utáni magyar történelmi eseményekkel?

6.  A mulatozások, a szereplők egymás közö�   érintkezése leginkább apró történetek mesélésével telik. Mire 
valók ezek az anekdoták? Árnyalják-e, segíti k-e a szereplők személyének és észjárásának bemutatását vagy 
a történelmi, társadalmi kérdések kibontását?

7.   Válassz ki, és jellemezz két tetszőleges anekdotát! Mennyiben törekszik humorosnak lenni, mennyiben lép 
fel a hitelesség látszatával, mennyiben egyedi vagy általános élethelyzetet mutat be?

8.  Vizsgáld meg a napfogyatkozás-jelenetet! Hogyan hat a természeti  jelenség az egyes szereplőkre? Milyen történése-
ket indít el?

9.  Hogyan jelenik meg a zene, a nótázás, a hegedülés motí vuma a regényben? Milyen érzelmek, jelentések kapcso-
lódnak hozzá?

10.  Miért ellentmondásos a nő szerepe a magyar társadalomban a regényszereplők szerint? Kinek milyen az 
ideális feleség? Hasonlítsd össze, mit jelent Zoltán számára a felesége, és mit Rozika szerelme!

11.  Mit gondolsz, ma milyen társadalmi kérdésekről kellene regényt írniuk a kortárs íróknak? Kell egyáltalán tár-
sadalmi kérdéseket állítani szépirodalmi művek középpontjába? Érvelj a Móricz-regény tükrében!

FogalomFogalom
bacchanália: eredeti leg Bacchus 

isten ti szteletére rendezett  
szertartás, majd ebből 
eredeztethetően a ti vornya, 
dorbézolás szinonimája
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   A Szindbád i� úsága című mű 
a Nyugat kiadásában

„Ott hon a világot ismered meg, utazva önmagadat„Ott hon a világot ismered meg, utazva önmagadat..”” (Hamvas Béla:  (Hamvas Béla: Kierkegaard SzicíliábanKierkegaard Szicíliában))

  Idézd fel az általad ismert szépirodalmi utazástörténeteket! A művek ismeretében 
igazold vagy cáfold a fent idézett  állítást!

Krúdy Gyula élete
Krúdy Gyula (1878–1933) Nyíregyhá-
zán született. Apja felvidéki nemesi 
családból származó jómódú ügyvéd, 
anyja szegény családból származó 
szobalány volt. Iskoláit Nyíregyhá-
zán, Szatmárnémetiben és Podolin-
ban végezte. Első novellája tizenöt 
éves korában jelent meg. Tizenhét 
éves korában már több lapnál dolgo-
zott. 1895-től a  Debreceni Ellenőr
munkatársa volt, és még ugyanebben 
az évben egy másik laphoz Nagyvá-
radra szerződött. 1896-tól Budapes-
ten élt: kicsapongó életvitelével a kor íróinak szoká-
sait követte. 1899-ben feleségül vette a   Satanella 
álnéven főleg tárcákat és novellákat alkotó Spiegler 
Bellát, aki hét évvel volt idősebb nála. Krúdy rendkí-
vül termékeny alkotó volt. Első novelláskötete (Üres 
a  fészek) már 1897-ben megjelent, és ettől kezdve 
évente több kötettel is jelentkezett. Első sikerét 
a  Szindbád-novellákkal érte el: 1911-ben jelent meg 
a Szindbád ifj úsága, 1912-ben pedig a Szindbád uta-
zásai című műve. A bennük szereplő főhős, Szindbád 
eredetileg az Ezeregyéjszaka meséi című arab 
mesegyűjtemény hajósa, aki a későbbi 
novellákban és regényekben Krúdy 
Gyula alakmásaként van jelen. A  kö-
vetkező nagy közönségsikert az 1914-
ben publikált, A vörös postakocsi című 
regénye hozta meg. Az elismerés ráirá-
nyította a  fi gyelmet Krúdy korábbi 
műveire is. Még ebben az évben a Pe-
tőfi  Társaság tagjává választották. Ki-
csapongó életmódja miatt súlyosan 
megbetegedett, komoly anyagi nehé-
zségek között élt. Bohém, éjszakai éle-
te miatt megromlott házasságának az 
új, Rózsa Zsuzsa iránt érzett szerelem 
vetett véget. 1919 júliusában vette fele-
ségül a nála huszonegy évvel fi atalabb 

lányt, akitől Krúdy Zsuzsa nevű lánya 
született. 1930-ban Baumgarten-díjat 
kapott. 1933-ban halt meg. Életműve 
közel 90 regényt, körülbelül 3000 el-
beszélést, mintegy kétezer cikket és 
sok színművet tesz ki.

Krúdy írói világa
Krúdy írói stílusa és nagy alkotói ked-
ve révén sokszínű életművet hozott 
létre. Művészete több stílusirányzat-
hoz is kötődik: így a  klasszikus mo-
dernség sokszínű ízlésvilágához és 
formakultúrájához is. Műveiben ural-

kodóvá válik az impresszionizmus, megjelenik a  sze-
cesszió és a  szimbolizmus, emellett megtalálható az 
expresszionizmus és a  szürrealizmus irányzata is. 
Írásműveiben a  korban igen népszerű freudi lélektan 
hatása is kimutatható, alkotásait mégis a különleges idő-
kezelés teszi egyedivé. Ennek lényege, hogy a művekben 
gyakran a múltidézés emlékezéstechnikája válik fő szö-
vegszervező elvvé, így a hagyományos időrend felbomlik, 
a  spontán emlékidézés asszociativitása egymásból ki-
bomló, külön-külön térhez és időhöz kötött események-
ből alkot műveket. A múltidézésből nosztalgikus hangu-

lat árad, ami a régi, letűnt idők értékeinek 
és életmódjának újraélésére készteti az 
elbeszélőt és az olvasót. A  Krúdy-törté-
netek hősei is többnyire ennek a boldog 
és hagyományos értékekkel telített múlt-
nak az alakjai, akik rendre kilógnak saját 
korukból. Értékrendjük és fi gurájuk az 
asszociatív szerveződésű szövegekben 
kimetsződik a  tér-idő koordináta-rend-
szerből, az idő mitikussá válik, ezáltal az 
örök érvényűségbe helyezkedik. A  Krú-
dy-művekben kimutatható Bergson ha-
tása is: a  narrátor elbeszélésének külső 
ideje, sokszor rövidsége és a  belső idő 
által felidézett emberi múlt időtávjai nem 
esnek egybe. 

Krúdy GyulaKrúdy Gyula

  Krúdy Gyula
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Szindbád

Krúdy Gyula legismertebb hőse, egyfajta alteregója, 
Szindbád az Ezeregyéjszaka meséi hajósáról kapta 
a  nevét. Alakja először 1911-ben, a  Szindbád ifj úsága
című kötet novelláiban tűnik fel, majd a Szindbád uta-
zásaiban (1912), Szindbád: A  feltámadásban (1916), 
Szindbád megtérésében (1925), illetve a Francia kastély
(1912) és a Purgatórium (1933) című regényben talál-
kozhatunk vele. Az első Szindbád-novellái még szoro-
sabban kapcsolódnak a mesehős történeteihez, alakjá-
hoz, a  későbbiekben azonban teljesen önállósodott 
a fi gura, s a „sztambuli” Szindbád helyett már csak 
a magyar kisvárosokat járó, hajdani szerelmeit, em-
lékeit fölkereső Krúdy-hasonmást látjuk. A  Szind-
bád-történetek meghatározó érzelme a  nosztalgia. 
Az utazásoknak az értelme az a felismerés, hogy az idő 
sok mindent lerombol, ám e pusztulás mélyén a dol-
gok lényege épen megmarad az emlékekben. A fölke-
resett hajdani szépségek mára megöregedtek, megcsú-
nyultak, maga a  hős is erejét vesztett öregemberként 
zarándokol el hozzájuk. A kisvárosok toronyórái még-
is azt sugallják: megállt az idő, és a hajdani hangula-
tok visszaidézhetők, újra átélhetők. A Szindbád-no-
vellák közös jellemzője, hogy alig van cselekményük, 
s a főhős mellett a többi alak kidolgozatlan, épp csak 
felvázolt fi gura marad. Az  elbeszélő nézőpontja lé-
nyegében azonos a főhősével, épp ezért a külvilág tár-
gyai, jellemei csak az ő szűrőjén keresztül jelennek 
meg az olvasó számára. Általában két idősík van jelen 

ezekben a  novellákban: az elbeszélés reális ideje és 
a felidézett emlékek ideje. Stílusuk költői: hasonlatok, 
metaforák, halmozások és fölsorolások sokkal na-
gyobb arányban fordulnak elő bennük, mint az epikus 
művekben általában.

A hídon

A hídon – Negyedik út című novellában Szindbád 
– emlékeinek felidézése révén – huszonöt évvel azelőt-
ti életébe, katonáskodása idejébe tér vissza. A halál kö-
zelségét érezve, az isztambuli bazárban pipázgatva jut 
eszébe a hegyek közötti völgyben ülő kisváros, amely-
nek cukrászdája Amália alakjával és a  szerelemmel 
forrt össze múltjában, és amelyet még egyszer, utol-
jára fel akar keresni. Utazása nem valóságos, csupán 
a gondolat útján történik. A viszontlátott, megkopott 
arany feliratú cukrászbolt, az A. Marchali semmit sem 
változott, a  kisvárosban megállt az idő, az ajtók nyi-
korgása, a bezárt zsalugáterek, az esőcsatornák mind-
mind a régmúlt homályába burkolóznak. Az ide visz-
szaérkező Szindbád végül benyit a boltba, ahol Amália 
hasonmásával, egykori szerelmével közös lányával 
találkozik. A nő nyakában lógó medál saját fi atalkori, 
bajuszos fényképét rejti, ám ez a felismerés sem téríti 
ki a hőst az utolsó gondolati utazásból, amely a cuk-
rászdát követően a  sebes folyó fölötti hídon ér véget.

A novella címe, A hídon, a műnek keretet adó hely-
színt nevezi meg. Az isztambuli bazárban a múlt egy 
meghatározó szerelméhez visszakívánkozó Szindbád 
a kisváros hídját emeli ki az emlékidézésben és a  tu-
datfolyamban megélt időutazást is itt zárja le. A novel-
la elbeszélési tere nem konkrét; tetszőlegessége a mű 
általános érvényű olvasatát teszi lehetővé. A címadó 
hídmotívum önmagán túlmutató jelképként járul 
hozzá a mű értelmezhetőségéhez: két partot összekötő 
szimbólumként, az élet-halál határvidékén folyó, kul-
tikus folyók képzetének felkeltésével a szindbádi uta-
zás novella elején említett határhelyzetére utal. A halál 
közelségét érző hős ezért van a hídon a novella zárla-
tában, és ezért rohan alatta a sebes víz, amely az idő 
feltartóztathatatlanságát jelképezi. 

A szindbádi időutazás körülményeit az apró részle-
teken elidőző, lassú tempójú narrációból ismerhetjük 
meg. A  valóságos, külső időben Sztambulban pipáz-
gató, ám gondolataiban a múlt egy kisvárosában járó 
hős emlékeit benyomások segítenek felidézni: a piros 

   Szegedi Erika (Florenti na) és Lati novits Zoltán (Szindbád) 
színművészek a Szindbád című fi lm forgatásakor
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háztetők, a rohanó folyó, az álmodó erdők, 
az alvó kisváros poros csöndje, de a  cuk-
rászbolt hangjai és illatai, valamint Amália 
lányának részletgazdag külső jellemzése is 
egytől egyig az emlékképek és hangulatok 
feltámasztásáért felelnek. Ezekben a részle-
tekben kiemelten fontos szerephez jutnak 
a színek és az árnyalatok.

A novella, egyben az utolsó utazás zárlata 
a hídra lépéssel bontakozik ki. A rajta való 
átkelés a múltidéző időutazás illúzió voltá-
nak leleplezését is jelenti. A  felnőtt létben 
az álmokból ugyanis fel kell ébredni, és be 
kell látni, hogy az idő kereke visszafordítha-
tatlan. Amália régmúlt szerelmét és a letűnt 
fiatalságot végképp a medálba zárta a múlt. 
Hiába a gondolati szabadság és hiába az em-
lékőrzés képessége: halandóság tragédiáján legfeljebb 
időpillanatokra lehet felülkerekedni, végül azonban 
mindenkinek szembe kell néznie a mulandósággal.

Szindbád útja a halálnál 

A Szindbád útja a halálnál című novella egy virág-
áruslány öngyilkosságának történetét beszéli el, de 
a  tragikus eseményekről viszonylag kevés szó esik. 
A  novella első, a  teljes szöveg terjedelméhez viszo-
nyítva meglehetősen hosszú része Szindbád lelki- 
állapotát, kedvetlenségét, szegénységét, megtörtségét 
mutatja be, szembeállítva Szindbád életerős ifjúkorá-
val. Mindkét idősíkot (a történet nyomorúságos ide-
jét és a korábbi, fényesebb időket) olyan időhatározós 
szerkezetek jelzik („abban az időben”, „akkoriban”), 
amelyek elbizonytalanítják Szindbád életének idő-
beli kereteit. Kiemelik azt a  köznapi élet mérhe-
tő időviszonyaiból. Ugyanebbe az irányba hatnak 
a Szindbád karakteréhez kapcsolódó térbeli jelölők is. 

Az első bekezdésben még Sztambulról (Isztambul-
ról) hallunk, a  Szindbád múltjához kapcsolódó két 
helységnév viszont (Fiume, Lemberg) a Monarchiára, 
annak is két távoli városára utal. Hiszen Szindbád, 
a „hajós” folyamatos mozgásban van ezeken a helye-
ken. Erre utal a  cím is, és ezt erősíti a  rengeteg di-
namikus ige a szövegben. Szindbád mindenhol csak 
futólag jár. Találkozásai esetlegesek és pillanatnyiak, 
életének központi motívumai a céltalanság és a vé-
letlen. Tetteit szinte kizárólag a  nők és a  szerelem 
iránti sóvárgása határozták meg. A tulajdonképpeni 
cselekmény kezdetben egy táncoshelyen játszódik: 
a szöveg konkétan utal a mulatóra, majd a Keleti pá-

lyaudvarra és a Nefelejcs utcára is. Szindbád kívülálló  
(„álmosan nézte a  táncospárokat”), csakúgy, mint 
a  lányka, aki virágot árul. A  kettejük közötti rövid 
jelenet nagyon pontosan kidolgozott. Szindbád a lány 
sokkoló szavait („Szeretnék meghalni, és nemsoká-
ra meg is fogok halni”) egykedvű részvétlenséggel, 
szenvtelenül fogadja, sorsa nem érdekli, nevét sem 
kérdezi meg. Figyelme inkább a táncosok felé fordul, 
az ő nézőpontjához igazodva a narrátor is a környe-
zet bemutatásával késlelteti a  további eseményeket. 
Maga a  feltűnően röviden, mindössze három rövid 
mondatban elbeszélt öngyilkosság sem rendíti meg 
a  főhőst. Az  okokról egyetlen sejtelmes mondat be-
szél csupán: „Ezen az úton már egyszer megtámad-
tak”. Az ártatlanságában feltehetőleg megtiport lány 
fehér lepkévé, majd fehér madárrá változásának jel-
képisége sem ragadja meg Szindbádot, aki a lány ha-
lálában saját életének megváltását keresi.

Az impresszionista novella hangulatteremtő at-
moszféráját a  főhős Szindbád életuntsága határozza 
meg. Rossz kedélye, búskomorsága a  novella egészé-
ben uralkodóvá válik. Az ő nézőpontjából megszólaló 
elbeszélő ezt a meghatározó érzelmi állapotot árnyal-
ja, ellenpontozza a mulató több érzékszervre ható be-
mutatásával: a zenével, a hangerővel, a tánccal és a szi-
varfüst illatával. Az ellentétező szerkezet a  szindbádi 
boldog múlt és boldogtalan jelen széttartását erősíti 
fel, és ez a kétpólusúság válik meghatározóvá a novella 
későbbi szakaszában is. A virágáruslány fiatal és érzé-
keny, Szindbád érett korú és közönyös, a férfi könnyed 
éjszakát akar, a lány nem, egyikük az életet keresi, míg 
másikuk a halált. Ez a különállás lehetetleníti el kette-
jük boldogságát, egymásra találását.

   Latinovits Zoltán (Szindbád) és Muszte Anna (virágárus lány)  
a Szinbád című filmben, rendező: Huszárik Zoltán (1971)
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A novella zárlata nem juttatja nyugvópontra az ese-
ményeket. A  lány öngyilkossága az oda vezető okok 
részletes ismerete nélkül – a maga teljességében – nem 
megítélhető. Értelmezését az erőteljes jelképiség segít-
heti. A lány foglalkozása a történet zárlata felől olvasva 
metaforikus jelentéssel egészülhet ki: a  virág árulása 

a  női ártatlanság elvesztésére utalhat. A  halál utáni 
átlényegülés szimbólumai – a fehér színnel, a lepkével 
és a galambbal – szintén a tisztaság képi azonosítóivá 
válnak. A  fehér havon pirosló kiontott vér szindbádi 
magyarázata pedig az evangéliumi megváltástörténet 
motívumát rendeli a főhős sorsának önértelmezéséhez.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Szindbád, a  hajós, midőn közeledni érezte halálát, elhatározta, hogy 

még egy utolsó utazásra indul, mielőtt elhagyná a sztambuli bazárt, ahol 

egy régi szőnyegen üldögélve, pipáját szívogatta.”
krúdy gyula: a hídon

▶ Élete alkonyán vajon miért érez késztetést az ember, hogy múltjának 

meghatározó élményeit újra megélje? Valódi szabadságot ad a gon-

dolati  szabadság? Menekülés vagy önámítás a megpróbáltatások 

idején a múlti dézés?

FogalmakFogalmak
Ezeregyéjszaka meséi: kora középkori 

eredetű arab mesegyűjtemény, 
amelyben Seherezádé minden éjszaka 
mesét mond Sahrijár királynak 

nosztalgia: a távoli, elmúlt dolgok utáni 
vágyakozás, honvágy

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét a szöveggyűjteményből A hídon című Szindbád-novellát! Magyarázd az írásmű címét a szö-
veg ismeretében!

2.  Gyűjtsd ki a novella impresszionista, hangulatt eremtő eszközeit!

3.  Keress példát a lirizált prózanyelv szövegbeli megnyilvánulásaira!

4.  A novella cselekményében szinte alig történik valami, és mégis minden megtörténik. Hogyan, milyen írói 
eszközökkel éri el ezt a befogadói érzetet Krúdy?

5.  A mű központi  motí vuma az idő. Milyen szerepekben és értelmezési lehetőségekben mutatkozik meg ez 
a fogalom?

6.  Olvasd el újra a szöveggyűjteményből Krúdy Szindbád útja a halálnál című novelláját! Milyen szecesszióra 
jellemző vonásokat mutat a szöveg? Milyen irodalmi előképekhez köthető a főhős alakja? 

7.   Hogyan osztanád kisebb szerkezeti  egységekre a novellát? Észlelhető-e benne némi aránytalanság, vagy in-
dokolt a történet egészét nézve a súlypontok eltolódása? 

8.  A szöveg legerőteljesebben végigkövethető ellentétpárja az élet-halál kett őse. Keress a szövegből példákat 
erre az ellentétre! 

9.  Mi derül ki a szövegből a virágárusról? Értelmezhető biztonsággal az öngyilkossága? 

10.  Milyen jelek mutatják, hogy Szindbádot nem érdekli a virágáruslány? Mit tudunk meg általában a nőkkel 
szembeni viselkedéséről? 

11.  Figyeld meg a szövegben végigvonuló virág-, lepke- és vérmotí vumokat! Gyűjtsd ki a szövegből megjelenési 
helyeiket, és azokat a jelentéseket, amelyeket a történet különböző pontjain nyernek!

12.  Nézzétek meg Huszárik Zoltán Szindbádjának fi lmes feldolgozását! Állapítsátok meg, hogyan teremti  meg 
a fi lmváltozat az eredeti  Krúdy-írások hangulatát!
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„„Magyar táj: így lát mélán egy magyar szemMagyar táj: így lát mélán egy magyar szem.” (Juhász Gyula: .” (Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelMagyar táj, magyar ecsettel))

  A költő nemcsak információt közöl, hanem hangulatot is teremt, érzelmeket is kelt ver-
seiben. Gondold végig, milyen nyelvi, stilisztikai eszközökkel lehet elérni olyan hatást, 
hogy valóban képszerű, zeneszerű vagy hangulatgazdag legyen egy költemény!

Pályakép 
Juhász Gyula (1883–1937) Szegeden 
született. Középiskolai tanulmányait  
szülővárosában, a piarista gimnázium- 
ban végezte. Első költeményeit a  Sze-
gedi Napló című lap közölte. 1902-ben 
kezdte meg egyetemi tanulmányait 
Budapesten magyar és latin szakon. 
Az egyetemen ismerkedett meg Babits 
Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. 
Négyesy László híres szemináriumá-
nak titkára volt. Az  egyetem elvég-
zését követően Máramarosszigeten, 
Léván, Nagyváradon, Szakolcán és 
Makón tanított. Nagyváradon többek között Ady-
val és Babitscsal részt vett a Holnap Irodalmi Társa-
ság (A  Holnap antológia kiadója) megalapításában; 
a  Nyugat első nemzedékéhez tartozott. Ugyancsak 
Nagyváradon ismerte meg Sárvári Anna színész-
nőt, aki szerelmi lírájának legismertebb darabjait 
ihlette. Ké sőbb lapszerkesztőként dolgo-
zott, 1929-ben az elsők között kapta meg 
a Baumgarten-díjat, amelyet 1930-ban és 
1931-ben is odaítéltek neki. Életre szóló 
barátság fűzte a festőművész Gulácsy La-
joshoz, akihez verset is írt, és akinek meg-
festett álomvilága, Nakonxipán a költőt is 
elkápráztatta. Az 1920-as évek legelején 
került kapcsolatba József Attilával, akit 
kezdettől fogva nagy költőnek tartott, ifjú 
pártfogoltja pedig mint atyai barátjára 
nézett fel rá. Tragikus egybeesés, hogy 
mindketten önkezükkel vetettek véget 
életüknek: Juhász Gyula 1937 áprilisában, 
József Attila 1937 decemberében. 

Első kötete 1907-ben jelent meg Ju-
hász Gyula versei címen, amit 1915-ben 
az Új versek című kötet követett. 1918-
ban a  Késő szüret, majd 1919-ben Ez az 
én vérem, 1920-ban pedig Nefelejcs című 

kötete látott napvilágot. 1924-ben Tes-
tamentom című kötetével jelentkezett. 
Versei mellett prózai alkotásokat és 
publicisztikai írásokat is alkotott.

Költészete
Juhász Gyula költészetére éppoly meg-
határozó hatást gyakorolt a  modern 
francia líra, mint a többi nyugatos költő 
műveire. Őt azonban formaművészete, 
a szonettforma gyakori használata mi-
att (mintegy háromszáz szonettet írt) 
inkább a parnasszistákkal, a l’art pour 
l’art szépségideállal hozhatjuk kapcso-

latba. Költői nyelvének festőisége, a színek és a jambi-
kus időmértékesség hatásos szerepeltetése viszont az 
impresszionizmus hatását mutatja (például „Arany 
hold úszik türkisz égen, / Fekete fák az ében éjben, / Da-
lol a nyár szőke réten…” – Nyári sanzon, 1912). Lírájára 
kezdettől fogva rányomta a bélyegét valamiféle titkos 

Juhász GyulaJuhász Gyula

  Juhász Gyula

   Juhász Gyula Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel
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bánat, ernyedtség, reménytelenség. Jellemző kulcsz-
szavai a „bús”, az „éj”, a „vágy”, a „bánat”, a „halál” és 
az „árva”. Hogy alkati adottságain túl valami konkrét 
trauma szerepet játszott-e ebben a keserűségben, nem 
tudjuk. Ő maga Testamentum (1919) című versében 
így hárítja el ennek firtatását: „…meg ne értse többé 
senkisem, / Miért vérzett el lassan a  szivem, / Miért 
volt nekem fájó, ami szép, / S a fiatalság tavaszi izét /  
Miért érezte fanyarnak a szám”. Tájverseinek, melyek 
a külső táj mellett a lélek belső világába is elvezetnek, 
kedvelt helyszíne az Alföld, a Szeged környéki Tisza-
vidék.

Tiszai csönd

A Tiszai csönd (1910) Juhász Gyula ismert 
impresszionista tájverse. Az első versszak ki-
jelöli a  megszólalás időpontját (alkonyat) és 
helyét (Tisza-part). Különösen tartalmas és szemléle-
tes a  nyitókép: az estet megszemélyesítő pókmetafora, 
ugyanis mind a pók, mind a (halászat révén a vízhez is 
köthető) háló motívuma gazdag jelentéstartalommal bír. 
A  tájleírás egyik jellegzetessége, hogy a  földi és az égi 
látványt egymást tükröző, egymásnak felelő „tájként” 
ábrázolja. Az  ég „róna”-ként jelenik meg, a  hajók vi-
szont a  holdfényt visszatükrözve 
látszanak ezüstösnek. A  követke-
ző szakasz pedig a  csillagos eget 
olyan tüzeket rakó égi tanyákként 
állítja elénk, amelyek a hajók egyi-
kén szóló harmonikát hallgatják. 
Az  ötödik versszakban a  mind-
eddig harmadik személyű vers-
beszéd egyes számba vált át: „Ma-
gam a  parton egymagam vagyok, 
/ Tiszai hajók, néma társatok!” 
A  versben megfestett táj a  beszé-
lő pillanatnyi benyomásának felel 
meg; a hajók sorsa pedig a lírai én 
sorsával válik párhuzamossá. Így 
lesz a költemény a hazaérkezés és 
az átmeneti megnyugvás melan-
kolikus versévé: „Ma nem üzen-
nek hívó távolok, / Ma kikötöttünk 
itthon, álmodók!”, amelyben a to-
vábbhaladás lehetőségének hiánya 
a lírai én sorsának rögzítettségét is 
jelöli. 

Az  ütemhangsúlyos verselésű, 
felező tízesekből álló költemény 

hangulatát az impresszionista képek mellett a  hang-
szimbolikai eszközök: a sorok uralkodó hangrendisége 
(„Hálót fon az est, a nagy, barna pók”) és az alliteráció 
(„Hallgatják halkan a  harmonikát”) határozzák meg. 
A lassú tempójú költemény melléknévi szerkezetei („égi 
tanyák”, „nagy, barna pók”) és megszemélyesítései („bal-
lag már a hold”), valamint a látványelemek és a hangzás 
megjelenítői („harmonika”) ugyancsak benyomásos jel-
leget kölcsönöznek a költeménynek. Az alkotás hangne-
me elégikus: ennek alapját a  hajókkal és a  csillagokkal 
szemben magányos lírai én rezignáltsága adja.

Az Anna-versek
Juhász Gyula Nagyváradon megismert múzsájához, 
Sárvári Annához írta szerelmi költeményeit, melyek 
– mintegy 70 vers – jelentős helyet foglalnak el az élet-
művön belül. A  színésznőhöz írt versek alaptónusa 
a magány és a fájdalom, a beteljesületlenség keserűsége, 
ami az elmúlás gondolatával fonódik egybe a művekben.

Anna örök

Az 1926-ban írt vers a Sárvári Annával tör-
tént megismerkedést követő tizennyolcadik 
évben keletkezett. Szerkezete három belső 

egységre tagolja a  szöveget: az 
összetartozó sorokat a  temati-
kus egyezésen túl az anaforás 
ismétlések és az adott egy-
ség idősíkhoz kötöttsége jelzi. 
A  költemény soráthajlásokban 
gazdag, egytömbű szövege azon-
ban mégis egységes verssé szer-
vezi a  három belső szakaszt; ez 
a jelenség a címben is hordozott 
örök értékminőségének formai 
megfelelője. 

A költemény első egységében 
(1–6. sor) a lírai én a jelenből visz-
szatekintve vizsgálja meg saját, 
Annához fűződő emlékeit, azok 
múlófélben lévő vagy már el is 
vesztett foszlányait. A szeretett nő 
alakja és hangja feledésbe merült 
már: múlt élményei sem az emlé-
kezet, sem pedig a  szív érzelmei 
által nem érzékelhetők többé. 
A versbeszélő elégikus megnyilat-
kozásában Dante Isteni színjáté-
kának úttoposzát idézi az élet er-

   Sárvári Anna (1888–1938), Erdélyi Mór 
felvétele
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dejében, ahová nem hatolt be Anna személyét és emlékét 
megkeresni. 

A második egység (7–12. sor) szintén anaforás so-
rai a jelen idősíkját jelölik ki, melyben a megszólalás 
hangvétele rezignáltabbra vált. Az  önmegfi gyelésen 
alapuló, önelemző szövegrész a  lírai én szerelmének 
elmúltát és az ebbe való beletörődést mutatja. Az egy-
ség tartalmi és hangulati fordulatát az „ó de mégis” 
kifejezések vezetik be: az ugrást a  „Ne hidd…” fel-
szólítások ismétlődése is fokozza. Bennük a szerelem 
végső elmúlásának és meghaladottságának cáfolata 
olvasható. 

A tételmondatszerű közlést a  harmadik egység 
(13–18. sor) érvei támasztják alá, amely érveket négy 
soron keresztül anaforák kapcsolnak össze. A vers-
beszélői megszólalás Anna elveszett emlékét mégis 

jelenvalónak tapasztalja: meglétüket azonban kivétel 
nélkül hibákhoz, tévesztésekhez, félrecsúszásokhoz 
köti. Miért? Az  akaratlanul elkövetett hibák közös 
vonása, hogy megjelenésük az ember pillanatnyi tu-
dati kontrollvesztését jelzi. A  tudati akaratlagosság 
kihagyásakor, a  nyakkendő félrecsúszásakor vagy 
az elhibázott köszönéskor egy másfajta, sokkal mé-
lyebbről feltörő, zsigeri mélységekbe bevésett, ösztö-
nös cselekvési mód lép működésbe, amelyben a va-
lódi, megmásítatlan értékek felszínre tudnak törni. 
Anna emléke így általuk válik visszavonhatatlanná. 
Ezt a  végérvényesen, immár a  tudat által rögzített 
tényt erősíti meg a verszárlat imaformulája, ami a ta-
pasztalaton túli, tehát öröknek vélt létező szférájába 
és himnikus magasságokba emeli az emlékőrzés tár-
gyát: Annát.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Mert benne élsz te minden félrecsúszott / Nyakkendőmben és elvétett szavamban

És minden eltévesztett köszönésben / És minden összetépett levelemben / És egész elhibázott életemben”
juhász gyula: anna örök

▶ Vajon vannak olyan emberi kapcsolataink, amelyek valóban örökkön valók? Elveszhet úgy egy társas viszony, 

hogy mégis megmarad? Hogyan bizonyítja az emlékőrzés a valódi értéket?

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét a Tiszai csönd című verset! Valóban nélkülözni tudja-e a költemény címéhez híven az akuszti -
kai hatások érzékeltetését? Milyen költői eszközökkel teremti  meg az érzelmi, hangulati  tájképet? 

2.  Hogyan jelenik meg a lírai én a szövegben, mi által kapcsolódik a tájleíráshoz? Hogyan látod, egy megfestett  
tájképben vagy egy tájleírásban mennyire lehet jelen a szerző?

3.  A szövegben ember és külvilág viszonya részben ellentétesen jelenik meg. Milyen poéti kai eszközök felelnek 
az ellentétek kifejezéséért?

4.  Juhász Gyula Anna örök című verse nincs strófákra tagolva. Figyeld meg a versszövegben előforduló igék 
igeidejét, és oszd kisebb egységekre a szöveget! 

5.  Jelöld a versben az enjambement-okat! Mi a funkciójuk, a szöveg milyen jelentéseit erősíti k a soráthajlások? 
Ugyanebből a szempontból vizsgáld meg az anaforákat! 

6.  Vannak-e a versnek olyan részei, amelyekben a profán szöveg magánimává válik? Mivel magyarázod, hogy 
Juhász Gyula szakít a szerelmi (trubadúr-) líra tradíciójával, és saját nevén nevezi kedvesét? 

7.   A vers utolsó szava megosztja a fi lológusokat, mert első megjelenésekor nem az Amen, hanem az Anna szó 
szerepelt a szövegben, és csak a későbbi kötetkiadásnál változott  meg, amikor a költő egészségi állapota már 
gyenge volt. Érvelj a vers egészének tükrében egyik vagy másik verzió mellett !
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Tóth Árpád költészete a klasszikus modernség impresszionizmusához kötődik. Alkotásaiban uralkodó Tóth Árpád költészete a klasszikus modernség impresszionizmusához kötődik. Alkotásaiban uralkodó 
vonás a benyomásosság, a hangulat és a pillanatnyiság érzete.vonás a benyomásosság, a hangulat és a pillanatnyiság érzete.

  Milyen nyelvi és poéti kai eszközök képesek a benyomások, a pillanatnyi érzetek meg-
ragadására? Hogyan adható vissza egy érzet, egy élmény a szó erejével?

Pályakép 
Tóth Árpád (1886–1928) a Nyugat első 
nemzedékének költője, műfordítója 
és esszéistája. Aradon született, Deb-
recenben nőtt fel. 1905-ben kezdte meg 
egyetemi tanulmányait magyar és né-
met szakon Budapesten. Költeményei 
többek között a  Nyugatban jelentek 
meg. 1909-ben abbahagyta tanulmá-
nyait, és visszaköltözött Debrecenbe, 
később ismét Budapesten élt. Az  Esz-
tendő, majd az Est című lap segéd-
szerkesztőjeként, illetve a  Vörösmarty 
Akadémia titkáraként tevékenykedett. 
1911-ben ismerkedett meg élete szerelmével, Lichtmann 
Annával, akit 1917-ben feleségül is vett. Fiatalon, tüdő-
bajban halt meg. Első verseskötete, a Hajnali szerenád
1913-ban jelent meg. Ezt további három követte: Lom-
ha gályán (1917), Az öröm illan (1922), Lélektől lélekig
(1928). Költeményei elégikus hangvételűek, leginkább 
az impresszionizmus sajátosságait mutatják. Jelleg-
zetes témája a szomorúság és a magány. Kiemelkedő 
jelentőségűek a műfordításai. Babits Mihállyal és Sza-
bó Lőrinccel közösen készítették el például Baudelaire 
A romlás virágai című kötetének magyar fordítását.

Esti  sugárkoszorú

Az 1923-ban keletkezett, három versszakból 
álló költemény szerelmes vers, a magyar hit-
vesi költészet egyik legszebb darabja. Sorai 
egy alkonyati séta benyomásait és egy azokból meg-
született költői látomás emlékét rögzítik. A nyitó stró-
fa impresszionista költői eszközei az alkonyat külön-
leges hangulatát, átmeneti fényviszonyait, a  tárgyak 
kontúrtalanná válását és egymásba olvadását ragadják 
meg. A  megtapasztalt élmény leírásának pontossága 
a strófa poétikai gazdagságának köszönhető: az akár 
halmozott jelzői szerkezetek („Halvány, szelíd és ko-
moly ragyogást”), a  metafora („hajad sötét lombjába),

a  megszemélyesítések („Font hajad sö-
tét lombjába az alkony”), a szinesztézi-
ák („fi nom, halk sugárkoszorút”) és az 
alliteráció („fények földi”) az impresz-
szionista képalkotás jellegzetes eszkö-
zeiként a  fényjelenségeket állítja a  kö-
zéppontba a versszakban. Ez a címben 
is kiemelt fényjáték lényegíti át a  lát-
ványt olyan látomássá, amelyet az át-
menetiség, a  határok elmosódása ural. 
A  megszólított kedves a  hajad sötét 
lombja metafora révén előbb a parkbe-
li látványba olvad bele, majd szinte égi 
lényként jelenik meg. Minden egymás-

ba fonódik, átlényegül. A dolgok vándorútra indulnak, 
s e lélekvándorlás megigézi a beszélőt.

A második versszak az első szakasz „alig volt fé-
nyek földi mása” tapasztalatából indul el. Az itt még 
csak utalásszerű, a  földi szférából a  költői élmény-
ben éppen csak elemelkedő nőalak leírása a  versz-
szak nyitányának szinesztéziás képei után a „béke égi 
csendjé”-ről beszél. A  lírai én a  visszaemlékezésben 
a  kedveséhez kapcsolt égi fénnyel ekkor már nem 
a  látásán, hanem az érzelmein keresztül találkozik 
(„S a fényt szemem beitta a szivembe”). Ez a különle-
ges érzékelési mód engedi szinte transzcendens ta-
pasztalásként észlelni a  szeretett nő alkonyi jelen-
létét: a lírai én élményében átlényegült nőalak („Nem 
tudtam többé, hogy te vagy-e te”) a mózesi csodajel-
lel, az Isten jelenlétét igazoló csipkebokorral azono-
sul a  látomásban. Ebben a  csipkebokor-nőalakban 
a  versbeszélő végül magát az isteni lényeget tapasz-
talja meg. Erre az élményre utal a költemény címe, az 
Esti sugárkoszorú is, mely a dicsfény glóriáját idézi fel 
a versben.

A pillanatot végtelenné tágító önkívület a megszólí-
tott érintésével zárul („Egyszerre csak megfogtad a ke-
zem”). A  harmadik versszakban az „égi” látomásból 
feleszmélő beszélő mint „földi érzés”-t vallja meg sze-
relmét. Ez a  vallomás hosszú, hasonlattal késleltetett 

Tóth ÁrpádTóth Árpád

  Tóth Árpád
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felvezetés után, a  befogadói kíván-
csiságot felkeltve, a  költemény zár-
szavaként hangzik el. 

A vershelyzet alkonyati sétája-
kor a  lírai én szerelme alakjában 
a  transzcendenst is megidéző lé-
nyeget tapasztal meg látomásában. 
Ezt a  tapasztalaton túli lényeget 
a  szöveg térhivatkozásai segítik: 
a  földi–égi–földi síkok váltása az 
élmény égi átlényegülését, majd 
az emberi világba való visszatéré-
sét jelenítik meg. Az  égi szférába 
való feljutást a fényképzetek jelölik 
a  szövegben. Az  impresszionista 
vers azonban nemcsak a teret, hanem az időt is ki-
tágítja a megrészegült látomásban: a „percek mentek, 
ezredévek jöttek” időtlensége a valóság csupán egyet-
len pillanatában válik tapasztalássá. A benyomásban 
megélt végtelen térbeli és időbeli távlat a szerelem ha-
talmát visszhangozza.

Lélektől lélekig

Tóth Árpád utolsó, halála után megjelent kö-
tetének címadó verse a Lélektől lélekig (1923) 
című elégia. A  mű a  költő egyik legjellem-
zőbb témáját, a magány tapasztalatát örökíti meg. Be-
szédhelyzete az Elégia egy rekettyebokorhoz című köl-
teményhez hasonlóan itt is a szemlélődés. Az ablakon 
éjszaka kitekintő beszélő a csillagok fénye által megtett 
felfoghatatlan távolságban 
ismeri fel a teljes magányos-
ságot. A szem lélődő nyitó-
képből kibontott költe-
mény gondolatisága arra 
a  tudományos tézisre épül, 
mely szerint a  csillagok 
anyagi, fi zikai összetevői 
a földi létezők összetevőivel 
megegyező alkotóelemek. 
A lírai én gondolatai a fény 
útját követik nyomon, mely 
fény a kozmikus tér és idő 
leküzdése révén hozza el 
üzenetét a  csillagokkal ro-
kon embernek. A  fényüze-
net lényege az ős bú, mely-

nek megtapasztalása során a lírai én 
a  csillagok magányának fájdalmát 
sejti meg. A  költemény két utolsó 
versszaka ebben a  csillagmagány-
ban az emberek kozmikus ma-
gányára ismer: lélektől lélekig való 
távolság a  „jeges űr” csillagközi tá-
volságát és dermedtségét idézi. A lí-
rai én keserű felismerését a két záró 
versszak felkiáltó mondatai, költői 
kérdése és indulatszavai is jelzik.

Isten oltó-kése

Az 1928-ban keletkezett vers a  költő utolsó alkotásai 
közül való. A  létösszegző imádság a  címben hordo-
zott metaforát bontja ki: a  haszonnövények (gyü-
mölcsfák, szőlő) nemesítését szolgáló eljárás módját, 
eszközét és célját a lírai én életére vonatkoztatja. Az elé-
gikus hangvételű költemény felütésében a  lírai én Is-
tent szólítja meg. A pénzben, egészségben és sikerben 
szegény lét mérlege tárgyilagos létösszegzést mutat: 
a beszélő egész életében e három érték hiányától szen-
vedett. Megnyilatkozása mégsem a  harag vagy a  csa-
lódottság, sokkal inkább a beletörődés és az elfogadás 
hangján szól a  megszólított Úrhoz. Sorsát a  második 
versszakban mostohának értékeli, keserűen szókimon-
dó ítéletét a strófa további soraiban azonban árnyalja. 

Tornyai János: Naplemente  

  Tóth Árpád
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Szenvedéseit bordái közé szúrt, a szívéig elérő fájdalom 
formájában tapasztalja meg, mégis megáldja őket. 

A harmadik versszak a szenvedés értelmének meg-
tapasztalását és belátását bizonyítja. A  lírai én saját 
megpróbáltatásaira Istentől kapott adományként te-
kint. „Isten oltó-kése” ugyanis nemesebbé teszi őt, 
a szívbe metszés „Új szépséget teremni” sebzi. Felismeri, 
hogy a lelki gyarapodás és az abból fakadó értékterem-
tő költészet szükségképpen kínokkal övezett, hiszen 
a tökéletesedés útja szenvedések és lemondások nélkül 
megjárhatatlan. Miként az oltandó, értéktelen növényi 
alanyba előbb belemetsződik, majd belenő a  nemes 
hajtás, úgy lényegül át a lírai én is, akinek tapasztalatai 
a folyamatban Isten jelenlétéről számolnak be. 

A vers zárlata a beszélő megértett és meghatározott 
céllal elviselt szenvedéséről ad számot. A földi életben 
mostoha sorsú ember a túlvilági távlatokba tekint, és 

saját Isten-képmás mivoltát ismeri fel. Ebben a hitben 
válik értelmezhetővé, sőt értékké az általa elviselt, 
megpróbáltatásokkal teli földi lét. 

A költemény elégikussága a  hívő ember személyes 
Isten-ember kapcsolatának őszinte és közvetlen hang-
ján szól. Ezt a  közvetlen hangot a  lírai én önfeltáró 
megnyilatkozása és az Istenhez forduló, egyes szám 
második személyű igehasználat is bizonyítja. A cím 
metaforájának kibontásán túl a  versszöveg képi esz-
közökben szegény: ezt a jelenséget a direkt közlés igé-
nye indokolhatja. A  verssorok vége keresztrímekben 
csendül össze.

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.”

tóth árpád: isten oltó-kése

▶ Valóban érték lehet a szenvedés? Meg tudjuk találni a valódi értelmet benne? Ha igen, akkor mindenképp arra 

kell törekednünk, hogy életünkben minél inkább elkerüljük a megpróbáltatásokat?

FogalomFogalom
kozmikus magány: az emberi közeg abszolút hiányával 

és az üresség tapasztalatával jellemezhető érzésvilág

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét az Esti  sugárkoszorú című verset! Vizsgáld meg benne a naplemente fényviszonyainak jelen-
tőségét!

2.  Gyűjtsd ki a költeményből a szinesztéziás képeket! Milyen érzékterületek kapcsolódnak össze bennük? 
Milyen stí lushatása van ezeknek a költői eszközöknek?

3.  Milyen valóságos tapasztalás támaszthatja alá a szerelem és a transzcendens összekapcsolódását a szöveg-
ben?

4.  Olvasd el újra a Lélektől lélekig című verset is! Állapítsd meg, milyen jelentősége van a szövegben a fénymo-
tí vumnak!

5.  Milyen szövegelemek és poéti kai eszközök felelnek a szöveg elégikusságáért?

6.  Mi a csillagok megszemélyesítésének és megszólításának a célja a versben?

7.   Az Isten oltó-kése létösszegző vers. Milyen értékeket mutat a lírai én életének mérlegre tétele?

8.  Milyen szövegrészletek bizonyítják, hogy a lírai én hálás tud lenni élete próbatételeiért?

9.  A szöveg mely vonásai igazolják, hogy a vers az imádság műfajába is sorolható alkotás?
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„„Lelkiismeretes humorista humorban nem ismer tréfátLelkiismeretes humorista humorban nem ismer tréfát.” (Karinthy Frigyes) .” (Karinthy Frigyes) 

  A paródia fogalmával már találkozhatt ál Homérosz, Cervantes, Csokonai, Petőfi  vagy 
Puskin kapcsán is. Határozd meg a fogalmat, és ismertesd egy korábbi mű kapcsán 
a paródia működését! Szerinted min és miért szokott  nevetni az ember? Hallott ál már 
arról, milyen élett ani jelentősége van a nevetésnek?

Pályakép 
Karinthy Frigyes (1887–1938), a  Nyu-
gat első nemzedékéhez tartozó író, 
Budapesten született. Apja művelt, 
idegen nyelvi levelező volt. Édesany-
ját korán, hatéves korában elvesztette. 
Iskolai tanulmányait a  Markó utcai 
főreálban végezte, majd újságíró lett. 
Tizenöt éves korában fantasztikus re-
génnyel lépett a közönség elé: Nászuta-
zás a Föld középpontján keresztül. Igazi 
íróvá azonban majd csak tíz év múlva, 
1912-ben lett, amikor egyszerre öt kö-
tete is megjelent: novellákat és humo-
reszkeket közlő könyvei mellett ekkor adta ki paródi-
agyűjteményét is, Így írtok ti címmel. Kétszer nősült: 
Judik Etellel öt éven át élt boldog házasságban, majd az 
asszony tragikusan korai halála után, 1920-ban Böhm 
Arankát vette feleségül. 1936-ban az írón az agydaga-
nat tünetei jelentkeztek: a  világhírű svéd agysebész, 
Olivecrona még ebben az évben sikeresen megoperál-
ta. Ekkoriban, a halál árnyékában írta Mennyei riport

és Utazás a  koponyám körül című 
köteteit (mindkettő 1937-ben jelent 
meg). Verseket is írt: első kötetét még 
1930-ban adta ki Nem mondhatom 
el senkinek címmel, ennek nyitóverse 
az Előszó. 1938-ban épp második ver-
seskötetének sajtó alá rendezésén dol-
gozott Siófokon (Üzenet a palackban), 
amikor agyvérzésben meghalt.

Így írtok ti  

Karinthy paródiagyűjteményének da-
rabjai eredetileg a  Fidibusz című hu-

moros hetilap hasábjain jelentek meg 1908 és 1911 kö-
zött: 1912-es kötete ezeket az írásokat gyűjtötte egybe. 
A kötet olyan népszerűségre tett szert, hogy folyamato-
san bővülő, újabb kiadások követték. Válogatásában 
külföldi szerzők (Ibsen, Zola) és magyar klasszikusok 
(Petőfi ) mellett saját kortársai szerepelnek a  legna-
gyobb számban (Ady, Bab its, Kosztolányi, Tóth Árpád 
stb.). Paródiáinak egyik legfőbb értéke épp abban rej-

lik, hogy a  még alig ismert, saját költői 
hangjukra frissen rálelt szerzők stílusá-
nak lényegét is képes megragadni. A szer-
ző által „irodalmi karikatúrák”-nak 
nevezett, humoros, hol gúnyos-ironikus, 
hol szeretetteljesen parodisztikus írások 
kiváló stílusérzékről, nagyfokú olva-
sottságról és változatos hangú imitatív 
készségről árulkodnak. 

Az Ady Endre, a  nacionalista ciklus 
Moslék-ország című darabja a híres köl-
tő magyarságverseit parodizálja. A  ma-
gyarságot ostorozó Ady harcosságát már 
a nevével való játék is karikírozza (Hady 
Endre). A  szinte védjeggyé vált egyéni 
stílust Karinthy az Ady-versek jellemző 
eszköztárának felvonultatása által paro-

Karinthy FrigyesKarinthy Frigyes

  Karinthy Frigyes

   Karinthy Frigyes Kosztolányi Dezsővel egy hajókiránduláson 1929-ben
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dizálja: ismétlés („jött értem, jött értem”), zsenitudat 
(„Álomkirályfi”), Nyugat-kultusz („vagyok a  nyugati 
sirály”) és sajátos szóalkotás („Redves-ugar”).

Babits Mihály költészetében leginkább kedvelt alli-
terációit, görögös-latinos műveltségét, poétikai bravúr-
jait és formaérzékét pellengérezi („Te tarfejű, tritóni, 
tarka torzó, / Dús, dőre dátum és dalos dativusz, / Post, 
penes, pone, praeter, ablativusz.”). Kosztolányi Dezső 
esetében A  szegény kisgyermek panaszai című vers-
ciklushoz nyúl; irodalmi pamfletjének „A szegény kis 
trombitás szimbolista klapec nyöszörgései” címet adja. 
A paródia a „Mint aki a sínek közé 
esett” című költemény karikatúrájá-
val indul, majd a homo aestheticus 
Kosztolányi nyelvi és poétikai bra-
vúrjainak, valamint híres létösszeg-
ző versének, a Boldog, szomorú dal- 
nak a  gúnyrajzával („Valami van, 
valami nincs / Én szepegek / Vala-
mi kósza, kótya kincs”) folytatódik. 
Tóth Árpád irodalmi karikatúrá-
ját a  költő impresszionista stílus-
jegyeinek megragadásával készíti 
el Tóth Árpád Ady Endrének című 
versében. Mikszáth Kálmánról 
írt pamfletje az író szabatos, élő-
beszédszerű írói technikáját és 
anekdotikus ízlését imitálja, Mó-
ricz Zsigmondról pedig népies-
ségének utánzásával készít humo-
ros írást. Madách Imre Az ember 
tragédiája című drámai művéhez  
Karinthy egy tizenhatodik színt il-
leszt, melyben a  párbeszédhelyzet-
be hozott Ádám és Lucifer mellett 
az álhírlapírók kara is megnyilatkozik. A paródiát Éva 
szólama zárja, melyben a  Tragédia végjátékának iro-
dalmi humorral átszőtt átirata a főhősnő anyasága he-
lyett költőnővé válásának hírével ijeszti el Ádámot.

Találkozás egy fiatalemberrel

Az 1913-ban megjelent novella az ifjúkori álmokat 
állítja szembe a kompromisszumokra kényszerült, ön-
magából szinte minden lényegest feladó felnőtt ember 
életének szürkeségével. A  huszonhat éves elbeszélő 
tizennyolc éves önmagával találkozik a Duna-parton. 
A  különös találkozás motívuma a  novellát az alak-
más-történetek sorába illeszti, amelyben azonban 
a két hős: jelen- és a fiatalkori én nem azonos. Az alko-

tás a  freudi pszichoanalízis hatásait is mutatja, ami-
kor az elfojtott gyermekkori vágyak későbbi, viselke-
désre gyakorolt hatására utal történetvezetésében. 

A huszonhat éves, nyolc évvel korábbi önmagával 
találkozó főszereplőt az írói ötlet saját ifjúkori álma-
ival és naiv hitével szembesíti. A találkozás fiktív vol-
tát és szereplőinek egymáshoz fűződő viszonyát az ol-
vasó már a mű elején sejti, utóbbit a narrátori közlés is 
egyértelműsíti. Az alakmás-találkozás – az egyedi testi 
jegyek azonossága és közös múltbéli ismeretek, hivat-
kozások révén – különleges, lényegében önmegszólí-

tásos beszédhelyzetet teremt, 
melyben a  meghasonlott felnőtt 
én belső, önmagával folytatott 
vitája felszínre kerül és kimond-
hatóvá válik. A  két alak párbe-
széde tulajdonképpen a narrátori 
felnőtt én kivetített számvetése, 
létösszegzése, melyben saját éle-
tét, elért eredményeit teszi mér-
legre – fiatalkori álmai és tervei 
tükrében. Ennek a  létösszegzés-
nek a végeredménye a régi álmok 
szertefoszlását, a  korábbi elvek 
feladását, a  személyiség megvál-
tozását és a külvilág elvárásaihoz 
való túlzott igazodást mutatva:  
negatív. A főhős önmagával való 
szembesülésének jelképe a nagy-
alakú füzet, amit a  fiatalember 
– legfőbb értékeként – kezében 
tart, és amit felnőttkori mása 
évekkel ezelőtt szekrénye alján 
felejtett. Ez a régi füzet őrzi és te-
szi számonkérhetővé az ifjúkori 

álmokat: a repülőgépet, a nagy földrajzi felfedezéseket, 
a dédelgetett társadalmi forradalom ideáját és a terve-
zett szimfóniát, amely álmokból a  felnőtt én semmit 
sem valósított meg. Szimfónia helyett egyszerű szo-
nettet írt, a  világ felfedezése helyett egyetemre járt, 
a  „büszke és szabad Magyarország” megteremtését 
a megélhetés oltárán áldozta fel, a társadalmi megúju-
lás forradalmát a megalkuvásnak rendelte alá. Házas-
ságának megítélhetősége is kettős: amit a fiatalember 
a felnőtt feleségéről mond, az nem csupán ezt a házas-
ságot jellemzi, hanem a felnőtt én világhoz, a társada-
lom egészéhez való viszonyát is: „Meghódítottad! Ó, 
milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá, és meghódí-
tottad!… A várkastély leszállt a hegyről, és ostrommal 
bevette a völgyet!… A tölgy meghódította a folyondárt, 

   Karinthy Frigyes 
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és szerelmesen körülcsavarta…” A „tölgy” tehát feladta 
magát, saját büszkeségét, s  mert nem fedezték fel őt, 
mert nem fi gyelt fel rá a  világ, most ő udvarolja kö-
rül a világot, a kívánságait lesve, s szolgaian kielégítve 
azokat. Eközben személyisége is megromlott: a hajda-
ni gőgös, büszke, kevés szavú, titkokat rejtegető, szen-
vedélyes fi atalemberből mára szószátyár, tehetségét 
aprópénzre váltó, meghunyászkodó, mások kegyét 
leső hétköznapi jellem vált.

A két én megnyilatkozása a(z) (ön)vád és a  véde-
kezés térfelein reked meg. A  felnőtt én fi atal önma-
ga sarkos, az önfeladó létet fi rtató kérdéseire végül 
író-mivoltának felmutatásával válaszol. A  művészi 
létforma – abszolút értékteremtő volta miatt – akár 
valódi önigazolássá is válhatna, ám ennek lehetőségét 
az ironikus olvasatú zárlat veszi el, amelyben a felnőtt 
én a különös, ifj úkori önmagával való találkozás törté-
netének megírására is egyszerű és közönséges pénzke-
reseti lehetőségként tekint: „A téma szép – mondtam 
magamban, felvidulva. – Versnek kicsit hosszú volna. 
De egy novellát lehet belőle csinálni. Röviden, szatiri-
kusan. Ma úgyis kedd van, szállítanom illik valamit.”

4
Vitassuk meg!Vitassuk meg!
„Meghódítottad – mondta. – Ugyan! Ó, milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá és meghódítottad!... A várkastély le-

szállt a hegyről, és ostrommal bevette a völgyet!... A tölgy meghódította a folyondárt, és szerelmesen körülcsavarta...”

karinthy frigyes: találkozás egy fiatalemberrel

▶ Elkerülhető az i� úkori álmok beteljesítése anélkül, hogy személyiségünket és elveinket feladjuk közben? Mitől 

fosztja meg az embert a szervilis lét? Megalkuvás vagy vállalható észszerűség a külvilág normáinak és elvárása-

inak kényszeres követése? Hogyan maradhat éle� ogyti g abszolút érték a fi atalkori naiv, romlatlan hit?

FogalomFogalom
irodalmi karikatúra: ironikus, gúnyos, az ábrázolt személy 

jellemző vonásait kiemelő irodalmi alkotás

Irány a szöveg!Irány a szöveg!

1.  Olvasd el ismét a Találkozás egy fi atalemberrel című novellát! Gyűjtsd két halmazba azokat a tulajdonságo-
kat, amelyekben különböznek, és amelyekben hasonlítanak a beszélgető férfi ak!

2.  Milyen beszédmód, temperamentum, viselkedés jellemzi az idősebb és milyen a fi atalabb beszélőt? Párhu-
zamban áll ez a felnőtt  és a fi atal gondolkodásával, érveivel? 

3.  Mit jelentenek a három pontt al jelölt elhallgatások, és mi a szerepük a szövegben?

4.  Miben más ez az alakmás-történet a megszokott  alteregó-elbeszélésekhez képest?

5.  Milyen temati kus lehetőséget rejt a fi atal énnel való találkozás írói ötlete?

6.  A novella végén szövegszerűen megjelenik az elbeszélés megírásának kezdete. Mit gondolsz, az elbeszélő 
valóban teljesíti  a fi atalember kérését? Írd meg röviden a találkozás történetét a fi atalember tollával!

   Rippl-Rónai Frigyes: Karinthy Frigyes
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 1.  Csoportmunkában ábrázoljátok idővonalon a Nyugat című folyóirat történetét! Jelöljétek az ábrán a folyóirat első nemze-
dékéhez tartozó alkotókat is!

 2.  Kutatómunkában keresd fel az interneten vagy személyesen a nyugatosok kedvelt kávéházait! Hol található és milyen ki-
alakítású a New York, a Centrál és a Hadik? Kiknek volt itt  törzsasztaluk? Milyen volt az élet a kor kávéházaiban?

 3.  Keresd meg a Nyugat folyóirat digitalizált állományait az interneten (az epa.oszk.hu-n megtalálod)! Nézd át az első évfo-
lyamokat! Kik a visszatérő nevek, nézz utána, milyen kapcsolatban álltak a folyóiratt al!

 4.  Alkossatok háromfős csoportot! Készítsétek el egy Wikipédia-oldal tervét a nyugatosok közti  törésvonalak témakörében az 
előző feladat eredményeit felhasználva! Igyekezzetek az oldalt minél szervezett ebbé, színesebbé tenni! Ügyeljetek a pon-
tos forrásmegjelölésre is!

 5.  Párban dolgozva keressetek példákat Ady költészetéből ősi kulturális hagyományhoz való kapcsolódásra, valamint a meg-
lévő hagyomány újraértelmezésére! A pár mindkét tagja válasszon legalább két verset és idézetet a szöveggyűjteményben 
található Ady-versekből!

 6.  Ady szerelmi lírájából kiindulva foglald össze gondolatt érképen vagy fürtábrán a szeretett  nő különféle megjelenítéseit/ 
alakjait, valamint a lírai én és a szeretett  nő érzelmi viszonyának alakulását!

 7.  Tekintsétek át Babits Mihály költői pályáját! Kövessétek végig az In Horati um és A lírikus epilógja című verstől a Jónás 
imájáig tartó alkotói ívet! Milyen költői szerepeket látt ok? Hogyan alakul Babits alkotásművészete a klasszicizálódás tük-
rében?

 8.  Társítsd az alábbi verscímeket és fogalmakat!

 In Horatium szecessziós mondatszerkesztés

 Ősz és tavasz között haláltánc

 Mint különös hírmondó homo aestheticus

 Esti kérdés prófécia

 Jónás könyve devalválódás

 9.  Ábrázoljátok Kosztolányi Dezső pályaképét idővonalon! Minden tanult, íráshoz köthető tevékenységét és művét jelöljétek!

10.  Háromfős csoportban, asztalterítő technikával gyűjtsetek példákat A szegény kisgyermek panaszai kötet szöveggyűjte-
ményben található verseiből szimbolista, szecessziós és impresszionista stí lusjegyekre, poéti kai eszközökre! Mindenki 
legalább két-két példát hozzon! A feladat elvégzése után vizsgáljátok meg a többi csoport munkáját, és ha van olyan példa, 
amely a ti  gyűjteményetekben nem szerepel, eltérő színnel jegyezzétek le!

11.  Négyfős csoportban, asztalterítő technikával készítsetek jellemtérképet az Édes Anna című regény főszereplőiről! A cso-
port minden tagja csak egy-egy szereplőhöz készítsen jellemrajzot! A feladat végeztével hasonlítsátok össze munkátokat 
a többi csoportéval!

12.  Készíts a Tiszai csönd című Juhász Gyula-vers képi világát és hangulatát megragadó montázst, kollázst vagy tablót!

13.  Párban dolgozva gyűjtsetek a korábban megismert, klasszikus modernséghez tartozó költők, valamint Tóth Árpád és 
Juhász Gyula verseiből példákat az alábbi poéti kai eszközökre! Mindegyikőtök két-két poéti kai eszközt válasszon, melyhez 
legalább egy idézetet gyűjtsetek az általatok választott  versekből! A feladat elvégzése után vessétek össze jegyzeteiteket! 

enjambement   anafora   szinesztézia   impresszionista képalkotás

14.  Csoportban dolgozva, a belső monológ módszerét alkalmazva, 5-10 mondatban jellemezzétek Móricz Zsigmond novella-
hősét, Kis Jánost feleségének szemszögéből! A feladat elvégzésére öt percetek van. Amikor elkészültetek, olvassátok fel 
írásotokat sorban, majd beszéljétek meg a többi csoportt al, milyen közös gondolatok bukkantak fel!

15.  Kupaktanács módszerrel vitassátok meg Tóth Árpád Esti  sugárkoszorú című verse kapcsán, hogy mennyire alkalmas a köl-
tői szöveg pillanatnyi benyomások, impressziók teljes értékű rögzítésére!

Kérdések, feladatokKérdések, feladatok
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A Holnap: kétkötetes irodalmi antológia, amely 1908-ban és 
1909-ben jelent meg Nagyváradon; a Nyugat egyik leg-
fontosabb előzményeként tartjuk számon

a holnaposok: A Holnap című irodalmi antológia szerzői: Ady 
Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka

alakmás, alteregó: a személyiség belső tudati vitájának kive-
títése egy másik alakmásába

allúzió: szövegek közötti párbeszéd (intertextualitás) egyik 
fajtája, amely nem szó szerinti átvétellel, hanem célzással, 
utalással idéz fel egy korábbi művet

anakronizmus: időbeli ellentmondás, korhoz nem illő dolgok 
szerepeltetése az alkotásban; lehet a mű hibája, de lehet 
szándékolt is 

analitikus dráma: olyan drámatípus, amelyben a dialógusok 
a múlt eseményeit tárják fel; ez a  folyamat hat a dráma 
jelen idejű eseményeire

anekdota: rövid, csattanós, tréfás, humoros történet, amely 
többnyire közismert személyeket vagy történelmi esemé-
nyeket jellemez mulatságosan

anekdotikus előadásmód: az élőszóbeli megszólalást imitáló 
beszédmód, amelyben hangsúlyozott a szerzői jelenlét

anekdotikus jellemábrázolás: regénytechnika, amely nem 
a származás, az élettörténet, és a jellem aprólékos bemu-
tatásával, hanem egy-egy jellemző történet felidézésével 
ismerteti meg a szereplőket

anekdotikus novella: olyan novella, melynek középpontjában 
egy érdekes esemény kibontása áll

anekdotikus szerkesztés: rövid történetek összefűzésén alapu-
ló szerkesztés

antiutópia/disztópia: olyan társadalom- és államelméleti el-
képzelés, műfaj, amely az utópiával ellentétben negatív 
jövő- és társadalomképet mutat be 

a Nyugat nemzedékei: az első nemzedékhez tartozik Ady 
Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, 
Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Krú-
dy Gyula, Molnár Ferenc és mások; a második nemzedék 
alkotói: József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Márai 
Sándor, Németh László és mások; a harmadik nemzedék 
tagjai: Jékely Zoltán, Vas István, Weöres Sándor, Radnóti 
Miklós, Szerb Antal és mások

apokaliptikus kép: a világ végének szimbolikus nyelven törté-
nő megjelenítése

archaizálás: valamely régi kor megidézése a régies nyelvhasz-
nálat, stilisztikai jellegzetesség, ritmus vagy épp a műfaj-
választás segítségével

atavisztikus: a jelzőt az ősi, a távoli ősöktől örökölt és azokra 
visszaütő jelenségekre használjuk

avantgárd: a 20. század első szakaszában kibontakozó, a ha-
gyománnyal való teljes szakítást és a  művészi kifejezés 

gyökeres megváltoztatását hirdető művészeti mozgal-
mak gyűjtőneve

azilum: menedékhely, ahová a társadalomból az alkotó kivonul
bacchanália: eredetileg Bacchus isten tiszteletére rendezett 

szertartás, majd ebből eredeztethetően a  tivornya, dor-
bézolás szinonimája

ballada: „ősi népköltészeti műfaj, amely a romantika korától 
vált kedveltté az európai költészetben, a  három műnem 
határán áll, Greguss Ágost frappáns megfogalmazásában: 
„tragédia dalban elbeszélve”; jellemző rá a tragikus végki-
fejlet, a kihagyásos elbeszélésmód és a párbeszédes jelleg 

balladaszerű novella: a balladára jellemző motívumokat, mű-
faji jegyeket felhasználó novella

Baumgarten-díj: Baumgarten Ferenc által alapított irodalmi 
díj; a nevét viselő alapítvány 1929 és 1949 között osztotta 
ki a díjakat; kurátora volt Babits Mihály is

belső monológ: az irodalmi szereplő E/1. személyű, jelen idejű 
magánbeszéde, amelynek folyamán az olvasó képet kap 
annak lelki- és tudatvilágáról

darabontkormány: a Fejérváry Géza (korábban az ún. dara-
bonttestőrség parancsnoka) elnökletével 1905–1906-ban 
működő magyar kormány gúnyneve, amelyet a Szabad-
elvű Párt vereségét követően nevezett ki I. Ferenc József 
az ellenzéki parlamenti többséget figyelmen kívül hagyva 

deizmus: vallási felfogás, mely szerint miután Isten megte-
remtette a világot, az saját törvényei szerint működik

devalválódás: elértéktelenedés, jelentéktelenné válás
dialektikus fejlődés: megszületik valami (tézis), majd átfor-

dul önmaga ellentétébe (antitézis), végül a kettő kibékül 
egymással, és szintézisben olvad össze – a szintézis ma-
gasabb szinten, „előrébb” van annál, mint ahol egyedül 
a tézis vagy az antitézis volt

ditirambus: ókori görög lírai műfaj, eredetileg Dionüszosz 
csodás tetteit megéneklő, eksztatikus állapotban előadott 
kardal, az újkorban a  végletes érzelmek kifejezése kap-
csolódott hozzá, közel áll a rapszódia műfajához

donquijotizmus: a fogalom Cervantes Don Quijote című regé-
nyéből ered, egy letűnt kor nagyszerű eszméihez ragasz-
kodó, saját korát kisszerűnek vélő szereplő a múltat teszi 
jelenné, és ebben a múltban találja meg boldogságát; kor-
társai szemében életformája nevetséges, ugyanakkor tiszte-
letet érdemlő, tragédiája akkor következik be, ha megszün-
tetik az általa teremtett világot, újra a jelenben kell élnie

drámaiatlan dráma: a  dráma Csehov teremtette típusa, 
amely nélkülözi, illetve látszólag nélkülözi annak hagyo-
mányos eszközeit (pl.: esemény, konfliktus)

drámai költemény (emberiségdráma, emberiségköltemény, lírai 
költemény, lírai dráma): drámai műfaj, melyben a gondo-
latiság, a  filozofikus jelleg dominál: a  lét legalapvetőbb 
kérdéseit tárgyalja gyakran lírai formában

FogalomtárFogalomtár
A kerettantervben szereplő fogalmakat félkövér betűvel jelöltük.
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FOGALOMTÁR

drámai novella: drámai jegyeket (pl.: önállósult dialógus, tra-
gikus fordulat) magán viselő novella

elbeszélés: kisepikai műfaj, melyben a narrátor egyszálú, ke-
vés szereplővel bíró történetet mond el; az elbeszélés nar-
rátora a szereplők egy-egy jellemvonását emeli ki, hosszú 
jellemfejlődést nem mutat be, általában jellemváltozás 
bemutatására van lehetőség

elbeszélt monológ: átélt beszéd, szabad függő beszéd; a narrá-
tor elbeszélése közvetetten a szereplő nézőpontját és tu-
datvilágát mutatja be

elégiko-óda: az elégia (értékszembesítés, rezignáltság és bele-
törődés) és az óda műfaji jegyeit (emelkedett, ünnepélyes 
hangvétel, megszólítás) ötvöző verstípus

élethazugság: a szereplő életét irányító hazugságok szövevé-
nye, amelyeket nemcsak környezetének, de saját magá-
nak sem vall be

elfojtás: a  Sigmund Freud pszichológus által használt foga-
lom azt fejezi ki, hogy a  tudat védekezőmechanizmusa 
a  kényelmetlen, feszültségkeltő ingereket kizárja magá-
ból

ellentét: hangok, szavak, tagmondatok, mondatok vagy na-
gyobb szövegrészek szembesítésén alapuló alakzat

ellipszis: szó vagy mondatrész kihagyásával keletkező retori-
kai alakzat, a hiányzó információt a beszédhelyzet vagy 
a nyelvi kontextus adja meg

emberiségdráma/emberiségköltemény/világdráma: olyan drá-
mai műfaj, amely az emberiség sorskérdéseit, történelmé-
ről való véleményét fogalmazza meg

epifánia: valamely istenség megjelenése, feltárulkozása
értékszembesítő vers: egy értéktelített és egy értékvesztett álla-

potot egymással szembeállító vers; gyakran kapcsolódik 
össze a múlt, a jelen vagy a jövő ellentétes állapotvilágát 
ütköztető időszembesítéssel

eszményítő realizmus: Arany Jánostól származó kifejezés; 
a mű témája nem a valósághű ábrázolás, hanem a valóság 
eszményített ábrázolása, a valóság és annak eszményített 
változata között keletkező feszültség fejezi ki a szerző kri-
tikáját

eszmeregény: 19. századi regénytípus, megalkotója Doszto-
jevszkij; a  regény középpontjában egy fő eszme, kérdés 
áll (a Bűn és bűnhődésben például az, hogy szabad-e 
ölni); az egyes álláspontokat a  kérdéssel kapcsolatban 
a  különböző szereplők képviselik; az igazság így több 
szólamra van osztva, a nézőpontok folyton váltakoznak; 
világképi alapja: az igazság nem adott és nem birtokolha-
tó kizárólagosan, hanem közösen kell elérni

esztétizmus: művészetfelfogás, mely főként a 19. század első 
felében jellemző az irodalomban, a mű legfontosabb ér-
tékének a művészi megformáltságot tartja, ezt a szépség-
kultusz jegyében minden más érték fölé emeli

evokáció: fölidézés, emlékezetbe idézés, az ábrázoltak meg-
elevenítése

Ezeregyéjszaka meséi: kora középkori eredetű arab mesegyűj-
temény, amelyben Seherezádé minden éjszaka mesét 
mond Sahrijár királynak

falanszter: Fourier utópista szocialista elgondolása, olyan 
társadalmi szerveződés, amely közös termelésen és fo-
gyasztáson alapul

filozófiai költészet, filozófiai dal: a  költészetnek az az ága, 
amelynek darabjaiban a lírai én bölcseleti kérdéseket vizsgál

freudizmus: Sigmund Freud elméletén és módszertanán ala-
puló pszichológiai irányzat

függő beszéd: a szereplő közléseinek nem szó szerinti idézé-
se; jellemzően a  narrátor szavai vezetik be vagy zárják 
le („hozzátette, hogy azért ő nagyon boldog, nagyon elé-
gedett”)

groteszk: a komikum egyik fajtája, amely szélsőségesen ösz-
sze nem illő elemek bizarr társítására épül, nevetséges és 
borzongató hatást kelt egyszerre

haláltánc: középkori eredetű műfaj, amely a  halálra várók 
végső búcsúját mutatja be (pl.: életének rövid összegzé-
sével); azt szemlélteti, hogy a  halálban minden ember 
egyenlő

hangulatlíra: a kifejezést azokra a művekre használjuk, ame-
lyek a  fogalmi-gondolati jelleget háttérbe szorítva, első-
sorban a nyelv zeneiségét kihasználva, hangulatokat, be-
nyomásokat keltenek a befogadóban 

homo aestheticus: esztétikai ember, a  szépség embere; az 
erkölcsi kérdések és ítéletalkotás helyett a  szépséget, 
a  szemlélődő magatartást, illetve az  irodalom poétikai 
funkcióját előnyben részesítő ember

homo moralis: erkölcsi ember; a klasszikus humanista erköl-
csöket, illetve az irodalom erkölcsi küldetését képviselő 
ember

időszembesítő vers: a  jelen, a  múlt vagy a  jövő értékvilágát 
egymással szembeállító verstípus, amelynek megfogal-
mazására a  költőt rendszerint egy súlyos értékvesztés 
vagy a számvetés vágya készteti

illumináció: megvilágosodás, az örök igazságok felismerése
impassibilité: szenvtelenség; a  flaubert-i narrátorra jellemző 

távolságtartó, tárgyilagos magatartás
impresszionizmus: az impresszió szó jelentésének megfelelő-

en a benyomásokat, hangulatokat megragadó stílusirány-
zat; az irodalmi impresszionizmus jellemzője a  nyelv 
atmoszférateremtő erejének kihasználása, a névszókból, 
névszói állítmányokból építkező nominális stílus, a jelzős 
szerkezetek, a szinesztéziás képek, a színek, a szó zenei-
ségének felhasználása

Íris: a szivárvány istennője, az istenek – elsősorban Héra és 
Zeusz – hírnöke; ábrázolásain leggyakrabban szárnyai 
vannak, tarka ruhát visel, kezében hírnöki pálcát tart

irodalmi szociográfia: a  szociográfia jegyeit magán viselő, 
tudományos pontossággal megrajzolt, de szépirodalmi 
igénnyel és célból írt epikus mű

irónia: a gúnynál elnézőbb stilisztikai eszköz, dicséretbe bur-
kolja a negatív vélekedést, oly módon, hogy a szövegösz-
szefüggés utal a fordított jelentésre

„kapcsos könyv”: zárható emlékkönyv, amelyet Gyulai Pál 
ajándékozott Arany Jánosnak; a költő ebbe írta az Őszi-
kék verseit
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keretszínek: Madách Imre Az ember tragédiája című mű-
vének 1., 2., 3. és 15. színe, úgynevezett mitikus színek, 
amelyek közrefogják a  mű történelmi színeit, és a  mű 
alapvető filozófiai kérdéseit vetik fel

kiátkozott költő: a 19. század második felében a kelet-euró-
pai költészetben jelentkező költői szerep; az új egyéniség-
kultuszra épülő világban a  helyüket nem találó költők, 
például Vajda János 

klasszikus modernség: a  19. század második felében s kü-
lönösen a  századvégen sokféle új stílusbeli törekvés élt 
egymás mellett; összefoglaló elnevezésük a  klasszikus 
modernség; ezek az irányzatok még erősen kötődnek 
a  klasszikus (klasszicizmus, szentimentalizmus, roman-
tika) irodalmi hagyományaihoz is, de önmagukat mo-
dernnek definiálják

kozmikus magány: az emberi közeg abszolút hiányával és az 
üresség tapasztalatával jellemezhető érzésvilág

kötetkompozíció: egy kötet megszerkesztésének poétikai, re-
torikai szerkezete

különc: a 19. század utolsó harmadának jelképes alakja a ma-
gyar irodalomban (például Mikszáth Kálmán: Beszterce 
ostroma, Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Gyulai Pál: 
Egy régi udvarház utolsó gazdája), a századvég értékvál-
sága a különc alakjaiban válik jelképpé

l’art pour l’art:  (lár pur lár; francia szókapcsolat: „művészet 
a  művészetért) olyan művészetelméleti felfogás, mely 
szerint a művészetnek a célja önmagában található, tehát 
nincs társadalmi-politikai szerepe; különböző irányza-
tokhoz tartozó költők gyakorlatában is föllelhető; a pozi-
tivista tudományokkal és a társadalmi haszonelvűséggel 
a  szépséget mint egyetlen és legfőbb értéket állították 
szembe; céljukat a műalkotások tökéletesre csiszolt for-
májával óhajtották elérni

látomásos képalkotás: képzeletbeli kép, látvány ábrázolása, 
mely szabad kapcsolatot teremt egymással nem, vagy 
nem szorosan összefüggő dolgok között

látomásos tájvers: a tájvers azon típusa, amelyben a táj és an-
nak történései szimbolikus jelentéssel kapnak helyet

lélektani novella: pszichológiai kérdéseket, a főhős lelki útját 
középpontba állító novella

lélektan/pszichológia: az ember lelkivilágával, annak felépíté-
sével, működésével és fejlődésével foglalkozó tudomány

Magyar PEN Klub: eredetileg 1921-ben Londonban alapított, 
írókat, költőket és esszéistákat tömörítő társaság; neve 
a tagokra utaló, beszélő betűszó (pen: toll [angol]): Poets, 
Essayists, Novelists; magyarországi szervezete 1926-ban 
alakult

mandátumos költő: a nemzet jelképes megbízásából költésze-
tével a közösséget szolgáló, problémafeltáró és iránymu-
tató költőszerep

messianizmus: egy alkotó, irodalmi karakter vagy nép abbéli 
elhivatottságtudata, hogy Jézushoz hasonlóan egy jobb 
kor eljöveteléért, megváltásáért cselekszik és hoz áldozatot

Mikes-emlékérem: a Nyugat emblémája, Beck Ö. Fülöp alko-
tása; a száműzött magyar irodalom jelképe

mindentudó elbeszélő: narrátortípus, aki a regény egész vilá-
gát uralja; szubjektív elbeszélő, a regény valamennyi té-
nyezőjét (események, szereplői jellemek) ismeri és tudja

modernizmus: a művészetben időről időre változó fogalom, 
az első, magát modernnek valló alkotó a  Saint Denis-
székesegyházat építő Suger apát volt, aki először nevezte 
magát modernnek a 12. században; a 19. század közepén 
induló stílusirányzatok összefoglaló neve (realizmus, na-
turalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, 
parnasszizmus), képviselői a  múltba visszaforduló ro-
mantikával szemben jelenhez tartozónak, azaz modern-
nek tartották magukat; hangsúlyozottan a jelen történel-
mi, társadalmi folyamataival, avagy lélektani, művészeti 
kérdésekkel foglalkoztak; a modernizmus újabb hulláma 
a 20. század elején jelentkező avantgárd mozgalmak és az 
úgynevezett kései vagy utómodernizmus, valamint a hat-
vanas években jelentkező posztmodern

műfajparódia vagy travesztia: az olasz travistere (átöltöztet-
ni) szóból származik, a  paródia ellentéte, olyan irodalmi 
műfaj, mely a megidézett irodalmi mű emelkedett tárgyát 
kisszerű, ironikus stíluseszközökkel lefokozva mutatja meg, 
az irodalmi szövegköztiség (intertextualitás) egyik eszköze

naturalizmus: a  klasszikus modernizmus egyik stílusirány-
zata, mely a  francia naturalist (természettudós) szóból 
származik; filozófiai alapja Taine és Spencer munkássága; 
a  naturalizmus a  természettudományos eredményeket 
társadalmi folyamatként is értelmezi, például az ember 
biológiai kiszolgáltatottsága (örökléstan, ösztönök, indu-
latok); az emberi cselekvéseknek természettudományos 
motivációkat keres; az irodalomban addig nem tárgyalt, 
a társadalom peremére szorult emberi életeket mutat be 
(például Zola munkásai, a külvárosi élet); a művekben az 
elbeszélés közelít az élőnyelvhez; az események, a művek 
epizódjai egymás következményei, ok-okozati rendben 
állnak egymással

nemzeti konzervativizmus: irodalmi irányzat a 19. század vé-
gének és a 20. század első felének költészetében; alkotói 
a  klasszikus, konzervatív értékeket képviselték (nemze-
ti eszme, családi összetartás, vallásos eszme, klasszikus 
műveltség), például: Gárdonyi, Mikszáth, Herczeg Fe-
renc művészete

nemzeti költészet: egy adott népcsoportra egyedi módon jel-
lemző közösségi költészet; Arany János szerint a nemzeti 
hagyományokat hűen őrző népköltészetből kell kifejlődnie

nép-nemzeti irodalom: a fogalom fő teoretikusa, Gyulai Pál 
egy 1851-es tanulmányában úgy ítéli meg, a nemzeti 
irodalom akkor járulhat hozzá a világirodalomhoz, ha 
a maga jellegzetességét fejleszti minél művészibb fokra; 
tehát „költészetünknek önmagából a népnemzeti elem 
alapján kell kifejlődni, hogy mint magyar emelkedhessék 
az európai színvonalig.” Nézete szerint „a valódi népnem-
zeti költészet lényege, hogy minden lehetséges emberi 
eszmét és érzést mint sajátat szólaltat meg” (S. Varga Pál)

nézőpontváltás: folyamat, amely során az elbeszélő nézőpont-
ja változik; lehetséges nézőpontok: az egy szereplő néző-
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pontjával azonosítható belső fokalizáció, az eseményeket 
kívülről láttató külső fokalizáció és a mindentudó elbe-
szélőre jellemző zéró fokalizáció

nominális és verbális stílus: a nominális stílus a nomen la-
tin névszóból származó kifejezés; a szövegben a névszói 
elemek (főnév, melléknév) vannak túlsúlyban, az igék 
háttérbe szorulnak ezáltal, lassú, álló, képszerű vers-
hangulatot érzékel az olvasó; a verbális stílus a verbum 
latin ige szóból származik, a  szövegben az igék vannak 
túlsúlyban, ezáltal dinamikus, mozgással teli hangulatot 
érzékel az olvasó

nosztalgia: a  távoli, elmúlt dolgok utáni vágyakozás, hon-
vágy

novella: kisepikai műfaj, az olasz nuovo (latin: novum), új-
donság szóból ered; a novella elbeszélője rövid történe-
tet mond el tömören; a cselekmény előrehaladására a 
drámaiság jellemző: expozíció, bonyodalom, tetőpont, 
megoldás; s tetőpont váratlan fordulat (novum), mely 
csattanószerű zárlatot (megoldás) eredményez; a novel-
la egyszálú cselekményében kevés szereplő vesz részt, az 
elbeszélő egy-egy jellemvonásukat emeli ki; a novellában 
nincs jellemfejlődés, legfeljebb jellemváltozás

novellaciklus: novellagyűjtemény, amely ugyanannak az 
alaknak különböző élményeit, kalandjait meséli el

oximoron: olyan alakzat, amely látszólag ellentétes értelmű 
jelzőt és jelzett szót kapcsol össze (pl.: édes kín)

önirónia: a szerző vagy szereplő ironikus önértelmezése 
önmitologizálás (önmítosz): a  szecessziós, szimbolista köl-

tészet egész versvilágot uraló, megnövelt személyiségére 
utal, a lírai én önmaga köré mítoszt sző, saját versvilága 
isteneként, titánjaként, teremtő zsenijeként jelenik meg; 
például Ady Ima Baál istenhez című versében: „hisz én mi 
vagyok? (…) Pártütő isten (…) Elesett titán”

önreflexív: önmagára vonatkozó, önmagáról szóló; önreflexív 
kiszólásoknak azokat a narrátori megnyilvánulásokat ne-
vezzük, amelyek a történetmondásról, a nyelvi megalko-
tottságról vagy az írás folyamatáról közölnek részleteket

pacifizmus: az erőszak, a háború ellenzése, békepártiság
palóc: a Mátrától és a Bükktől északra fekvő, medence jellegű 

területek, valamint az Ipoly völgye magyar parasztságá-
nak népi elnevezése

paradoxon: magasabb szinten feloldható látszólagos ellent-
mondást magába foglaló alakzat

parafrázis: egy műnek vagy valamely motívumának saját 
szempontú átdolgozása és értelmezése

párhuzamos monológok: dialógustechnika, amelyben a  sze-
replők között valódi kommunikáció nem alakul ki, elbe-
szélnek egymás mellett

parnasszizmus: költői mozgalom a 19. század második felében, 
Franciaországban; tagjai nagy műgonddal készült alkotá- 
saikban az esztétikai értékek előtérbe helyezésére, a költői 
én háttérbe szorítására és az örök érvényűnek tartott dol-
gok (természet, mítoszok) bemutatására törekedtek

paródia: ellendal, eltorzított dal; valamely jól ismert mű, 
műfaj, stílus vagy alkotói jellemvonás gunyoros, komikus 

hatású utánzása, amely az eredeti mű stílusát megfosztja 
ahhoz méltó tartalomtól, és szélsőségesen felnagyítja

passzív rezisztencia: az 1848–49-et követő ellenálló maga-
tartás; a  magyar nemesség túlnyomó része úgy fejezte 
ki a Habsburg-uralommal való szembenállását, hogy el-
zárkózott a közügyektől, hivatalt nem vállalt, és ameny-
nyire lehetett, bojkottálta az államgépezetet, igyekezett 
elkerülni az adózást; nem jelentett egységes viselkedés-
formát: sokan megmaradtak az alsó- és középfokú köz-
igazgatásban, s a  hivatalviselők száma az ötvenes évek 
közepétől jelentősen gyarapodott

Petőfi Társaság: a Petőfi-kultusz terjesztése, a  költőhöz köt-
hető tárgyi emlékek összegyűjtése és megőrzése céljából 
1876-ban alapított egyesület, a mai Petőfi Irodalmi Mú-
zeum elődje, az irodalmi élet jelentős fóruma; első elnöke 
Jókai Mór, tiszteletbeli tagjai között volt Kossuth Lajos

pillérversszak: a vers szerkezetét meghatározó, annak, mint 
a hídnak pillérét adó versszak, például Balassi Bálint Egy 
katonaének 1., 5. és 9. versszakai a vers alapvető temati-
kai, gondolati vázát adják

polgári dráma: polgári környezetben játszódó, a  polgárság 
életproblémáit témául választó dráma

polifonikus regény: a  zenéből is ismert szakszó azt fejezi ki, 
hogy a  narrátor és a  szereplők szólamai (megnyilvánu-
lásaikban kifejezett nézetei, értékrendjei) egyenrangúak, 
senki sincs birtokában „az” igazságnak, minden hős egy-
egy választ képvisel a  regény által felvetett problémára; 
a Bűn és bűnhődés is ilyen regény

politikai allegorézis: olyan költői és értelmezői eljárás, amely 
a szöveget a szó szerinti jelentésen túli, másodlagos poli-
tikai jelentéssel ruházza fel 

prófécia: Istentől származó, a jövőre vonatkozó, próféta által 
közvetített üzenet

programvers: olyan vers, amelyben a  költő esztétikai, költői 
célkitűzéseit, irodalmi hitvallását fogalmazza meg

prózavers: tipográfiailag a prózát idéző, margótól margóig tör-
delt, de nyelvhasználatában költői eszközökkel élő műfaj

publicisztika: a  politikai, társadalmi, kulturális élet esemé-
nyeit tárgyaló, elemző műfaj; elmélyült gondolatiság, 
magas nyelvi minőség, eredeti megközelítésmód jellemzi

realista regény: a művekben megjelenő világ az olvasó min-
dennapi tapasztalataival megegyező, a  szereplők több-
nyire típusok, átlagemberek, hétköznapi konfliktusokkal, 
problémákkal; nélkülözik az extrém jellemeket és a kü-
lönös, váratlan fordulatokat; a művek felépítése ok-oko-
zati rendben történik, a realista művek két nagy területe 
a társadalmi ábrázolás és a lélektani rajz; jellemző a nar-
rátori társadalomkritika és a lélekelemzés 

realizmus: a szó a valódi, igaz, reális latin szóból származik, 
a klasszikus modernizmus egyik irányzata, filozófiai alap-
ja a pozitivizmus; fő műfajai a regény, kisregény, a novel-
la, de beszélünk realista színműről is

stílusirányzat: egy vagy több művészeti ágra kiterjedő irány-
zat, melynek alkotóit hasonló stiláris megoldások, eszté-
tikai törekvések, eszmei áramlatok kötik össze
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stílusparódia (pastiche): a görög csirizelés szóból származik, 
különböző szerzők irodalmi művek összevágásának ko-
mikus megidézése, például Petőfi A helység kalapácsában 
a népies stílus (az ötvenöt éves Erzsók a szendeszűz)

szabad függő beszéd: ez esetben nincs jelezve a narrátor és 
a  szereplő szólamának szétválasztása, a két hang össze-
mosódik; („De hát örökké fog tartani ez a nyomorúság?”)

szecesszió: a klasszikus modernizmus stílusirányzata, a latin 
kivonulás szóból származik; 1890 és 1910 között hatott, 
döntően az iparművészetben (különleges színek alkal-
mazása, mint a rózsaszín, türkiz), építészetben (az indás, 
növényi ornamentika) és a képzőművészetben; az iroda-
lomban a jellemzői: dekadencia mint létszemlélet, ezáltal 
az élet és halál szoros összekapcsolása, a  dekorativitás, 
a halál és erotika összefonódása, erős stilizáltság; német 
területen jugendstíl, francia területen art nouveau az el-
nevezése

szecessziós mondatszerkesztés: indázó, füzérszerűen összekap-
csolt, többszörös mellérendelést alkalmazó szerkesztési 
technika; jellemzője a bővítés

szerzői elbeszélő: olyan narrátor, aki az általa elbeszélt törté-
net szerzőjeként, írójaként határozza meg önmagát

szimbolista dráma: drámatípus, amelynek cselekménye egy-
két központi, többféleképpen értelmezhető – és gyakran 
a  szereplők által is sokrétűen értelmezett – szimbólum 
köré szerveződik

szimbolizmus: a  tapasztalati jelenségek mögött megsejtett, 
de hétköznapi nyelven kifejezhetetlen, kimondhatatlan 
jelentéstartalmak (lelki folyamatok, belső élmények, han-
gulatok) érzékletes – többnyire látomásszerű – képsorral 
való kifejezése

szimultán versritmus vagy bimetrikus verselés: verselési for-
ma, amelyben egyszerre érvényesül az időmértékes és 
a hangsúlyos ütemező verselés, tehát két verselési rend-
szer egyidejű jelenléte figyelhető meg; például: Csokonai 
Tartózkodó kérelem című versében

szinesztézia: hangulati egyezésen alapuló szókép, amelyben 
a  különböző érzéki hatások együttesen jelennek meg 
(pl.: „sűrű csönd”)

színmű: drámai műfaj, úgynevezett középfajú dráma; a tra-
gédia és a  komédia között helyezkedik el, alapja vala-
mely személyes vagy társadalmi konfliktus, értékvesztés 
következik be, de a mű többnyire a hős elbukása nélkül 
fejeződik be, értékszerkezetében a komikum is jelen van, 
szereplői átlagemberek

szlavofil mozgalom: Oroszországban a 19. században megfo-
galmazott gondolatrendszer és az azon alapuló mozga-
lom, amely szerint Oroszországnak saját történelmi ha-
gyományait alapul véve kell megújulnia

szociográfia: egy-egy társadalmi réteget, települést vagy táj-
egységet bemutató, tudományos igénnyel írt epikus mű

szonettforma: a reneszánsz korában népszerűvé vált versfor-
ma, amely 14 sorból áll, általában két kvartinára (4 sor) 
és két tercinára (3 sor) tagolódik, rímes, rímképlete vál-
tozatos; legnagyobb klasszikusai Petrarca és Shakespeare

tárgyias líra: olyan líra, amelyben a költői én személytelenebb 
módon jelenik meg

tárgyvers: Rainer Maria Rilke megnevezése azokra a versek-
re, amelyek egy tárgy vagy élőlény objektív bemutatására 
törekednek; célja a vers plasztikussá, szoborszerűvé té-
tele

társadalmi regény: regénytípus, amely korának társadalom-
képét mutatja be

tolsztojanizmus: Lev Tolsztoj hite szerint Istenhez, a megvi-
lágosodáshoz a természetközeli életmód, az erkölcsi tisz-
taság és az emberség vezet; az öntökéletesedést vallja: az 
embereknek a jobbá válásra kell törekedniük, szeretettel 
és szánalommal viseltetniük az embertársak iránt

tolsztojánusok: önmagukat Tolsztoj követőinek vallók, esz-
méik a hatalom elutasítása, a munka, az egyszerűség és 
az emberszeretet; forrásaik Tolsztoj mellett Rousseau, az 
Újszövetség és a keleti filozófiák tanításai

tót: a szlovák népcsoport egykori külső neve, eredete az in-
doeurópai thuat, törzs jelentésű szóra vezethető vissza, 
amely a  német deutsch és a  holland dutch önmegjelö-
lésben él tovább; a 19. században általánosan használták, 
később pejoratív felhang társult hozzá

történelemfilozófia: a filozófia egyik ága, amely a történelem 
alapvető kérdéseit vizsgálja, például: mi az értelme a tör-
ténelemnek, van-e fejlődés a történelemben, ki a történe-
lem irányítója, melyek azok az értékek, amelyek megha-
tározzák a viszonyítási pontokat

történeti színek: Madách Imre Az ember tragédiája című 
művének 4., 14. színe, melyek úgynevezett valós és fiktív 
történelemben játszódnak, bemutatja, hogy a történelem 
legfontosabb kérdései a  különböző színekben hogyan 
változnak, értékelődnek át

Új Idők: 1894–1949 között működő képes hetilap, a  nép-
nemzeti és konzervatív írók fontos megjelenési helye, 
legjelentősebb szerkesztője Herczeg Ferenc volt

újnépiesség: a  paraszti világ idealizált és idilli ábrázolását 
elvető és annak reális ábrázolását céljául tűző irányzat 
a 20. század első felében

versciklus: önállóan is megálló művek együttese, amelyek 
tartalmi vagy formai szempontból egy nagyobb egységet 
képeznek

vezérvers: a kötet vagy ciklus élén álló vers, amely kijelöli an-
nak tartalmát vagy valamely lényegi motívumát

visszatekintő időszerkezet: retrospektív elbeszélés, az elbeszé-
lő az események kronologikus rendjét felcseréli, a regény-
időben visszatekint, egy korábbi időpont történetét mond-
ja el, ez a történet a jelen eseményeit világítja meg jobban
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NÉHÁNY IDEGEN NÉV KIEJTÉSE

Anastasie de Restaud (francia) [anasztazi dö resztó]

Beauséant (francia) [boszean]

Besançon (francia) [bözanszon]

Charles Baudelaire  (francia) [sarl bodler]

Charles Dickens (angol) [csálsz dikinsz]

Charleville (francia) [sarlövill]

Chélan  (francia) [selan]

Christophe (francia) [krisztof]

Couture (francia) [kutür]

de La Mole  (francia) [dö la mol]

de La Vernaye (francia) [dö la verné]

de Renalné  (francia) [dörenal]

Delphine (francia) [delfin]

Eugène de Rastignac (francia) [özsen dö rasztinyak]

Fleurs du Mal (francia) [flőr dü mál]

Goriot (francia) [gorió]

Grenoble  (francia) [grönobl]

Gustave Courbet  (francia) [güsztáv kurbé]

Gustave Flaubert (francia) [güsztáv flober]

Guy de Maupassant  (francia) [gi dö mopaszan]

Henri Beyle  (francia) [anri bel]

Honoré de Balzac  (francia) [onoré dö balzak]

Ibsen (norvég) [ibzen]

Jean Nicolas Arthur Rimbaud  
(francia)

[zsan nikola artűr 
rembó]

Julien Sorel  (francia) [zsüljen szorel]

l’art pour l’art  (francia) [lár pur lár]

Madame de Berny (francia) [madám dö berni]

Nucingen (francia) [nüszenzsen]

Paul Verlaine  (francia) [pol verlen]

Rastignac (francia) [rasztinyak]

Rouen (francia) [ruan]

Stendhal  (francia) [sztendál]

Sylvie (francia) [szilvi]

Tours  (francia) [túr]

Valenod  (francia) [valeno]

Vauquer (francia) [voké]

Vautrin (francia) [votren]

Verrières  (francia) [verjer]

Néhány idegen név kiejtése
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185.  oldal – A Vér és arany című kötet címlapja
187.  oldal – Ady Endre szülőháza, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
188.  oldal – Ady Endre: Az Illés szekerén című kötetének címlapja
191.  oldal – Mednyánszky László: Szerbiában (1914), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
193.  oldal – Székely Aladár: Babits Mihály portréja, részlet; Strelisky fotó: Babits Mihály portréja, Petőfi Irodalmi 

Múzeum, Budapest
195.  oldal – Babits Mihály: Levelek Irisz koszorújából, a második kiadás borítója (1914), Petőfi Irodalmi Múzeum, 

Budapest
197.  oldal – Babits Mihály, Petőfi Irodalmi Múzeum; Székely Aladár: Babits Mihály és Ady Endre a Bibliát olvassa 

(1910-es évek), Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
199.  oldal – Babits Mihály az esztergomi házában (1924), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
200.  oldal – Szőnyi István: Este, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; Rippl-Rónai József: 

Amikor az ember a visszaemlékezéseiből él (1904), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
202.  oldal – Babits Mihály Vas Loránt kertjében, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
203.  oldal – Kozma Lajos: Kert (1909), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
205.  oldal – Rippl-Rónai József: Babits Mihály (1923), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
206.  oldal – Basch Edit: Babits Mihály arcképe (1932), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
207.  oldal – Babits Mihály az esztergomi házában (1931) – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
209.  oldal – Rippl-Rónai József: Tájkép, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
210.  oldal – Rippl-Rónai József: Falusi udvar, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
211.  oldal – Francesco Villamera F. Vanni nyomán: Szent Balázs (1598), Rijksmuseum, Amsterdam, Public domain
213.  oldal – Jan Luyken: Jónást a viharban kidobják a hajóról (1698), Rijksmuseum, Amsterdam, Public domain
214.  oldal – Jan Luyken: Jónást a bálna kilöki a gyomrából (1698), Rijksmuseum, Amsterdam, Public domain
215.  oldal – Dísztányér: Jónás és a cet, 16. századi majolika, Cleveland Museum of Art, Public domain; Antoine 

Wierix (II.) Maerten de Vos nyomán: Jónás a tök alatt (1643), Rijksmuseum, Amsterdam, Public domain
216.  oldal – Babits Mihály: Jónás könyve, az autográf kézirat első oldala, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár: 

Fol. Hung, 2287
218.  oldal – Rónai Dénes: Kosztolányi Dezső portréja, részlet; Kosztolányi Dezső 1934-ben, Petőfi Irodalmi Múzeum; 

A Budapest Napló szerkesztőségének tagjai balról: Erős Gyula, Pfeiffer Ignác, Lengyel Géza, Rózsa Miklós, Bíró 
Lajos, Kabos Ede, Csáth Géza, Hegedűs Gyula, Kosztolányi Dezső (1907), Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

219.  oldal – Kosztolányi Dezső gyermekével, a néhány hónapos Ádámmal (1915), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
220.  oldal – Kosztolányi Dezső és felesége, Harmos Ilona (1933), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
221.  oldal – Kosztolányi Árpád, Kosztolányi Mariska és Kosztolányi Dezső 1891 körül, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
225.  oldal – Kmetty János: Gyümölcscsendélet (1927 körül), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
226.  oldal – Kosztolányi Dezső a telefonnál (1928), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest; Kosztolányi Dezső, Botfai 

Hűvös László szobrász műtermében (1934), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
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228.  oldal – Vaszary János: Álarcosbál (1907), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
230.  oldal – Nagy Sándor: Tájkép (1918), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
233.  oldal – Törőcsik Mari (Anna) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című művének filmadaptációjában, rendezte:  

Fábri Zoltán (1958), Nemzeti Filmintézet, Budapest
233.  oldal – Jelenet Kosztolányi Dezső: Édes Anna című művének filmadaptációjából, rendezte Fábri Zoltán (1958), 

Nemzeti Filmintézet, Budapest
236.  oldal – Kosztolányi Dezső a kutyájával, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
237.  oldal – Kosztolányi Dezső és Harmos Ilona fiukkal, Ádámmal, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest; 
239.  oldal – Erdélyi Mátyás az Esti Kornél csodálatos utazása című filmben, rendező: Pacskovszky József (1994), 

Nemzeti Filmintézet, Budapest
240.  oldal – Villamos Budapesten, Kossuth Lajos tér – Báthory utca (Vértanúk tere) sarok (1930) © Fortepan /  

Mátyásfalvi János, CC-BY-SA-3.0
241.  oldal – Balról: Kosztolányi Dezső, ismeretlenek, Ignotus, ismeretlenek, Kosztolányi Dezsőné, Kosztolányi 

Ádám és ismeretlenek Tátrafüreden (1934), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
243.  oldal – A Nyugat irodalmi estjén Kosztolányi Dezső, Sík Sándor, Móra Ferenc, Schöpflin Aladár, Babits Mihály 

és mások (1930), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
244.  oldal – Csoportkép a Nyugat köréből: Schöpflin Aladár, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és mások (1918), 

Fotó: Ódry Árpád, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
245.  oldal – Móricz Zsigmond portréja, részlet, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; Móricz Zsigmond arcképe, 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
246.  oldal – A Tragédia a Nyugat kiadásában
248.  oldal – Deák Sándor (Szakhmáry Zoltán), Lehotay Árpád (Zselley Balogh Ábel), Rajnay Gábor (Lekenczey), 

Tompa Sándor (Csörgheő Csuli) Móricz Zsigmond: Úri muri című művének filmadaptációjában (1949),  
rendező: Bán Frigyes, Nemzeti Filmintézet

249.  oldal – Az Úri muri című film plakátja; Győrffy György (Borbíró) és Kállai Ferenc (Szakhmáry Zoltán) a 
III. felvonás egyik jelenetében Móricz Zsigmond: Úri muri című művének próbáján a Nemzeti Színházban 
1965-ben, MTI fotó: Keleti Éva

250.  oldal – Juhász József Borbíró szerepében Móricz Zsigmond: Úri muri című művének próbáján. A darabot 
1954. szeptember 12-én mutatták be Gellért Endre rendezésében a Nemzeti Színházban, MTI fotó: Keleti 
Éva; Törőcsik Mari és Kállai Ferenc Móricz Zsigmond: Úri muri című művének próbáján. A színművet Egri 
István rendezésében mutatta be 1965-ben a Nemzeti Színház, MTI fotó: Keleti Éva

252.  oldal – Révész és Bíró Fotóműterme: Krúdy Gyula, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest; Diskay: Krúdy 
Gyula (1925), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

253.  oldal – A Szindbád ifjúsága című mű a Nyugat kiadásában (1912), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest;  
Szegedi Erika és Latinovits Zoltán színművészek a Szindbád című film forgatásakor © Fortepan / Szalay Zol-
tán CC-BY-SA-3.0

255.  oldal – Latinovits Zoltán és Muszte Anna a Szindbád című filmben, rendező: Huszárik Zoltán (1971), 
Nemzeti Filmintézet

256.  oldal – Homonnai Nándor: Juhász Gyula portréja, részlet (1924), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest; Ju-
hász Gyula 1930 körül, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; Juhász Gyula Babits Mihállyal és Kosztolányi 
Dezsővel a Tisza-parton (1923), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

257.  oldal – Erdélyi Mór: Sárvári Anna, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
259.  oldal – Tóth Árpád, Rónai Dénes felvétele (1918), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
260.  oldal – Tornyai János: Naplemente, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest;  

Tóth Árpád portréja, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
262.  oldal – Photo Sonya: Karinthy Frigyes (1930), Petőfi Irodalmi Múzeum; Karinthy Frigyes Kosztolányi De-

zsővel egy hajókiránduláson 1929-ben, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
263.  oldal – Karinthy Frigyes, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
264.  oldal – Rippl-Rónai József: Karinthy Frigyes (1925), Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, 

Budapest
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