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A barokk irodalmából





A barokk művészet 
Európában 

A reneszánsz Itáliában a XVI. század elején ért a csúcspontjára. Ekkor 
élt és alkotott Leonardo da Vinci (1452-1519), Raffaello Santi 
(1483-1520) és Michelangelo Buonarotti (1475-1564). Ez az a korszak, 
amikor a reneszánsz Európa többi országában is elterjed. (Mátyás ki
rály budai udvarának olaszos kultúrája nagyon korai és úttörő jelen
ség.) 

A reneszánsz európai diadalának pillanata azonban már egybe
esik eszményeinek válságával. Ez a válság érezhető Michelangelo, 
Shakespeare és Cervantes műveiben is. Elsősorban a harmónia válik 
nehezen átérezhetővé. A reneszánsz számára teljesen természetes az a 
platonista gondolat, hogy a világegyetem, a makrokozmosz nagy egésze 
harmonikusan tükröződik a földi kis világban, a mikrokozmoszban, s a 
művészi formálásnak is elvévé vált, hogy az emberi test arányai a vi
lágegyetem számszerű összefüggéseit tükrözik (ilyen módon értendő, 
hogy "mindennek mértéke az ember"). Az 1520-as évektó1 folyamato
san kialakuló válságban az ember már sokkal kevésbé érzi magát ott
honosan az őt körülvevő világban. A reformáció, melynek eredete szo
rosan kötődik a reneszánsz szellemhez, a vallásos érzés új formáit in
dítja el. A vallás az élet és a gondolkodás középpontjába kerül, annál is 
inkább, mert küzdeni, sőt véres harcokat vívni kell érte. A reformációt 
a tridenti zsinat (1545-1563), a katolikus egyház reformja követi. A re
neszánsz és a barokk kor a felekezetek közötti szörnyű és kegyetlen há
borúk korszaka, amely a német parasztháborúkkal kezdődik, a francia 
katolikus Liga és a hugenották háborúival folytatódik (Szent Bertalan 
éji mészárlás, 1572) és a harmincéves háború (1618-1648) borzalmai
val ér csak nagyjából véget. A háborúk szörnyűségei ellenére azonban 
a hitélet a személyes életproblémák középpontjába kerül, mégpedig a 
közösségi vallásgyakorlás mellett a vallásosságnak egy, az addiginál 
sokkal individuálisabb formája is. Ez a kor a misztika egyik nagy kor
szaka Európában. 

A reneszánsz racionalizmusa és vizsgálódó szenvedélye azonban 
tovább él, a tudományok fejlődésének és a tudományos gondolkodásnak 
is nagy korszaka ez, Kopernikusztól Descartes-igés Newtonig. Nem cso
da, hogy az ember megrémül a körülötte hirtelen kitáruló mindenség
től, és megrettenve érzi saját végtelen kicsinységét. ,,A végtelen terek 
örök hallgatása rémülettel tölt el"~ írta a korszak vége felé a nagy gon
dolkodó és matematikus, Blaise Pascal (1623-1662). Misztika és racio
nalizmus együtt jellemzik a kort, így próbálva feloldani vallás és tudo
mány ellentétét. 

A reneszánszot felváltó barokk kor művészete és irodalma új for
mákkal próbálja kifejezni a hagyományos értékrend válságát. A művé
szetben a formák bonyolultabbá, a kompozíciók drámaibbá válnak, min
den mozgásban van. A művészek szívesen mutatnak be olyan jelenete
ket, melyekben valami hirtelen megtörténik, szemben a gyakran sta-
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tikus, állapotszerű reneszánsz kompozíciókkal. A XIX. század vége felé 
a nagy művészettörténész, Heinrich Wölffiin (1864-1945) öt ellentét
párba sűrítette a reneszánsz és a barokk közötti különbségeket: a rene
szánsz kompozíció inkább szobrászi, éles kontúrokkal, a barokk festői; 
a reneszánsz felületi, a barokk mélységbe nyúló; a reneszánsz zárt for
mával szemben a barokké nyílt forma; a reneszánsz mellérendelő, egy
más mellé rendelt sokaság, a barokk alárendelt részek egysége; a rene
szánsz világosságát és áttekinthetőségét a barokkban felváltja a bonyo
lultság: az áttekintés feltételektó1 függ. Az irodalom is szereti az ellen
tétekben észlelt, bonyolultabbá váló világ kifejezésében a paradox fo
galmazásokat, az intellektuális erővel megformált metaforát (olasz szó
val concetto, ejtsd: koncsetto), amely minél távolibb jelentéstartományo
kat igyekszik egy költői képbe összerántani, mint az angol John 
Donne (e. dzsón don; 1572?-1631) Búcsúzás: megtiltva bánatot című 
versében a híres sorok - a két szerető lelke a körző két szárában 
találja meg képi kifejezését: 

Két lelkünk csakis úgy lehet, 
ahogy körzőn kettős a szár, 
tiéd a pontba rögzített, 
mégis mozog, ha párja jár. 

S ámbár e szár középen ül, 
mégis ha párja útra kél, 
hajlik felé, utána dűl, 
feláll, mikor az visszatér. 

E szár legyél, ki arra tör, 
hogy rézsút rohanjon velem; 
szilárd-voltodtól ép a kör, 
fgy végzem én a kezdeten. 

(Károlyi Amy fordítása) 

Drámaiság, pompa és intellektualizmus, ráció és misztika jellemzi a ba
rokk mílvészetét, melynek fontos feladata a reprezentáció, az ünnepi
ség. Ide tartozik a vallás szertartásainak ünnepisége is. Sokan mond
ták, hogy a barokk az ellenreformáció mílvészete, ami így bizonyosan 
nem igaz: a nagy német barokk jelent6's alakjai a sziléziai költ5ktől a 
zeneszerző' Johann Sebastian Bachig (1685-1750) és Georg Friedrich 
Hlindelig (1685-1759) például protestánsok. De kétségtelen, hogy a ka
tolikus Európában a puritán protestáns egyházmílvészettel szemben a 
barokk a vallásos művészet és templomépítészet utolsó nagy korszaka 
(ebben az idő'ben "korszerűsítik" Európa legtöbb középkori templomát 
barokk stílusú átépítéssel). 

Másrészt - és ebben már nincs különbség Európa katolikus és 
protestáns fele között - a barokk a fejedelmi pompa művészete. Az ab
szolutista udvarok megjelenésének nagyszerűségét szolgálja: a paloták 
köré ünnepélyes parkokat terveztetnek, az uralkodó fenségének meg
jelenítése is művészi feladat. A színház nagy korszaka ez; a kornak alap
élménye, hogy minden csak látszat, illúzió, „az élet álom", a világ: szín
ház. És nemcsak a drámai műfajok élik virágkorukat (köztük az ú.iiá
éledő középkori misztériumjáték), hanem megszületik az opera, sőt 
színházi előadáshoz hasonlóan rendeződnek az udvari élet eseményei, 
sajátos udvari műfajokkal, mint az álarcos játék, az allegorikus közjá
tékok a drámai előadásokon, a pásztori szórakozások a paloták ugyan-
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Francesco Borromini: 
A római San Carlo alle Quattro Fontane-templom homlokzata. 1662-67 

Az olasz barokk építészet egyik legeredetibb műve. A homlokzat szinte sem
mit nem árul el a belsóből, rajta minden mozgásban van, még kisebb részei 
is egymással ellentétes irányban hullámzanak, csupán az oszlopok párhu-

zamosaiban talál támaszra a tekintet. 



csak színpadias parkjaiban. A barokk művészet szeret játszani az illú
ziókkal: a mozgalmas, kavargó mennyezetfreskók széttörik a nekik jutó 
építészeti kereteket és kilógnak beló1ük; az építész Francesco Borromi
ni (1599-1667) egyik római palotáján például néhány szoba optikai 
trükkel végtelen teremsorként jelenik meg a néző előtt. 

A reneszánsz és barokk költészet 
stíluskülönbségei 

hasonlóságok A következő két vers összehasonlítása nagyon jól mutatja 
a reneszánsz és a barokk líra stíluskülönbségeit. Mindkét vers 
szonett, mindkettő udvarló jellegű, és az antik eredetű "élvezd 
az életet" (carpe diem) elv jelenik meg bennük. Mindkét költő 
azzal akarja vonakodó kedvesét meggyőzni, hogy az élet mulan
dóságát, a minden szépségnek és örömnek rendelt rövid időt 
hangsúlyozza (a barokk egyébként is tele van a halálra való em
lékeztetésekkel, memento morival). Ezen túl azonban minden 
egészen más bennük. A francia reneszánsz nagy költőiskolája, 

Ronsard a Pléiade [e. plejád] vezéregyénisége, Pierre de Ronsard 
(1524-1585, e. pier dö ronszár) versében plasztikus jelenet bon
takozik ki, igen szabályos formák között. 

Szonett, Ha már öreg lesz Ön, s este, gyertyája égvén, 
Heléna számára Tűz mellett ül, sodorva meg bontva a fonalt, 

Dúdolva verseim, mélázón mondja majd: 
Ronsard dicsért így egykor, mikor még szép valék én ... 

S ha hallja ezt cselédje, kit már a munka végén 
El-elnyom a buzgóság, s főt bóbiskolva hajt, 
Nevemre fólneszel, s Önre áldást sohajt, 
Akinek munkálkodtam örökös dicsőségén. 

Én fóld alatt leszek már, s merő árny, csonttalan, 
Mirtusok árnya közt nyújtózom gondtalan, 
Ön meg anyóka lesz, tűzhelynél görnyedő. 

S majd bánja már szerelmem, s lenéző gőgje olvad, -
Óh, higgyen hát nekem, tán késő lesz már holnap, 
Éljen, tépje a rózsát, ma még van rá idői 

(Tóth Árpád fordítása) 

szabályos, A költemény négy mondatból áll. A hagyományosan két 
zárt forma négysoros és két háromsoros szakaszra (oktávra és szextettre) 

oszló szonettformában (ahol a szextett mindig váltást hoz, a gon
dolatmenetben és a rímképletben egyaránt) csak az töri meg az 
egy szakasz-egy mondat megfelelést, hogy a szextett nem 3-3, 
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hanem 4-2 arányban oszlik két mondatra. A négysoros szaka
szokban egy-egy jelenet bomlik ki előttünk, a versszakhatárok 
által is hangsúlyozott kerek zártságban. A szextett elején jele
nik meg az egyes szám első személy, és a mondat négy sora plasz
tikus ellentétben állítja szembe (2-2 sor) az ént és a te-t (illetve 
önt). A záró két sor poénszerű szentencia, a tanulság kerek, vers
tanilag is zár~ megfogalmazása. Figyelemreméltó a versben 
megjelenő én által vizualizált halál-kép antikos stilizáltsága. 

Egészen más világ a spanyol Luis de Góngora y Argote 
(1561-1627) szonettje. A költő a pompázatos képiséggel és mon
datszerkesztéssel megjelenő ún. culteranismo [e. kulteranizmo] 
vezéralakja volt. 

Amíg hajad aranyával hiába 
próbál versenyt tündökölni a nap, 
amíg a fehér liliomokat 
hó homlokod a réten megalázza, 

míg mint korán virító szekfüszálra, 
ajkadra annyi mohzó szem tapad, 
s a csillogó kristályon győz nyakad 
diadalmas és gőgös ragyogása, 

élvezd nyakad, hajad, homlokod, ajkad, 
élvezd, mielőtt mindaz, ami ma 
arany, liliom, kristály, szekfü rajtad, 

nemcsak ezüst lesz s letört ibolya, 
hanem, ha éveid már elpazalltad, 
füst lesz és árnyék, sár és fóld pora. 

(Lator László fordítása) 

Góngora 

Amtghajad 
aranyával 
hiába„. 

A vers egyetlen hatalmas ívű mondat. Az oktáv négy, egy- egyetlen mondat 
máshoz képest mellérendelt idónatározói mellékmondat, ame-
lyeket a kétsoronként ismétlődő mondatkezdő amíg kötőszó (az 
eredetiben négyszer, a magyar fordításban sajnos csak három-
szor) tagol. Az ismétlésnek ezt a formáját a klasszikus retorika 
anaforának nevezi. A főmondat, a következtetés levonása a szex- anafora 
tett első sora (a kötelező váltás a szextett elején), amelyet újabb 
mellékmondatok követnek. 

Az egész versben nagy szerepet játszanak az anyagok és a anyagok, színek 
színek. A női szépség hasonlói: arany- liliom - szegfű - kristály 
(2-2 sor), egyben szerves és szervetlen, élő és élettelen termé-
szet képei, mégpedig fordított sorrendben: szervetlen - szerves 
- szerves - szervetlen (ezt az ABBA szerkezetű ismétlést chias- chiasmus 
musnak [e. kiazmus] hívják). A chiasztikus sor a szextettben is 
megmarad, csak a magyar fordítás cseréli fel az ajak-homlok, 
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vonatkoztatott illetve szegfű-kristály sorrendet. A világ bonyolultságának kife-
vers jezése az ún. vonatkoztatott vers (versus rapportati), amely a 

dolgok egymásba kavarodását hivatott kifejezni. Egy felsorolás
ra a következő sor úgy válaszol, hogy a felsorolás minden tagja 
alá írja ugyanabban a sorrendben a rá vonatkozó másikat: 

nyakad, hajad, homlokod, 
.!- .!- .!-

arany, liliom, kristály, 

ajkad 
.!

szegfű 

Az arany és a kristály persze nemcsak a szervetlen természet 
jelképei, hanem különlegesen értékes anyagok is, a virágok dí
szítő szerepe is világos. A kristály geometriai szimbolizmusa, 

jelképesség ezoterikus (titkos, misztikus) tanításokban betöltött jelentősé
ge is figyelemreméltó, a nap kozmikus fontosságát pedig nem 
kell hangsúlyozni, arany sugarai az isteni tökéletesség hagyo
mányos jelképei is. 

A vonatkoztatott vers összefüggései aszimmetrikussá vál-
aszimmetria nak az utolsó sorban, négy helyett öt taggal: az arany, liliom, 

szegfű felsorolás (8. sor) megfelelői: föld, füst, por, árnyék, és ki
egészülnek egy ötödikkel, a „semmi" szóval, amely a verset zár
ja („szépséged nemcsak ezüstté [arany helyett] és letört ibolyá
vá fordul, hanem ... földdé, füstté, porrá, árnyékká, semmivé"). 
A magyar fordító anyanyelvünk szerkezete miatt nem tU,dja visz
szaadni ezt a felsorolást. Az eredetiben elöljárószó - prepozíció 
- el()zi meg a füneveket, a magyarban a rag csak követheti 6ket. 
Így az eredeti vers öttagú felsorolása, mely a sok négyes sorozat 
után szándékolt aszimmetriával töri meg az addigi párhuza
mosságot, a magyar fordításban kett6s ellentétpárrá alakul, a 
verszáró alany esetű „semmi" szó pedig elmarad. Pedig ez a 
felsorolás, a verszáró „semmi"-vel, a Ronsard-szonett antikos ha
lálképe helyett keresztény halál vízió, de igen komor, az elmúlást 
hangsúlyozó hangszerelésben. 

A két vers szembeállítása mindennél jobban illusztrálja a 
wölffiini, eredetileg képz()müvészetijelenségeket magyarázó el
lentétpárokat. 

Metafizikus költészet 

A barokk kor a vallásos költészet nagy korszaka. Ez a köl
tészet gyakran egy-egy magányos személyiség küszködése két
ségekkel, bűntudattal, a személyes üdvözülés lehetőségével 
vagy problematikusságával. A reformáció teológiája kizárólag 
az isteni kegyelem kérdésévé tette az üdvözülést, teljesen füg
getlenül az egyén erőfeszítéseitó1, s ezzel a hívő magárahagyott
ságát felfokozta. Másrészt a szenvedélyes intenzitású hit azál
tal is felforrósodik, hogy nem magától értetődő már, kétségek-
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kel szemben kell diadalmaskodnia. Bár a vallásháborúk ki
élezték az álláspontokat, a nagy költó'k vallásossága gyakran 
szinte felekezetek feletti; egy-egy konkrét versró1 nehéz megál
lapítani, hogy milyen vallású költő írta. John Donne például, az 
anglikán lelkész, vallásos szonettjeinek ciklusában, a Szent szo
nettekben (1609), melybó1A kerek föld képzelt sarkainál kezdetű 
vers is való, a formális meditáció struktúrájára épít. A meditá
ció a személyes, individuális vallásosság eszköze. Az e korszak
rajellemző modelljét és sajátosságait, melyeket Donne is átvesz, 
az ellenreformáció élcsapatának, a jezsuita rendnek misztikus 
szentjei fejlesztették ki. 

John Donne vezéralakja volt annak a költőcsoportnak, me
lyet intellektuális concettóik miatt az utókor „metafizikus köl
tó1mek" nevez. A vers erőteljes concettóval kezdődik: „a kerek 
fold képzelt sarkainál ... " Ez a sor élesen ütközteti a megszilár
duló természettudományos világképet a bibliai utalás által hor
dozott isteni kinyilatkoztatással, így erősen ironikus hatást kelt. 
A bibliai utalás János Jelenéseire, más néven az Apokalipszis
re vonatkozik, az Újtestamentum záró könyvére, melyben a vég
ítélet vízióját találjuk. Az érdekes azonban az, hogy a Jelenések 
Könyvében sehol sincs szó a Föld sarkainál trombitát fújó an
gyalokról. A Föld sarkain álló négy angyal (Jel. 7.1.) nem trom
bitál. A trombitás angyalok a Jel. 8.2.6.-ban találhatók: „És lá-

Giambattista Tiepolo: A hercegérsek apoteózisa (megdicsőülése). 
A würzburgi érseki palota mennyezetfreskója. 1751-53 

Az illuzionisztikus festészet egyik csúcspontja. A festő „eltünteti" a meny
nyezetet, hogy az érsek (a megrendeló') felmagasztalását az olimposzi 
istenek körében mutathassa be. A merész rövidülések páratlan térélményt 

nyújtanak. 
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a tudományos 
világkép 

ellentmondásban 
a bibliai 

utalásokkal 

az oktáv 
és a szextett 

ellentéte 

irónia 

a kétség 
kifejezése 

tám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adatik nékik hét 
trombita ... És a hét angyal, a kinél a hét trombita vala, készülő
dik a trombitáláshoz." Donne összeolvasztja a két bibliai helyet, 
hogy még élesebbé tegye a kínzó ellentmondást modern tudo
mány és bibliai kinyilatkoztatás között. Ez az ellentét az egész 
versben feloldatlan marad, sőt a 9. sor és a verszárlat iróniája 
még nyomatékot is ad neki. 

A vers az oktáv és a szextett erős ellentétére épül. A lírai 
én a végítélet hatalmas látomását idézi fel, de nem leíró módon, 
hanem a próféta szerepét magára öltve, felszólító módban. Az 
egész oktávban a prófétai hang uralkodik, az én csak ebben a 
felszólító szerepben van jelen. Az uralkodó nyelvi forma a mel
lérendelés. 

A szextett hirtelen vált: az én most már nem az angyalok 
és az emberiség tömegeinek többes szám második személyéhez 
fordul, hanem Istenhez könyörög. Újra ironikus hatást kelt, 
ahogy hirtelen elejti a prófétai szerepet, és már szívesen megál
lítaná a végítélet látomását. Megrohanja a kínzó kétség saját 
személyes sorsa, üdvözülésének lehetősége feló1. Donne több ver
sében végletesen ostorozza saját megrögzöttségét a bűnben, 
szinte kálvinista hangot ütve meg. A prófétai hang visszavéte
le egyszerre önirónia (a beszélő hirtelen tudatára ébred, hogy 
nem méltó a választott szerepre, sőt fenyegetve érzi magát esze
rep által) és magának a prófétai szerepnek ironikus bemutatá
sa is. A szextett nemcsak attitűdjében áll szemben az oktávval, 
nemcsak a szereplóK. mások, hanem az uralkodó mondatfor
mák is. 

A verszárlat az eredetiben kicsit más, mint a magyar for
dításban: „itt, ezen az alacsony fóldön / taníts a megbánásra; 
mert ez annyit ér, / mintha véreddel pecsételted volna meg a bo
csánatomat." A teológia szempontjából a bűnbánat fontosságá
nak hangsúlyozása teljesen helyénvaló. Mégis, az utolsó sor 
nyelvi formája, a„mintha megpecsételted volna"voltaképpen azt 
sejteti, hogy "nem pecsételted meg": a bűn megváltása nem tel
jes, a beszélő nincs megmentve a megváltás aktusa által. Költői 
közhely a késő ókor keresztény himnuszköltészetétó1 a barokkig, 
hogy a Megváltó kereszthalála egyben a halál halála, a kereszt 
az emberiség biztos réve és menedéke stb. A Donne által válasz
tott nyelvi forma nemcsak ezt a költői hagyományt ironizálja, 
hanem a beszélő attitűdjét is a megváltással és saját üdvözülé
sével szemben. 

22 



Egy vers a német barokkból 

Andreas Gryphius (1616-1664) a német barokk egyik leg
jelentősebb lírikusa. Ez a szonettje megrendítő kép a harminc
éves háború Németországáról. A barokk egyik vonulata erős ér
zelmi hatást keltve akarja megszólítani a nézőt vagy olvasót az 
ábrázolás naturalista végletessége által; Gryphius szonettje 
ilyen naturalista képek iszonytató sorozata a háború borzal
mairól. 

Az oktáv képei részletezően mutatják be a pusztítást, a 
gyilkolást, a hadseregek szörnyű lármáját, a civil világ (magtár, 
város, templom, a polgári élet irányítása, morál: szűzek meg
becstelenítése) széthullását és lerombolását. A 7-8. sor: ,,Akár
hová is nézünk, / tűz, pestis, halál, ami a szíven és szellemen át
hatol" - a szonett végkicsengését vetíti előre. 

A szextett sem hoz igazi váltást, inkább összegzést. ,,A sán
cokon és a városokban mindig friss vér rohan" - és ez a „mindig 
friss" különösen hátborzongató. Nem a 9., hanem a 10. sor idő
meghatározása hoz új témát: „Háromszor hat éve", ami így több, 
mintha tizennyolcat írna a költő, több, önmagában is hosszú idő
szakra osztva a háború éveit. 

Az igazi összegzés, ami párhuzamos az oktáv zárlatával, a 
második tercett; vallásos és keresztény szellemű: a pusztulás
nál, pusztításnál nagyobb romlás az emberek morális hanyatlá
sa, aminek a lelkek üdvössége is áldozatul esik. Gryphius köl
teményében végig elkerüli az egyes szám első személyt: a vers 
példázatszerű kép az általános emberi értékek, az általában vett 
ember sorsáról a háború körülményei között. 
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egyezség 
a Habsburg

dinasztia 
és a rendek közt 

az egyezség 
felbomlása 

a török kiűzése 

Rákóczi 
meghiúsult 

törekvése 

a XVIII. század 
magyar 

társadalma 

A XVII. és a XVIII. század 
első fel ének magyar irodalma 

A korszak rövid áttekintése 

Az 1606-ban megkötött bécsi békével olyan egyezség alakult ki a 
Habsburg-dinasztia és a magyar rendek között, amely jó fél évszázadon 
keresztül hatékonynak bizonyult. Tevékeny szerepet játszott ebben az 
Erdélyi Fejedelemség, amely nem csupán a maga területén tartotta fenn 
a magyar államiságot, hanem elég erős volt ahhoz is, hogy a királyi Ma
gyarország rendjeinek segítségére siessen, ha azokat az abszolutizmus 
előretörése fenyegette . A viszonylagos egyensúlyhoz hozzájárult az is, 
hogy a kisebb határszéli csatározásoktól eltekintve hosszú béke ural
kodott a törökkel. 

Késóbb azonban az egyezség minden eleme megváltozott, és az 
egész építmény összeomlott. Erdély II. Rákóczi György alatt erejét meg
haladó külpolitikai vállalkozásba kezdett, és a törökkel szemben elbu
kott. A török elfoglalta Váradot és Érsekújvárt, és még egyszer megkí
sérelte az ország egész területének elárasztását, majd Bécs ostromát. 
A Habsburg-abszolutizmus (az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló ál
lamrendszer) erőszakos eszközökkel igyekezett visszaállítani a katoli
kus vallás egyeduralmát és központosítani a birodalmat. Intézkedései 
még a katolikus főnemességet is szembefordították vele. 

A század végén a Habsburgok olyan történelmi vállalkozás élén 
találták magukat, amelyet sokáig el akartak odázni: a keresztény Eu
rópa egyesült seregei élén kiverték a törököt Magyarországról. Erdélyt 
is elfoglalták, noha különállása formálisan megmaradt. Létrejött tehát 
az ország egysége. A Habsburgok kísérletet tettek arra, hogy - polgár
ság híján - nemzetek feletti katona- és hivatalnokrétegükre támasz
kodva központosított, abszolutisztikus berendezkedést hozzanak létre, 
ez a törekvés azonban elbukott. 

Elbukott II. Rákóczi Ferenc szabadságharca is, aki nemzeti ab
szolutizmust és független, korszerű magyar államot próbált teremteni 
a romokon. 1711-tó1 a szatmári békével a bécsi békéhez hasonló egyez
séget nyertek a magyarországi rendek. Ez biztosította ugyan a birodal
mon belüli, alárendelt és viszonylagos fejlődést, de olyan szerepet osz
tott Magyarországra, amely végképp megakadályozta a nyugat-európai 
korszerű államokhoz való felzárkózást. Ezért a felvilágosodás eszméi, 
amelyek lassanként ismerősek lettek az országban, átalakultak, sőt el 
is torzultak. A polgári fejlődést eló'készítő gondolatokból például a ne
mesi osztályuralom igazolása, az ateista valláskritikából a protestáns 
szellemben követelt vallási türelem dicsőítése lett. A nagyobb részben 
most már katolikus országban emellett hatottak az ún. katolikus felvi
lágosodás Olaszországból származó eszméi is. Azt lehet mondani ösz
szegzésképpen, hogy egy éppen csak megerősödni készülő és sok tekin
tetben igen elmaradott társadalmat ért a XVIII. század második felé
ben a dinasztia felvilágosodott abszolutista kísérlete, amely II. József 
uralma alatt azután kiváltotta a nemesi-nemzeti ellenállást. 
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Barokk műveltség 
A XVII. század elején mindazokban a művészeti ágakban, amelyek a 
királyi Magyarországon vagy Erdélyben virágoznak, még a késő rene
szánsz szemlélet érvényesül. Reneszánsz virágdíszek borítják a refor
mátus templomok famennyezetét vagy úrasztali terítőit, olaszos log
giák ékesítik a várak lakószárnyát, németes reneszánsz árkádos házak 
övezik a városkák főterét. 

Az érett barokk műveltségeszmény jegyében az első képzőművé
szeti alkotások a század 40-es éveiben jelennek meg. Felépül a nagy
szombati egyetemi templom, s ez a jezsuita kézben levő egyetem sugá
rozza ki elsősorban a barokk eszméit. 

A világ kaotikus és labirintusszerű: így látták a művészek a re
neszánsz végén. A barokk viszont jól rendezett és hierarchikusan (alá
és fölérendeltség lépcsőzetességében) tagolt látomásban szemléltette a 
világot. Ez a rend az ellentétek küzdelmében megvalósuló, az akadá
lyok ellenére létrejövő harmónia. Ezt sugározzák a római Il Gesu, a je
zsuita szerzetesrend főtemploma mintájára épített barokk templomok 
vagy a Tasso művét (A megszabadított Jeruzsálem) követő barokk epo
szok, amelyek az alvilág minden erejével szemben is győzelemre juttat
ják ajó erőit. A jezsuiták, az ellenreformáció voltak e művészet kezde
ményezői. De a barokk csakhamar áthatotta egész Európát (ha nem is 
egyforma ütemben és mértékben), sőt a gyarmatosító hatalmak révén 
Latin-Amerikában is megjelent. Magyarországra szintén a jezsuiták 
hozzák el, de a XVII. század első felében még nem válik általánossá; 
Pázmány írásművészetében csupán egyes elemei érvényesülnek. Aba
rokk fő jellegzetessége, a látszólag lehetetlen valóságosságát állító pa
radoxon idegen Pázmány stílusától. 

Igazán érett formában Zrínyi Miklós lírai és epikus költé
szetében jelenik meg a magyar barokk. Zrínyi életműve minden 
szempontból a régi magyar irodalom egyik nagyszerű teljesít
ménye. Eposzában világszínvonal út alkotott, idilljei és epigram
mái új műfajokat vezetnek be, prózai műveiben pedig megfogal
mazta a szétszaggatott és a pusztulás felé rohanó ország önma
gára eszmélésének és megmenekülésének tervét. A magyar ren
di állam- és nemzettudatnak általa adott megfogalmazása nél
kül elképzelhetetlen a késóbbi századok magyar eszmetörténe
ti fejlődése. 

Zrínyi színvonalához mérten a többi műfajban nem épült 
ki teljes értékű alkotásokból álló választék. Gyöngyösi István 
(?1629-1704) igen nagy sikernek örvendő költészete európai 
szempontból nézve aránylag igénytelen változata volt a barokk 
epikának. A líra egészen Faludi Ferenc (1704-1779) költészeté
ig megrekedt, a közköltészeti sablonokat variálta több-kevesebb 
találékonysággal. Faludi azonban voltaképpen már a barokk 
utáni irodalmi irányzat követője. A dráma megmaradt az alkal
mi színjáték és az iskolai színjátszás színvonalán. A XVIII. szá
zadban főurak és főpapok udvarában működtek ugyan olasz és 
latin nyelvű operák is, ezek azonban nem termékenyítették meg 
a magyar nyelvű színpadot. A kor nagy regényfajtái nem jelen-
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Franz Anton Maulbertsch: A bölcsek imádása. Freskó a sümegi plébánia
templomban, 1757-58 

A XVIII. századi falfestészet egyik kiemelkedő egyénisége kisebb meg
szakításokkal több mint négy évtizedet töltött Magyarországon. Sümegi 
freskósorozatát az igényes kompozíció, a lendületes ecsetkezelés, az illu
zionisztikus (fokozott térhatást keltó') eszközök biztos használata és opá-

losan izzó színei ifjúkorának fő művévé avatják. 



lentek meg az egykorú magyar irodalomban. Virágzott azonban 
egy ideig, elsősorban Erdélyben az emlékiratírás, amelynek leg
jelesebb képviselői sokat átvettek a heroikus (hősi) regény lé
lektani ábrázolásmódjából. A XVIII. században a mindig ked
velt apró műfajok, az anekdota és társai lassan novellisztikus 
irányba tolódtak el, és eló'készítették a széppróza felvirágzását. 

A tudományos irodalom egyoldalúan fejlődött. A teológiai 
műnyelvet katolikus és protestáns oldalról is kellő erőre emel
ték (Pázmány Péter és Geleji Katona István), a természettudo
mányos és a filozófiai műnyelvet is megkísérelték magyarosíta
ni (Apáczai Csere János), de a XVIII. században legjelesebb tu
dósaink, például a történész Pray György, a csillagász Hell Mik
sa, a nyelvész Sajnovics János, a földrajztudós és polihisztor Bél 
Mátyás, a történész Cornides Dániel vagy az irodalom- és tudo
mánytörténész Czvittinger Dávid és az esztéta Szerdahelyi 
György Alajos még mindig latinul írtak. Emellett a latin nyel
vű szépirodalom is új erőre kapott minden műfajban a XVIII. 
században. 

Nincs még egységesen elismert magyar irodalmi nyelv. 
A korszak elején még ki-ki a saját nyelvjárásában írt, így pl. Zrí
nyi Miklós a muraközi-göcseji nyelvjárást örökítette meg a Szi
geti veszedelemben. A nyomdászok és kiadók gátlástalanul átír
ták a szövegeket a saját nyelvjárásukra, így tett pl. Révai Mik
lós Faludi Ferenc általa kiadott szövegeivel. 

Erdélyben volt regionális, tehát erdélyi köznyelv: ezt a fe
jedelemség magyar törvénykezési gyakorlata és folyamatos ma
gyar nyelvű írásbeli hagyománya tette lehetővé. A kor egyes ki
emelkedő személyiségei fontos alkalmakkor használták még a 
francia nyelvet is. 

Pázmány Péter 
(1570-1637) 

Váradon született eló'kelő protestáns családból. Tizenhárom éves korá
ban katolizált. 1585-ben fölvették a kolozsvári jezsuita gimnáziumba, 
majd 1587-ben belépett a rendbe. Krakkóban, Bécsben, majd Rómában 
tanult. Pappá szentelése után a grazi egyetemen kezdett tanítani, 1607-
ben végleg hazatért, hamarosan a hazai ellenreformáció tényleges ve
zetője lett. Műveivel és személyes hatásával rengeteg embert térített 
vissza a régi egyházba. 1616-ban esztergomi érsek lett, egyúttal a Ma
gyar Királyság fó'kancellárja. Engesztelhetetlenül szembeszállt Beth
len Gáborral. Bethlen utódával, 1. Rákóczi Györggyel már sokkal bará
tibb viszonyt alakított ki: némely levelébó1 úgy tűnik, hogy felismerte 
Erdély különállásának fontosságát a maradék magyar szabadság meg
őrzése szempontjából. 1629-tó1 bíboros. 1623-ban Bécsben magyar pap-
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Pázmány Péter esztergomi érsek 

Szelepcsényi György rézmetszete. 1634 



neveldét, 1635-ben Nagyszombatban pedig egyetemet alapított. (Mind
kettő ma is fennáll; az utóbbi azonos az 1773 óta a fővárosban működő 
és ma Eötvös Lorándról elnevezett tudományegyetemmel, az elóbbi pe
dig ma is alapítója nevét viseli, ugyanis Pazmanaeumnak hívják.) 1637-
ben halt meg Pozsonyban. 

Munkássága 

A magyar irodalom egyik legnagyobb nyelvművésze. A szép
irodalmat nem művelte, de a teológia minden ágában nagy ér
tékű műveket hozott létre. Legnagyobb arányú műve az Isteni 
igazságra vezérlő kalauz (1613), a keresztény hit teljes épületé
nek bemutatására vállalkozik, és csak másodsorban vitatkozik 
a protestánsokkal. Hasonlóképpen higgadt hangot használ éle
te végén összegyűjtött Prédikációiban is; ezekben különben ha
talmas antik irodalomismeretró1 tesz tanúbizonyságot, miköz
ben olyan közérthető és tőró1metszett magyarosságú nyelvet 
használ, hogy - mint kortársak írják - műveletlen emberek is 
gyönyörrel hallgatták. Legnépszerűbb volt Keresztyéni imádsá
gos könyve (1606) és Kempis Tamás híres könyvének fordítása, 
a Krisztus követése (1624). Nyelvének mesteri tökéletessége és 
ironikus vitakészsége igazán vitatkozó műveiben ragadja meg 
az olvasót. Úgy tudja a skolasztikusan iskolázott logika és a re
torikailag pontosan adagolt gúny eszközeivel megsemmisíteni 
ellenfelét, hogy - kortársaival ellentétben - mégsem téved dur
vaságba, noha használ erős kifejezéseket. 

Öt szép levél 
(Részlet) 

Negyedik levél 

Az öt levél alapötlete szerint egy kálvinista prédikátor pro
testáns urak előtt kilátástalan vitába keveredik egy okos kato
likus világival, s ezért segítséget kér a csorba kiköszörülésére 
Alvinczy Pétertó1. (A kassai pap az ország legtekintélyesebb pré
dikátora, az erdélyi fejedelmek bizalmasa volt.) Segélykérése 
persze fonák módon üt ki. Mindig kiderül tudatlansága és ezzel 
a protestáns tanok értelmetlensége és veszedelmessége. A leve
lekben Pázmány fölváltva él az ironikus alaphelyzeten belül a 
nyílt és a rejtettebb gúny különféle válfajaival. A bemutatott 
szemelvényben nagyrészt nyi1tan támad, hiszen a bevezető hely
zet vázolása után a fikción belüli fikcióval él: a mondvacsinált 
prédikátor képzeletbeli katolikus ellenfeleinek írásos kérdéseit 
közli. Ezek a kérdések ezúttal egyáltalán nem teológiai oldalról 
támadják a protestáns hitelveket. Érvelésük történeti és erköl-
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csi. A maCTarországi protestáns egyházak berendezkedésében 
és uralmi törekvésében leleplezik, hogy korábbi jelszavaikkal -
szegénység, egyenlőség stb. - ellentétben egyre inkább a földi 
javak birtoklását és a hatalom megtartását tűzik ki céljukul. 
Pázmány igazságából mit sem von le az, hogy halála után pár 
évtizeddel, mikor a Habsburg-ház és a rendek közötti egyensúly 
felborult, a katolikus egyház is erőszakos hatalmi eszközökhöz 
nyúlt elvesztett pozíciója visszaszerzésére. 

Pázmány tevékenysége nyomán fölvirágzott a katolikus 
teológia és tudományos élet, de nagymértékben hatott protes
táns kortársaira is. Egy lutheránus prédikátor például csekély 
változtatásokkal kiadta imakönyvét. A XVIII. században Falu
di Ferenc használta fel a maga prózastílusa megalapozására, és 
- a XX. században is - nem kisebb bámulói és követői akadtak, 
mint Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond. 
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Gyűjtsünk példákat a gúny különböző fajtáira az Öt szép levél 
részletébó1! 

Mi Pázmány jelentősége a magyar művelődésben? Soroljunk fel 
olyan intézményeket, műemlékeket, amelyeket létrehozott vagy 
amelyek kapcsolatban vannak tevékenységével! 



Zrínyi Miklós 

(1620-1664) 

Dalmát eredetű családja a XN. században Nagy Lajostól kapta 
a Horvátországban fekvő Zerin vagy Zrin várát, innen a családnév. 
A Zrínyiek folyton harcban álltak a törökkel, mióta az fenyegette az or
szágot. A család hírnevét és vagyonát a Szigetvárnál elesett horvát bán, 
Zrínyi Miklós alapozta meg igazán. Az ő dédunokája a költő és hadve
zér, aki Ozaly várában vagy Csáktornyán született 1620-ban. Hamar 
árvaságra jutott öccsével, Zrínyi Péterrel. Nevelését Pázmány Péter irá
nyította. A grazi, a bécsi és a nagyszombati egyetemen tanult, majd 
olaszországi tanulmányutat tett. 1636-ban járt Rómában, Nápolyban, 
Firenzében és Velencében. Rómában fogadta a pápa, VIII. Orbán, aki 
megajándékozta saját latin verseinek egy díszesen kötött példányával. 
Velencében hosszabb időt töltött, és úgy látszik, ekkor alapozta meg ha
talmas könyvtárának kitűnő olasz gyűjteményét. 1637-tó1 Csáktornyán 
élt, és létrehozta a maga főnemesi udvarát. Nagy háború ekkor nem volt 
a törökkel, de állandó portyázásokban kellett megvédenie birtokait a 
szomszédos török várak zaklatásaitól. A dunántúli arisztokrata család
ból való Draskovich Mária Eusebiát vette feleségül 1646-ban. (Felesé
ge korai halála után második házasságot kötött 1652-ben Lóbl Máriá
val.) 

A harmincéves háború utolsó szakaszában Zrínyi Sziléziában 
harcolt a svédek, majd a Felvidéken 1. Rákóczi György ellen. Ez a ha
dakozás hozzájárult addig csak könyvekbó1 szerzett hadtudományi mű
veltségének elmélyítéséhez, a kényszerű testvérharc pedig megérlelte 
benne a királyi Magyarország és Erdély összefogásának gondolatát, 
hogy azután együttes erővel érhessék el a török kiverését és az ország 
egyesítését. Fő műve, a Szigeti veszedelem 1645-46 telén született, de 
csak 1651-bennyomattaki. 1646-ban tábornoki, 1647-benpedighorvát 
báni kinevezést kapott, s e méltóságban hozzáfoghatott tervei megva
lósításához. 1655-ben nádorrá szerette volna választatni magát, hogy 
nemzeti hadsereget szervezhessen, s megkísérelje a nemzeti királyság 
létrehozását. Az udvar azonban nem jelölte. II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem, Zrínyi királyjelöltje, lengyelországi hadjáratával kihívta a 

török haragját, maga elesett, a tatár se
regek dúlta Erdély pedig elvesztette ad
digi politikai szerepét. Ezek az esemé
nyek érlelték Zrínyi legmegrázóbb röp
iratát: Az török áfium ellen való orvos
ságot (1660-61). Ebben felméri az euró
pai nemzetek helyzetét; s levonja a kö
vetkeztetést: a magyarnak önerejére kell 
támaszkodnia, másként elpusztul. 

Zrínyi sejtette, hogy döntő háború ké
szül. Rajtaütésekkel ingerelte a törököt, 
hogy az elkövetkező nagy hadjáratban az 
ő várai ellen vonuljon először, s legalább 
hősi halált halhasson, mint dédapja, ha 
már nem tudta megmenteni nemzetét. 
1663-ban a várt nagy hadjárat meg is in
dult, de iránya a Duna mellett vezetett 
Bécs felé. A török elfoglalta Érsekújvárt. 
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A bécsi hadvezetés ebben a kétségbeesett helyzetben kinevezte Zrínyit a 
magyar hadak fővezérévé. Ő megállította a török előrevonulást, mire rög
tön le is váltották. Csupán annyit engedélyeztek, hogy a Dráva mentén 
hajtson végre egy oldalcsapást. Ez a hadtörténetben világhírűvé vált téli 

téli hadjárat hadjárat. A következő év nyarán ismét a császári hadvezér, Montecucco
li irányította a hadműveleteket, s noha Szentgotthárdnál a török nagy 
vereséget szenvedett, az 1664-es vasvári, békében az udvar megalázó bé
két kötött. A Zrínyi által épített Zrínyi-Ujvárt is átengedték a töröknek. 
Az ország vezető rétegei felkészültek a Habsburgokkal való szakításra. 
Nemzetközi tekintélye és jó francia, valamint né:rpet birodalmi kapcsola
tai miatt Zrínyi volt a kezdeményező, valószínűleg a késóbb kipattant és 
elbukott Wesselényi-féle összeesküvésnek a szálait is ő kezdte szövöget-

vadászbalesete, ni. Ekkor következett be 1664. november 18-án a Csáktornya melletti 
halála kursaneci erdóben tragikus vadászbalesete, mely életébe került. A meg

döbbent közvélemény azonnal merényletró1 kezdett suttogni; jellemző, 
hogy még udvari papja is, aki eltemette, arról ír, hogy a bán arcsebeit 
„ólom-makk" okozhatta. Halálával az egyetlen magyar politikus tűnt el 
a történelem színpadáról, akinek lett volna még esélye egy független Ma
gyarország létrehozására. 

Szigeti veszedelem 
(1645-46) 

Zrínyi eposza egyenrangú társa a XVI-XVII. században 
Európa-szerte létrejött műeposzoknak. A „műeposz" elnevezés 
nem egészen szerencsés, mivel a XVIII-XIX. század irodalom
tudományának azóta túlhaladott nézetét tükrözi. E felfogás sze
rint vannak a nép által költött, ún. „naiv" eposzok. Ide sorolták 
a homéroszi eposzt („Homérosz" -t népi dalnokok gyűjtőnevének 
tekintették). Rokonai a germán népek mitológiáját középfelné-

a „műeposz" met nyelven eposzi köntösbe öltöztető Nibelungen-ének vagy a 
elnevezés eredete Nagy Károly hadjárataiból merítő ófrancia Roland-ének, a spa

nyol középkorból származó ún. Cid-ének, a XIX. század elején 
felbukkant óorosz Igor-ének vagy egyes keleti (perzsa és indiai) 
eposzok. Műeposznak tekintették ellenben azt, amelyet Vergi
lius alakított ki Homéroszt utánozva, és az európai újkorban lét
rejött valamennyi eposzt, amely Vergilius figyelembevételével 
utánozza az ősmintát. Vagyis a naiv eposz közvetlenül ragadta 
volna meg a tárgyát, egy-egy nép sorsdöntő hősi küzdelmét a 
(népi) költészet eszközeivel, a műeposzok pedig ugyanezt tuda
tos költői művészettel, az imitáció közbeiktatásával kísérlik 
meg. Ez a nézet azonban alapos revízióra szorul. Arany János 
alapvető tanulmányt írt Zrínyi és Tasso címmel. Ebben már föl
vetette, hogy föltehetó1eg Homérosz a maga általunk ismeret
len forrásaival ugyanúgy bánt, ugyanúgy imitálta és variálta 

az imitáció ó'ket, mint ahogyan ez Vergiliusról és újkori követőiró1 nyilván
kérdése való. A XX. században a kérdésnek nem egy jelentős kutatója 

jutott hasonló meggondolásra. Az Odüsszeia is már bizonyos ér
telemben az Íliász imitációjának tekinthető. 
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Mi teszi hitelessé a XVII. században az eposz műfaját? Hi
szen ebben a korban már kialakultak a prózai epika, elsősorban 
a regény legkülönfélébb típusai. Úgy tűnik, hogy akár a Don 
Quijote, akár Zrínyi kortársának, a spanyol Graciánnak allego
rikus regénye, az El Criticón (A kritikus) alkalmasabb akár az 
egyéni, akár a közösségi sors vagy akár az emberiség egésze előtt 
álló problémáknak az epikai jellegű felvetésére, mint a szigorú 
klasszicista poétikai normákat követő hősi eposz. Csakhogy a 
magyar nyelvű irodalomban, mint mindazokban a nemzeti nyel
vű irodalmakban, amelyek elfogadták az olasz reneszánsz által 
kínált megújulás lehetőségét, az érvényes irodalomelméleti nor
mák közé tartozott az, hogy a legmagasabb rendű műfaj az eposz. 
Ezt a tételt Arisztotelész nyomán értekezések tucatjai taglal
ták. Az már viszont minden egyes nemzet sajátos körülményei
tó1 függött, hogy a normákon belül mire használták az eposz mű
faja által kínált lehetőséget. Tasso eposza, a Megszabadított 
Jeruzsálem, amely nagymértékben hatott Zrínyire, az ellenre
formáció nélkül, illetve a humanizmus eszméjének katolikus 
szellemű itáliai átértelmezése nélkül érthetetlen; mert az eposz
ban szerepeltetett pogányok és keresztények bűnei és erényei 
ennek a vallásos szellemű újjászületésnek az értékrendjét tük
rözik. A heroikus hangot félreismerhetetlenül melankolikus 
mellékzönge kíséri, mert Tassónak személyesen is tragikus volt 
a korszakváltás világnézeti válsága. Líraiság van Zrínyi eposzá
ban is, hiszen ő saját dédapja, a szigetvári Zrínyi Miklós halá
lát választotta költeménye tárgyául. 

Arany így foglalja össze a cselekményt: ,,A Zrínyiász mesé
je, ha gépeit kivesszük, miben sem hasonlít az olaszéhoz, Szuli
mán, isteni végzésből roppant haderővel jő Magyarország, köz
vetve az egész kereszténység ellen. A veszély, mely a hon fölött le
beg, iszonyatos: de egy kis vár, egy elszánt maroknyi nép; egy is
ten választotta hős megtöri az ellen túlnyomó erejét, s önfeláldo
zással megmenti a hazát. Ez alapvázlat, minden egyszerű volta 
mellett teljes: megvan benne a kezdet, közép, vég, nem hiányzik 
a fordulat, melyről Aristoteles tanít: »a mely nagyságban, egy
más után történvén (azaz egymásból folyván) az események, át
menet van szerencséből szerencsétlenségre, vagy viszont, az a 
(cselekvényi) nagyság kellő határa.« - Ez átmenet Zrínyinél is 
megvan, és pedig bal szerencséró1 jobbra." 

Ez a felfogás a legnagyobb mértékben korszerű és szük
ségszerű akkor, ha Zrínyi politikai tudásával és éleselméjűsé
gével vesszük szemügyre a korabeli Magyarország helyzetét és 
lehetőségeit. A teljes nyomorúság, a pusztulást jósló széthullás 
kellős közepén szükségszerűen megnő az egyéni önfeláldozás, a 
mártírokéhoz hasonló heroizmus szerepe Zrínyi önmagára vo
natkoztatott gondolkodásában, élettervében is. Ezt vetíti vissza 
dédapja figurájában, akinek tetteit fiatalsága óta lelkes meg
jegyzésekkel kísérte könyveinek margóján. Mindazt felhasznál-
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ta, amit a történetírók legnagyobbrészt latin nyelvű művei és a 
horvát költészet nyújtott a témához; ott ugyanis már korábban 
több költemény állította a központjába a szigeti Zrínyit, aki lant
kísérettel előadott „népi" hősénekek témája is volt. Műve azon
ban éppen szubjektivitása folytán szükségszerűen különbözik 
mindenféle forrásától és elődjétó1. Noha a legnagyobb művészet
tel építi be antik és olasz epikus mintáinak egy-egy fordulatát 
a költemény szövetébe, ez sehol sem töri meg kompozíciójának 
célratörő egységét. Mindent alárendel alapcéljának, ezért vá
lasztja például azt a megoldást, hogy Zrínyi saját kezűleg végez 
a szultánnal, noha történetírókból nagyon jól értesült Szulimán 
halálának tényleges körülményeiró1. A nagy olasz kortárs, Ma
rino eposzaiból sok olyan színt kölcsönöz, amely már nem a he
roizmus világába tartozik. Ám ezek a lágyabb, pásztori és ero
tikus hangulatokat keltő epizódok mindig csak annyira érvénye
sülnek, amennyire azt a cselekmény egysége megkívánja. 

A vaskövetkezetességű kompozíciós logika azért szüksé
ges, mert egy hihetetlen, paradox tételt akar magától értetődő
nek elfogadtatni. Azt, hogy a maroknyi magyar védősereg fel
morzsolta a mérhetetlenül nagy török támadót, s noha egy szá
lig elveszett, mégis ő marad a győztes . Ezt Zrínyi korántsem bíz
za csupán a mennyei hatalmakra, vagyis az eposz csodás gépe
zetére. Elsősorban azzal teszi hihetővé a paradoxont, hogy Zrí
nyi és a védősereg olyan közösséget képvisel, amely összeforrott, 
egységes és erkölcsös, ellentéte mindannak a süllyedésnek, 
amely az egész magyar nemzetet jellemzi, és így méltó arra, hogy 
Isten végül is megindítsa a maga csodás gépezetét. Ez az isteni 
beavatkozás ugyan az eposzban csak Alderánt, a török varázs
lót kergeti a pokolra, de Zrínyi halála lesz az az engesztelő ál
dozat, mely végül is a magyarság javára billenti a mérleget. Zrí
nyi ebben az értelemben Krisztus követője, hősi halála „Imita
tio Christi"; ahogyan a Megváltó az egész emberiség bűneiért, 
úgy Zrínyi a maga nemzete bűneiért szolgáltatott elégtételt a 
haragvó Istennek. Zrínyi nemzetegyesítő koncepciójának nagy
vonalúságára vall az, ahogyan az egész isteni büntetés elméle
tet beépítette az eposzba. Azt ugyanis a kortársak igenis jól is
merték, de a protestánsok katolikusokra, a katolikusok protes
tánsokra hárították azt a szörnyű vádat, hogy az ő hitehagyá
suk az oka az ország pusztulásának, a török győzelmének. 

A Szigeti veszedelem a maga korában jórészt visszhangta
lan maradt, akárcsak Zrínyi politikai koncepciója. A XVIII. szá
zadban fedezik fel újra, de csak Kazinczy adja ki másodszor. Vö
rösmarty és Arany legnagyobb csodálói közé tartoztak, és az ő 
epikus termésük is elképzelhetetlen e mű nélkül. A magyar tör
ténelem és irodalom legnagyobb, jelképes alakjai közé számít 
Zrínyi és műve századunkban is. 

Ismerkedjünk meg közelebbró1 a mű néhány részletével! 
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Előhang 
(1. ének, 1-6. szakasz) 

A nagy költemény első szakaszai néhány kötelező eposzi elő
írásnak tesznek eleget. A második szakasz a tárgymegjelölés, a 
harmadik-hatodik szakasz pedig a segélykérés. Ami mindezek előtt 
áll, a legelső szakasz, annak köszönheti létét, hogy a Vergilius 
Aeneisét tartalmazó kódexek egy része négy sorral megtoldotta az 
elején a költeményt: e sorokban Vergilius a jelenleg megkezdett 
hőseposzi vállalkozást összehasonlította fiatalabb korában írt sze
relmi és pásztori költészetével. Zrínyi - aki tudatosan megterve
zett kötetkompozícióba ágyazta bele eposzát - itt öntudattal utal
hat vissza a kötet előző részére, a Violának nevezett kedvest dicső
ítő idillekre. Segélykérésében Tasso nyomán Szűz Máriát helyet
tesíti a pogány múzsa helyébe. (Azonban sokkal szerencsésebben 
jár el, mint olasz elődje, hiszen az körülírással élt, és olyan megne
vezést használt, melyet - ha akarjuk - akár Urániára, az "éginek" 
nevezett múzsára is érthetünk.) Zrínyi egyértelműen, az imádság 
fordulataival élve fordul a Szűzanyához, s ezzel magától értetődően 
a kereszténység közös ügyeként jelöli meg dédapja hősi halálát. 

A szigetiek esküje 
(V. ének, 1-41. szakasz) 

Zrínyi már elóbb beszőtte mind török, mind magyar rész
ró1 a seregszámlát (enumerációt, elszámlálást, más néven sereg
szemlét), e szintén kötelező eposzi járulékot. Homérosz nyomán 
ugyanennyire kedvelt a műeposzokban a buzdító beszéd is. Zrí
nyi itteni beszéde azonban nemcsak a kapitányt jellemzi s a cse
lekményt mozdítja elő, hanem történeti körképet is ad a tö-

eposzi előírásokat 
teljesít 

segélykérés 

rök-magyar küzdelmekró1 és a magyarság esélyeiró1 és felada- történeti körkép 
tairól. Mintegy lefordítja emberi, katonai nyelvre azt a történet-
filozófiai perspektívát, amelyet Isten az első énekben Gábriel 
arkangyalnak adott. Az érvelés retorikai célja persze a meggyő-
zés: annak a bizonyítása, hogy a törököt nem lehetetlen legyőz- cél: a meggyőzés 
ni. A másik lehetőség sem hiányzik azonban: a dicsőséges hősi 
halál. A költő Zrínyi a szigeti Zrínyi szájába olyan érveket ad-
hat, amelyek ugyanannyira eposziak, mint amennyire beleille-
nének egy politikai-katonai értekezésbe. Dédapjával való lírai a költő dédapjával 
azonosulását, az eposz egyik lírai alapgondolatát az ilyen reto- azonosul 
rikusan érvelő részekben is érzékelhetjük. 

Farkasics búcsúztatása 
(VII. ének, 37-39. szakasz) 

Zrínyi Miklós megadja a végtisztességet egyik legvitézebb 
hősének. Farkasics megsebesült ugyan, de végül is régi beteg
sége végez vele. A költőnek azért van szüksége erre a nem-hősi 
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halálra, hogy beszóbessen egy bölcselkedő betétet a szerencse 
forgandóságáról és a mulandóságról. Zrínyi beszédében halmo
zódnak azok a költői képek, amelyek nagyrészt a Bibliából, eset
leg az antik költóK.bó1 váltak közismertté, és akár a halotti bú
csúztató prédikációk szintjére is eljutottak. Zrínyi azonban ezt 
a közhelyes anyagot is át tudja lelkesíteni, és az életnek-halál
nak olyan távlatot ad, amely mélységben és hitben nem marad 
el a hősi halál eposzilag magasztalt szépsége mögött: a ,Jószá
gos cselekedet'', vagyis az erény, a virtus a legfóbb biztosíték a 
halhatatlanságra, e virtusnak egyik alesete a hősi vitézség is. 

Zrínyi a harcban 
(X. ének, 93-106. szakasz) 

A hősi eposzok egyik legnagyobb tehertétele a modern har
cászati viszonyok között a harcok leírása. Már Don Quijote is a 
kóbor lovagság egyik legnagyobb pusztítóját látja a lőfegyverek
ben; ezt a sóhajt majd Arany is visszhangozza a Toldi estéjében. 
Éppen ezért a költőnek, hogyha nem akar ismétlődésekbe vagy 
unalomba fúlni, a csatákat olyan tömegmozdulatokra, illetve 
párbajokra kell bontania, amelyek önmagukban még külön-kü
lön izgalmasak és változatosak, együttesen pedig nem mosód
nak össze. A bemutatott részletben a szigeti kapitány az egyik 
legnagyobb török vitézzel, Demirhámmal kerül szembe. Demir
hám előtte mindenkit leterített, úgy tombolt, mint az Íliászban 

a harcleírás Aiasz. Hogy Zrínyi őt is meghaladhassa egy fejjel, a költő rész-
eszközei ben egy homéroszi hasonlathoz fordul, a felgyújtott nádasról, 

részben pedig mitologikus nagyítást alkalmaz, amikor vízi óri
áshoz hasonlítja a vérben gázoló bánt. Végül pedig képzőművé
szeti hasonlatra utal, a „Halál diadalma" freskótípusra. A bán 
visszatérését ismét egy homéroszi hasonlat (az oroszlán) festi. 

Delimán és Cumilla szerelme 
CXII. ének, 1-29. szakasz) 

A költő már az eposz előszavában bejelentette, hogy sze-
szerelmi motívum relmi motívumot is fog használni. Tasso Megszabadított Jeru

zsálemének legfóbb kompozíciós problémája az volt, hogy a sze
relmi motívumot nem tudta szervesen beleilleszteni a főcselek
ménybe. Az érzékek és az ész küzdelme a bűbájos varázslónő és 
az elcsábított lovag szerelmében az eposz legszebb részlete, és 
jelentőségében - a költő szándéka ellenére - fölébe emelkedett 
az alapkonfliktusnak. Zrínyi azonban nagyon erős kompozíciós 

alárendelt epizód készséggel, valóban alárendelt epizóddá tudta változtatni a sze
relmi motívumot. Sőt, azáltal, hogy Cumilla nem bűbájos va
rázslónő, hanem erőszakkal férjhez adott asszony, aki belesze
ret gyűlölt férje gyilkosába, a csáb-motívum tragikussá válto
zott. Delimán és Rusztán halálos végű párbaja pedig- noha elő-
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készítője lesz a szerelmi kitérőnek- ismét a homéroszi hőseposz 
egyik kedvelt mozzanatára, a vezérek veszekedésére, illetve a 
legnagyobb hős duzzogásból való visszahúzódására emlékeztet. 
A páratlan szépségű szerelmi epizód tehát egyúttal jó példája 
Zrínyi fölényes művészetének, amellyel mindig adott céljának 
tudja alárendelni a felkínálkozó epikus mintákat. 

Alderán felidézi az alvilágot 
(XIV. ének, 23-67. szakasz) 

Zrínyi egy kisebb jelentőségű olasz kortárs eposzában talált 
rá az Alderánhoz hasonló varázsló figurájára. A mitologikus ele
mek, vagyis az eposzi machina (gépezet) alkalmazásával a barokk 
eposzköltó'k mindig bajban voltak. Elmaradhatatlannak tartot
ták, hiszen antik mintáikban mindig szerepelt, viszont óhatatla
nul ellenkezett koruk keresztény meggyőződésével. Zrínyi ezt a 
nehézséget is biztonsággal kikerülte, mert az összes alvilági ször
nyet az ellenfél, a pogány török oldalára osztotta. Persze moha
medán oldalon is elég furcsa a sok antik pokollakó, de Zrínyi el
vette az anakronizmus élét, mert kiterjedt ismeretekkel rendel
kezett az iszlám történelméró1 és hitvilágáról is. A halottidézés 
jelenetének csúcsára tehát Alit, Mohamed utódját helyezi, aki a 
néphit szerint birtokában volt egy bűvös kardnak. Ez a bűvös kard 
jelképezi az iszlám hódító - saját hitük szerint Istentó1 szárma
zó - megbízatását. És éppen a kárhozott Ali szájából hangzik el, 
hogy Isten e megbízást visszavonta, a török hódító hatalma meg
tört. Ugyanolyan lefordítása e kijelentés Isten az I. énekben adott 
ígéretének, mint az V. énekben Zrínyi esküje. 

A mennyei sereg ellentámadása 
(XV. ének, 12-54. szakasz) 

Zrínyi készül halálára. Elégeti drágaságait, és felölti dísz
ruháját. Ezekkel a történetileg hiteles mozzanatokkal kezdi a 
költő (ezt a bizonyos díszruhát ma is őrzik Bécsben; a török meg
becsülte vitéz ellenfelének emlékét, és a ruhát elküldte a király
nak). A történetiségbó1 azonban felemelkedik a barokk menny
országba: abba a mennybe, ahonnan a cselekmény indult az első 
énekben. Isten úgy határoz, hogy bekövetkezett a döntés pilla
nata, elküldi a mennyei seregeket, hogy űzzék vissza a pokolba 
a kárhozottakat, a hősök lelkét pedig hozzák fel a mennybe. 

A barokk festészet dolgozta ki a mártírhalál ábrázolásá
a mártíromság nak azt a típusát, ahol a menny kárpitja meghasad, és angyali 

barokk ábrázolása seregek sietnek pálmaággal, miközben a kép előterében a már
tír éppen kínhalált szenved. Ezt a megoldást veszi át Zrínyi, de 
belefűz olyan motívumokat is, amelyek a néphitben az éghez fű
ződnek, így például az angyalok a Tejúton jönnek le, és a Gön
cölszekér hozza fegyverüket. 
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Szulimán és Zrínyi halála 
(XV. ének, 92-110. szakasz) 

Már az Előszóban bejelentette a költő, hogy azért válasz
totta Szulimán történetileg ismert halálától eltérően azt a meg
oldást, hogy a szigeti bán saját kezűleg ölte meg a szultánt, mert 
a szóhagyományban erre is volt példa, és - ezt már nem teszi 
hozzá - nyilván sokkal jobban megfelel e megoldás az eposzi fel
fogásnak. Zrínyi attól sem riad vissza, hogy a lőfegyvert is be
hozza harcleírásainak ezen a döntő pontján. Kézitusában Zrínyi 
legyőzhetetlen, mitikus óriássá nőve ezreken gázol keresztül, a hős mitizálása 
hogy a szultánt megölhesse; Delimán már korábban elesett ke-
zétó1, tehát más módon nem lehet megölni, csak távoli puska-
tűzzel, Zrínyinek és társainak halála a barokk festészet mártí
rumábrázolásának felel meg: a 6600 ókeresztény katona-mártír 
halálát szokták ily módon ábrázolni. Az eposz látomásos részei 
eddig mintegy négy fal között játszódtak, hiszen Gábriel arkan-
gyal csak Zrínyinek jelent meg, most azonban, a zárójelenetben 
teljes pompájával száll alá a főangyal és az angyali sereg. Az hatalmas barokk 
utolsó szakasz ötsoros, egy sorral több tehát, mint a szokásos. látomás 
Nem csoda, hiszen játszi ötlettel a földrehulló vért aláírássá mi-
nősíti át benne a költő, s ez az aláírás egy olyan okiratot hitele-
sít, amelyben a mártír felajánlotta magát istenének. A ráadás-
ként odafüggesztett ötödik sor a dédunokát, magát a költőt is 
belefoglalja ebbe a vérrel megpecsételt szerződésbe - az eposz 
utolsó, a szigeti ostrom évével megegyező számú, tehát 1566. 
szakasza végén. 

Adriai tengernek syrenaia 

Zrínyi sajátos kötetkompozícióba ágyazta tizenöt énekes a cím jelentése 
eposzát. Ennek a kötetnek a címe - mint Klaniczay Tibor meg-
fejtette - magát a költőt jelenti: ő az Adriai-tengernek szirénje, 
azaz szirénája (syrenaia). A szirén nem volt föltétlenül nőnemű 
a barokk költészet és képzőművészetjelképvilágában, igen gya-
korta jelent egyszerűen költőt. Az Adriai-tenger szirénje nem 
egyéb tehát, mint Zrínyi, a költő, aki magát a birtokaival hatá-
ros, tehát magyarnak számító tengerrel határozza meg. A cím 
tehát így is olvasható: "Magyarország költője, gróf Zrínyi Mik-
lós". A kötetben idillek, szerelmese kegyetlenségén panaszolko- a kötet szerkezete 
dó versek előzik meg az eposzt, utána pedig epigrammák követ-
keznek, amelyek mintegy filozófiai, erkölcstani szempontból, 
közmondásszerű tömörséggel fogalmazzák meg azokat a sarka-
latos erényeket és bűnöket, amelyek az eposz szereplőit jellem-
zik. Majd a hazáért folytatott komoly munka után a vallásos 
számvetés következik a Feszületre címet viselő ódában. Az egész 
kompozíciót a Peroratio, a remek utóhang zárja, amelyet tehát 
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a vitézség áll 
az értékrend 

csúcsán 

a kor 
közköltészetének 

darabjai 

szerzőik 
társadalmi 

helyzete 

az egész kötet, nem pedig az eposz végére szánt. Ovidiust köve
ti, aki szintén 15 énekes Metamorphosese végén jósol magának 
halhatatlanságot. Csakhogy a zárlat megfordítja a szokványos 
irodalmi halhatatlanság-toposz tartalmát. Mert nem irodalmi 
tevékenységét, hanem hősi vitézségét helyezi az értékrend csú
csára. Tömören összegzi életcélját, és sugalmazza nemzetének 
szánt ,Programját. 

Igy alkotta újjá, formálta a maga képére az eposz műfaját, 
így adott egyúttal új ars poeticát. 

A múlt évben megismerkedtünk az eposz műfaji jellemzőivel. 
Megtalálhatók-e ezek Zrínyi művében? Milyen különbségeket fi
gyelhetünk meg? 

Gyűjtsünk változatokat a csatatéri küzdelem és halál megjelení
tésére az olvasott szemelvényekbó1! . 

Jellemezzük Zrínyi világképét és értékrendjét az eposz alapján! 

A kuruc küzdelmek korának 
névtelen világi költészete 
Régebben az ebbe a csoportba tartozó verseket sommásan ku
ruc költészetnek nevezték. Ez az elnevezés azonban helytelen, 
mert igen különböző eredetű költeményeket foglal egybe, ame
lyek sem műfajukban, sem ideológiájukban nem egységesek. 
Az 1662-tó1 (az erdélyi bujdosók első tiszántúli támadásától) 
a XVIII. század közepéig tartó korszakot - ekkor verték le 
a Rákóczi nevében kitörő utolsó parasztfelkelést - végigkísér
ték a változatos történeti fordulókat kommentáló névtelen köl
temények. Ezek azonban a késő feudális magyar társadalom 
közköltészeti termésének egészébe simultak bele. A XVII
XVIII. századi Magyarországon volt rengeteg alkalmi versel
mény, magyarul és latinul: búcsúztatók, halottsirató, dicsőítő 
énekek, köszöntó'k, névnapi versek, lakodalmi versek, vénasz
szonycsúfolók, gúnyénekek, a részegséget és más hibákat os
torozó feddőénekek, a török ellen vagy a német ellen vitézi 
harcra buzdító énekek, egy-egy település pusztulását sirató 
gyászénekek, a különféle okokból hazájuktól távollevóK. szájá
ba adott bujdosóénekek, mesterségdicséretek, tanítóversek és 
természetesen a különféle felekezetek közösségi alkalmaihoz 
kötődő egyházi, vallási énekek. Szerzőik többnyire alacso
nyabb műveltségű emberek, társadalmi helyzetüket tekintve 
az írástudatlan parasztság és az alkalmi költészetet anya
gilag pártfogoló nemesség között helyezkednek el; iskolames
terek, alacsonyabb állású papok, elcsapott diákok, pár osztályt 
végzett csavargó katonák, vándor mesterlegények stb. Ezek 
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a versek többnyire kéziratos énekeskönyvek útján terjedtek. 
Tulajdonosuk a számára legkedvesebb énekeket másolta le. 
Ez a szokás egészen a XIX. század közepéig nyomon követ
hető. Van olyan gyűjtemény vagy egyes darab, amely már 
ponyvanyomtatványban terjedt. Végül némelyiket folklorizá
lódás után csupán a XIX. vagy a XX. században jegyezték le 
mint népdalt. E dús költészeti televény költészettörténeti 
jelentőségét utóéletében nyerte el: amikor ugyanis a romanti
kus elmélet ráütötte az „ősi" és „népi" pecsétjét, s ezért ihlető
jévé válhatott olyan költó1mek, mint pl. Arany János vagy Ady 
Endre. 

A politikai témájú versek eszmeiségét az határozta meg, 
hogy a névtelen költóK. mennyire osztották a nemesi nemzet ideo
lógiáját. A régebbi magyar századok népi hazafiságát máig érvé
nyesen Kossuth Lajos jellemezte: ,,A nép nem érdeklődhetett a 
közjogok iránt, melyeknek nem volt részese, szerette ugyan a ha
zát, melyben élt, s ha fegyverre került a dolog a >>német ellen«, hő
sies elszántsággal sorakozott a »magyar hazának« az »urak« ál
tal fennen lobogtatott zászlója körül, kivált ha a harc a lelkiis
meret szabadságának kérdésével is kapcsolatban volt: de abban 
a mindennapi őrállásban, abban a soha nem szünetelő tusában, 
melyet a kiváltságos osztályok a bécsi hatalom ellen annyi dicső
séggel folytattak, az alkotmányból kirekesztett népnek még csak 
módja sem volt részt venni, s e téren a kiváltságos osztályok még 
csak rokonszenvre sem számíthattak volna a népnél, mellyel jo
gaikat meg nem osztották s melynek terheiben nem osztoztak." 

A haza a szülőföldet jelentette, a lelkiismereti szabadság 
a jogot, hogy az Isten előtti egyenlőséget hirdető protestáns fele
kezetekhez csatlakozzanak. Az „urak" megítélésében nem egy
séges ez a költészet: Rákóczit és a kuruc vezéreket dicsőítő éne
kek és az „urak szolgálatjok" nehézségét panaszoló szegényle
génydalok is keletkeztek. 

Rákóczi-nóta 

Sok kéziratos másolatban maradt ránk a XVIII. század kö
zepétó1 fogva. A szabadságharc bukása után keletkezett, noha 
lehet, hogy egyes részei korábbiak. Mindenesetre a bukás óta el
telt, aránylag hosszabb érlelődési időre utal az, hogy az árulá
sáért kivégzett Ocskay László emléke már megtisztult. A heroi-

kéziratos 
daloskönyvek 

népi hazafiság 

kus mítoszképzésnek ez igen általános jelensége. A költemény mítoszképzés 
szóhasználata is arra utal, hogy a szabadságharc immár emlék-
ké vált, elhalványodtak az egykori ellentétek parasztság és ne-
messég között: felváltva, egyazonjelentésben használja az isme-
retlen költő a „nép" és a „nemzet" megjelölést a magyarságra. 
A felsorolt sérelmek részben a „nép", vagyis a köznép, a jobbágy-
ság panaszait összegezik (özvegyek, árvák, verés, adóztatás), 
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nemzeti álláspont 

az elnyomott 
magyarság 

titkos himnusza 

utóhatása 

Kuruc vitéz Esze Tamás címeres leveléről. Kassa, 1708 

mégis végső soron beleépülnek egy nemesi szemléletű össznem
zeti álláspontba. A híres első versszak sas-szimbóluma is fölte
hetó1eg erre utal, s eleven szemléletbó1 fakad: a császári-királyi 
hivatali és katonai épületeken ugyanis a magyar címert a csá
szári kétfejű sas keblére, mintegy „körme közé" festve ábrázol
ták. (A kétfejű sas különben római eredetű címertani jelkép, a 
birodalom keleti és nyugati felének egységére utal; az ókori, il
letve bizánci szimbólumkincsbó1 örökölte mind a német-római, 
mind az orosz birodalom címere.) 

A vers mintegy az elnyomott magyarság titkos himnuszá
vá lett a XVIII. században. Szórványos adataink vannak rá, hogy 
tárogató kíséretével hogyan játszották az 1790-es nemesi nem
zeti ellenállás idején (a tárogató mint kuruc kori emlék maga is 
tiltott hangszer volt), a műköltészetben Kölcsey Ferenc mer rá 
utalni - sőt részben saját Himnusza gondolatmenetének alap
jává tenni -, és nyomtatásban csak a szabadságharc idején je-
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lenteti meg Erdélyi János. Hector Berlioz, a francia romantikus 
zeneszerző a reformkorban páratlan sikert aratott Pesten, ami
kor fellépett Rákóczi-indulójával. 

Buga Jakab éneke 

A szöveg ponyvanyomtatványról vált ismertté. A címsze
replő történeti személy, mert már 1660 körül emlegetik egy má
sik versben, de semmi közelebbit nem tudunk róla. A versben 
jellemzett típus, vagyis a bujdosó szegénylegény alakja gyakori 
volt a nagyhatalmak csataterévé vált és a teljes felbomlás felé 
haladó szerencsétlen Magyarországon. A tizenöt éves háború 
olyan állapotokat teremtett az országban, amelyek kísértetie
sen emlékeztettek a késő középkori haláltáncot járó Nyugat
Európára. A felszabadító háborúk és a vele kapcsolatos polgár
háborúk azután az elviselhetetlenségig fokozták az országra ne
hezedő terheket. Korabeli hiteles följegyzésekbó1 tudjuk, hogy a 
császári katonaság egy-egy magyarországi áttelelése után a la
kosság tömegesen lett öngyilkos, vagy adta el magát Törökor
szágba rabszolgának. Ezért nőtt meg azoknak a környezetükbó1 
kiszakadtaknak a száma, akik kóborlásaik közben alkalmi rab
lásból tartották fönn magukat, és mindenfajta politikai mozga
lomhoz csatlakoztak. Az ő ideológiátlan ideológiájukat, a min
denáron való túlélés kesernyés életfilozófiáját tükrözi magas 
színvonalon a vers. Legnagyobbrészt negatív leírásokkal él, mint 
valamiféle kifordított mesterségdicsérő. Erőteljes zárlata szub
jektív hitelt ad Villon e késői magyar rokonának. 

Állelőttem egy virágszál ... 

A reneszánsz a középkortól örökölte azt a virágszimboli
kát, amely jórészt ókori eredetű, és a XVII. századra teljesen át
hatotta a szerelmi tárgyú közköltészetet. A szerelemnek ebben 
a kertjében liliomok, rózsák és violák nyílnak. Az idézett vers
ben igen csekély a rejtvényfejtő izgalom, hiszen a vers második 
fele már nem használja a szeretett személy virággal való azono
sítását. A vers azért tanulságos, mert folklorizálódás előtt mu
tat be egy késóbb jellegzetesen népköltészetinek érzett verstí
pust. 

Őszi harmat után ... 

Sokáig Balassi Bálintnak tulajdonították e verset. Azután 
általában a kuruc költészet szimbolikus összegzőjeként értékel
ték. Valójában a XVII. században keletkezett, de nincsen olyan 
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párhuzam 
az egyéni élet 

és a természet 
között 

elégikus hangulat 

Bethlen 
tevékenysége 

mintái 

jegye, amely miatt tipikusan kuruc versnek kellene nyilváníta
ni. Talán az az oka népszerűségének, amit rengeteg másolata és 
változata is tanúsít, hogy a vers beszélője szerencsés lelemény
nyel nem határozza meg pontosan bujdosása okát. Ez a megha
tározatlanság, melyet a lírai én az évszakok körforgásának 
mélypontjával, a téli világgal állít párhuzamba, egységes elégi
kus hangulatot teremt. 

Keressünk népköltészeti párhuzamokat a kuruc kori versek ki
fejezéseihez, fordulataihoz! 

Mi a különbség Balassi Bálint és az Áll előttem egy virágszál ... 
költőjének szerelemfelfogása között? 

Mennyiben jellemző a kor szabadságküzdelmeire a Rákóczi-nó
ta? 

Kiket ihletett zenei alkotásra a Rákóczi-nóta? 

Erdélyi emlékiratírók 

Bethlen Miklós önéletírása 

Erdély aranykoráról, majd hanyatlásának idejébó1 igen érdekes 
emlékiratok maradtak ránk. Csak néhányról ejtünk szót, ezeket több
nyire a történelem „címszereplői" írták. Pedig még sok megérdemelné 
a méltatást, elsősorban Misztótfalusi Kis Miklósé. A Hollandiában ta
nult világhírű nyomdász az ellene támadt maradi kálvinista egyházi 
hatalmasságokkal szögezte szembe „maga mentségét", szenvedélyes 
hangú önéletírását. 

Bethlen Miklós ( 1642-1716) Erdély kancellárja volt, de Lipót csá
szár a Rákóczi-szabadságharc kitörésekor börtönbe vetette. Közvetlen 
célja az volt a börtönben írott művel, hogy családja és utódai előtt tisz
tázza magát a rászórt vádaktól. Mint kálvinista hívő és hittudományi 
műveltségű ember, meg is indokolja, miért üdvösséges egy ember kül
ső és belső életének őszinte föltárása. Mintái között még a bibliai Jób is 
szerepel. A fő irodalmi mintakép azonban Szent Ágoston. Bethlen ki
terjeszkedik mindenre, amit fontosnak tarthat élete megítélése szem
pontjából: utazása~ra, diplomáciai levelezéseire éppen úgy, mint mond
juk haj- és körömvágási szokásaira. Hatalmasan birkózik a magyar 
nyelvvel: ahol a más vidékek szavaival is kevert erdélyi köznyelv nem 
bizonyul elegendőnek mondanivalója hordozására, inkább a latinhoz 
fordul (a korszakban több író, pl. Zrínyi Miklós prózájában is megfigyel
hető ez a latin-magyar kettősség). 
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Georg Raphael Donner: Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal. 1735 

A fenyegetően ágaskodó ló, a szent heves mozdulata, a jelenet feszültsége ki
válóan bizonyítja, hogy a barokk az ábrázolt helyzet hitelességének rovására 
is határozottan érvényesítette patetikus felfogását. A lovas magyar ruházata 

a szent pannóniai eredetére utal, és a „magyar szent" voltát sugallja. 



Zrínyi halála 

Felejthetetlen képet rajzol a csak öt napig ismert bánról, akit éle
te végéig legfóbb mintaképének tartott. Az elkövetkező tragikus ese

előrejelzés ményt előre jelzi; mindjárt az elején sajnálkozik, hogy csak öt napig is
merhette ezt a nagy embert. A baljós előjel mégsem halványítja el az 

csáktornyai évek távlatából sem a csáktornyai élet színeit: lakomákat, beszélgeté
emlékek seket, vadászatot. Bizonyára Zrínyi több más mondására is emlékezhe

tett, hiszen az együtt töltött idő örökre bevésődött lelkébe. Mégis - tu
datos írói fogással - csupán egyet idéz olvasójának: a keserű politikai 

politikai élc élcet a kárhozottról, akit az ördög a pokolra hurcol, és mégis örül, hi
szen nem neki kell a nyakában vinnie az ördögöt. A mai olvasó a sajá
tos közép-kelet-európai humor igazi megnyilvánulásának érzi ezt az 
anekdotát, amelyet Bethlen Miklós azért tartott érdemesnek lejegyez
ni, mert ez volt Zrínyi "hattyúdala". A szöveg felépítésére jellemző, hogy 

a szöveg felépítése az előrejelzés után a késleltetés (retardáció) retorikai alakzatát alkal
mazta, és látszólag másról beszélt, az élc beszövésével ismét nyomaté
kosan utalt a közelgő végre, és csak a holttest megpillantása után en
gedett egy percre a patetikus megindultságnak. Miután a holttest ha
zaszállításáról szólt, fanyar, többféleképpen is értelmezhető zárómon
datában rögtön megpendítette a lappangó gyanút: hátha mégsem vad
kan ölte meg?! 

történelmi 
hivatástudat 

irodalmi 
tevékenység 

életének, történeti 
szerepének 

értelmét tárja fel 

II. Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) 

A magyar történelem egyik legnagyobb és legvonzóbb alakja olyan 
időszakban lépett a történelem színpadára, amikor a magyar nemzeti 
függetlenséget a teljes pusztulás veszélye fenyegette. Szinte kényszerí
tő erővel hatott Rákóczira az a tudat, hogy neki, a fejedelmi sarjnak kell 
vállalnia a feladatot, hogy újrafogalmazza a magyar nemzet független 
létének értelmét a történelem változó körülményei között, az idegen ér
dekeket képviselő dinasztia ellenében. Gyermekkori hősies élményei, 
majd a hazájától távol kapott heroikus, jezsuita neveléseszmény hatá
sára először szerzetes akart lenni. Egy ideig távol tartotta magát a po
litikától, de nem sokáig folytatta a nagybirtokosok megszokott életmód
ját. Kapcsolatot keresett a francia királlyal, de elárulták és elfogták. 
Nagyapjának, a kivégzett Zrínyi Péternek bécsújhelyi börtönébó1 cso
dával határos módon sikerült megszöknie. Az egyre erősödő kiválasz
tottságtudat egyértelműen a politikai vezérszerep felé irányította. Et
tó1 kezdve több-kevesebb rendszerességgel irodalmi tevékenységet is 
folytatott. Latin, francia és magyar nyelven levelezik retorikai igénnyel; 
röpiratokat szerkeszt, értekezéseket ír. Nagy valószínűséggel neki tu
lajdonítható az egyik legszebb kuruc vers: Rákóczi Ferenc buzgó éneke, 
és híresek beszédei, melyek közül a Gyömr6i beszéd a régi magyar re
torika igazi mesterműve. 

Valódi íróvá azonban a szabadságharc bukása után vált, az emig
rációban. Mély vallásossága ekkor találkozik a grosboisi kamalduli szer
zetesek szigorú életvitelével és Szent Ágostont mindenekfelett tisztelő 
szellemével. Ekkor megtalálja saját sorsa váratlan és meglepő fordula
taiban, valamint az evangéliumokban megfogalmazott életeszményben 
azt a két pólust, amelyek állandó egymásra vonatkoztatásával fel lehe
tett tárni életének, történeti szerepének mélyebb értelmét. A mű világ
irodalmi mértékkel is jelentős lépés a Szent Ágoston-i mintát követő 
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vallomásirodalomban, amelynek legismertebb újkori képviselője, Rous
seau, csak ötven évvel késóbb fogalmazza meg vallomását. A latin nyel
ven írott és majd Törökországban 1719-ben befejezett Confessio pecca
toris (Egy banös vallomása) ugyanis lemond arról a monumentális szer
kezetró1, amely szinte építészeti módon összefogja Szent Ágoston mű
vét, s amely az élettények kuszaságát aszerint rendezi magasabb 
összefüggésbe, hogy elősegítették-e a világ kulcsát nyújtó szent szöve
gek megértését. Ezért torkollik azután a személyes életút vallomásos 
föltárása Szent Ágoston művének utolsó három könyvében igen elvont 
Szentírás-magyarázó filozófiába. Ezzel szemben Rákóczi nagyobb játék
teret biztosít a sors kiszámíthatatlan fordulatainak, a nyers és előre 
nem látható tényeknek. Alkalomról alkalomra kérdezi meg gyónó bű
nösként lelke Istenétó1, vajon milyen magasabb értelmet hordozott ez 
vagy az az esemény. Szent Ágostonnál a "confessio" még kétértelmű: je
lentése nem csupán "bűnvallomás", hanem "magasztalás" is. Rákóczi 
szóhasználata s vele a műfaj egyértelművé válik. A gyónó nem tudhat
ja, hogy feloldozást nyer-e, tehát a maga teljes kuszaságában, rende
zetlenségében kell az őt megítélő Isten szeme elé állítania életét, s en
nek az Istennek a szerepét játssza el az olvasó. Ezért az időnként fá
rasztó teológiai betétek ellenére is hallatlanul izgalmas vállalkozás a 
magyar irodalom történetében Rákóczi műve. Szándéka nem a szabad
ságharc történetének megörökítése volt, ezt ugyanis 1717-ben írta meg 
a vallomások fogalmazásának szünetében, francia nyelven, Mémoires 
(Emlékiratok) címmel. Ennek ellenére történelmi szerepéró1 mélyebb 
benyomást nyerhetünk a latin nyelvű vallomásokból, hiszen itt azokat 
a legbelső mozgatókat tárja föl, amelyek egész életében vezették. 

Bethlen Kata 
(1700-1759) 

Bethlen Miklós unokahúga. Ismerte nagybátyja önéletírását és a 
műfaj más erdélyi klasszikusait is, mégis tó1ükjelentősen különböző mű
vet hozott létre. Először 1762-benjelent meg a„Gróf bethleni Bethlen Kata 
életének Maga által való rövid le-irása" címet viselő könyv. Három ténye
ző határozza meg írói modorát: Erdély politikai helyzete, az írónő mély 
vallásossága s végül, de nem utolsósorban szenvedésekkel teli élete. 

Az emlékirat célja, hogy szenvedéseire találjon vallásos hite fé
nyében magyarázatot. E kálvinista vallomástevő nem fürkészi Isten aka
ratát, hogy vajon milyen jelekben mutatkozott meg életútjában, hanem 
önkínzó bűntudattal tárja föl boldogtalan házasságát, szörnyűséges asz
szonyi szenvedéseit, mert hiszen valamennyit Isten akarta, dicsértes
sék ezért az ő neve. Imádkozik katolikus férje mielóbbi haláláért, de azért 
szereti, mert nem hívat hozzá katolikus papot, hadd haljon meg csak a 
Jézus kegyelmében bizakodva: Bethlen Kata hite szerint így talán üd
vözül. Saját gyermekei haláláért is imádkozik, s mikor ez bekövetkezik, 
meg is köszöni Istennek. A halál és élet értékrendjének ez a fölcserélé
se páratlan lélektani önmegfigyelésekre teszi képessé. Nem véletlen, 
hogy XX. századi újrafölfedezője éppen Németh László volt. 

Hogyan látja az emberi sorsot a három emlékiratíró? 

Kik írtak még híres önéletrajzot? 

Mi volt Erdély sorsa a tárgyalt időszakban? Mi Erdély jelentősé
ge a magyar irodalomban? 
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Mikes Kelemen 
(1690-1761) 

1690-ben született Erdélyben a háromszéki Zágonban, református köz
nemesi családból. Apja korán meghalt, és anyja a fiúval együtt máso
dik házasságában katolizált. A kolozsvári jezsuitákhoz járt gimnázium
ba, és tizenhét éves korában II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állott. Elóbb 
"belső inas" (apród) volt, majd „bejáró" (udvari kamarás). Rendületlen 
hűséggel szolgálta a fejedelmet lengyelországi, franciaországi és török
országi bujdosásában is. Távollétében, 1715-ben fej- és jószágvesztésre 
ítélték. Szerette volna feleségül venni Kőszeghy Zsuzsit, de az inkább 
Bercsényihez ment. Ura halála után Mikes tovább szolgált Rákóczi Jó
zsefalatt, majd miután sikertelen hadjárata közben ez utóbbi is elhunyt, 
egy rövid moldvai diplomáciai küldetés után visszatért Rodostóba. Sor
ban haltak melló1e a bujdosók, s végül ő lett az utolsó „básbug", vagyis 
a török kormány által a bujdosók vezetésére kijelölt személy. Folyamo
dott ugyan 1741-ben hazatérésért, de Mária Terézia elutasította kéré
sét. Utolsó évei szomorúságát némiképpen enyhítette, hogy engedélyt 
kapott arra, hogy legalább erdélyi rokonaival levelezhessen. Több kö
tetre rúgó irodalmi hagyatéka csupán a század végén került haza. 

Törökországi levelek 

A XVIII. századi magyar próza legszebb alkotása ez a 207 
levélbó1 álló gyűjtemény. Eredeti címe: „Constantinapolyban 
groff P .. .. E ..... irat leveli M ... K. .... "A levelek címzettjének, an
nak a bizonyos P . ... E ..... grófnőnek kilétén sokat tűnődtek a tu
dósok; volt, aki élő személynek hitte, ma azonban már biztosra 
vehető, hogy fiktív alakról van szó. Ez a grófnő, azaz Mikes „Édes 
nénje" az alkalmat teremti meg arra, hogy az író a misszilis (azaz 
valóban elküldött) levélgyűjtemények és a fiktív, különféle elbe
szélő és tudós tárgyakat csevegve felölelő levélgyűjtemények 
mintájára alkothassa meg saját gyűjteményét. Mindkettőnek 
nagy divatja volt az egykorú klasszicista francia irodalomban, 
melyet Mikes Párizsban alaposan megismert. Noha Mikes egy 
sorát sem láthatta nyomtatásban, írói ambíciókat dédelgetett; 
tudjuk, hogy többkötetnyi franciából készült fordítása közül egy 
vallásos munka kéziratát hazaküldte, és megpróbálta kiadatni. 
Igazi írói halhatatlanságot azonban ezzel a levélgyűjteménnyel 
szerzett, amelyben sajátos módon keverednek az emlékirat, az 
egzotikus keleti útirajz, az anekdota és a napló elemei. Mindez 
azonban egy percig sem hat bántóan egymás mellett, mert Mi
kes szerencsés leleménye, a fiktív misszilis levél olyan műfaj
nak bizonyult, amely a legnagyobb rugalmassággal képes ma
gába fölvenni a „familiáris", azaz magánlevél kötetlenségével az 
összes számba jöhető hangnemet, tárgyat és stílust. A legtisz
tább erdélyi magyar köznyelvet írja sok székely ízzel; idegen 
szót, latinos kifejezést alig-alig használ. 
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10. levél 

Rákóczi rövid életű 1717-1718-as törökországi hadivállal
kozásának illúziókban leggazdagabb szakasza az a pár hónap 
volt, amikor a fejedelem fogadta a hozzá küldött spanyol nagy
követet, és azt hihette, hogy a spanyol csapatok Dél-Itáliában, 
a törökök Erdélyben egyszerre fogják megtörni a Habsburgok 
hatalmát. A délibáb hamar eloszlott, mert a mindenható spa
nyol bíboros-miniszter csakhamar csúnyán cserbenhagyta Rá
kóczit. Ezekben a napokban ,játszódik" Mikes 10. levele. A buj
dosók Drinápolyban nagy nyomorúságban tengődnek, jövőjük 
teljességgel bizonytalan. Ekkor hirtelen fölcsillan előttük a spa
nyol segítség, végső soron a hazatérés reménye. Mikes szereti 
és szolgálja a fejedelmet, reményében azonban nem osztozik. Az 
azonosulás és a távoltartás remekműve e levél, amely elóbb sí
ró-nevető módon ecseteli a patkányrágta papírral fedett ablakú 
szállásokat, hogy ebbe a távlatba állíthassa bele Rákóczi remé
nyeit. A két jelenet összekapcsolásának módja egy ironikus re
torikai eszköz nyomatékos alkalmazása: az író a választ nyil
vánvalóan nem igénylő költői kérdésre (,,Megérjük-é még aztot 
valaha?") szándékos félreértéssel válaszol: „De azt megértük, 
hogy ideérkezett a spanyol követ ... ", majd Rákóczi és a követ ta
lálkozását éppen csak felvillantva, hirtelen témát vált, illetve 

Jelenetek a bujdosó fejedelem életéről. Romantikus ábrázolás 
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elvágja a fonalat, mert átmegy a levélzáró fordulatba, amelybe 
azonban beleszövi az első részben ecsetelt nyomorúság említé
sét. Íme néhány lehetőség abból, amit megenged a levélírás re
torikája. 

108. levél 

E levél jellegzetes példája annak, hogy hogyan képes az író 
az egyre fogyó elsődleges élményanyagot néprajzi érdekű leírá
sok vagy olvasmányélmények segítségével felduzzasztani és le
kerekíteni. A levélnek két közölnivalója van: az egyik az időjá
rásra, a másik a politikai hírekre vonatkozik. Az időjárásról csak 
annyi, hogy leesett a hó. Ez a melegebb éghajlaton szokatlan ter
mészeti tünemény lehetővé teszi a csevegő áthajlást a Rodostó
ban is élő örmény népcsoport egzotikus táplálkozási és házassá
gi szokásaihoz. A másik hír Olaszországból jutott el a bujdosók 
fülébe a spanyolok diadalairól. Itt még lazább gondolatkapcso
lással a hűséges asszonyokról szóló közismert legendát meséli 
el; emlékezetbó1 idézi a forrást, ezért az eredetileg ott szereplő 
III. Konrádot a közismertebb V. Károly császárral cseréli fel. (Az 
anekdota különben igen közkedvelt, Montaigne is elmeséli.) 

A levél egységét a tematikus egység biztosítja. Ajó és rossz 
házasság lehetőségeit mérlegeli akkor is, amikor az örmény 
anyósok szigorúságát emlegeti, és akkor is, amikor a legendás 
női hűségre hoz példát. Mikes kényszerű nőtlenségbeil morzsol
ta éveit, és a házasság és szerelem csak leveleinek lehetett egyik 
központi témája. 

112. levél 

Történelmi dokumentumként ez a levél vált a leghíreseb
bé, hiszen Rákóczi halálát írja le. A Mikes leveleskönyvével föl
merült legfóbb irodalomtörténeti kérdés az volt, hogy vajon az 
író tényleg akkor írta-e egy-egy levelét, amikorra keltezi ó'k.et, 
tehát 1717. október 10-tó11758. december 20-ig, vagy pedig sok 
levelét utólag fogalmazta, felhasználva hozzá esetleges korábbi 
naplószerű följegyzéseket. Az utóbbi nézet ellen szól többek kö
zött a 112. levél, amelyró1 nyilvánvaló, hogy a felindulás hevé
ben, nem sokkal a fejedelem halála után keletkezett. Ezért ter
mészetszerűleg retorikája is más eszközöket alkalmaz, mint a 
csattanóra kihegyezett 10. levél. A legfóbb írói eszköz a halmo
zás, az ismétlés. A sírni ige és szinonimái ismétlődnek legtöbb
ször. Mikes viszont ezúttal az elbeszélt esemény jelentőségének 
szimbolikus elmélyítésére kihasználja azt, hogy Rákóczi halála 
éppen nagypéntekre esett. Tehát analógiásan egymásra vonat
koztathatja Jézus és Rákóczi, a földi és az égi atya halálát. Így 
azután mélyebb értelmet nyer az a létállapot, amelybe a rodos
tói magyarok, Rákóczi árvái mindnyájan belekerültek, vagyis a 
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,politikai száműzetés', a ,hazától való távollét' ilyen háttér előtt 
elhalványodik, és kezd eltolódni a ,földi téreken való bujdosás', 
az ,evilági lét', a ,mulandóság' irányába. Az önkéntelen és őszin
te gyász és a keresztény-sztoikus rezignáció ily módon eltéphe
tetlenül összekapcsolódik. 

207. levél 

A leveleskönyv utolsó darabját ismét egy haláleset ihlet
te. Zay Zsigmond hunyt el, aki - Mikeshez hasonlóan - szinte 
gyermekfővel követte Rákóczit édesapjával a bujdosásba. A kor
társ halála s az a tény, hogy most már ő következik a maradék 
magyarok élére, óhatatlanul kiváltja a sejtelmet, hogy a halál 
színe előtt is ő lesz a következő. Antik eredetű, valószínűleg Se
neca leveleibó1 merített hasonlattal indít: „Kedves néném, nem
csak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint a halálra 
ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halálra." Ko
mor hangulatában alig-alig ügyel az író arra, hogy betartsa já
tékos néne-fikciójának szabályait, hiszen elmeséli konstantiná
polyi utazását, pedig a föltételezett P .. .. E ..... grófnő konstanti
nápolyi lakos. Korábban, ha konstantinápolyi esemény leírásá
ra került sor, a levélbe mindig beleszőtte, hogy nénje éppen ak
kor elutazott a fővárosból. Ám azért mégsem esik ki a levélírás 
stilisztikai lehetőségeibó1, hiszen rögtön minősíti is azt a komoly 
műfajt, amelybe belecsöppent: „Egész prédikációt csinálhat
nék ... ". Majd bizonyos átmenet után olyan bővített záróformu
lát alkalmaz, amely egyúttal az egész kötetet lezárja. Itt szinte 
sírfeliratszerű tömörséggel határozza meg saját életét. A „ha
szontalan" jelzőt rögtön vissza is vonja a „bujdosás" eló1, és ér
telmezi, ezzel pedig a záróformulát lassan imába csúsztatja át. 
Úgy szünteti meg a levélformát, hogy a végletekig kiaknázza az 
általa adott műfaji sokszínűség lehetőségét: hiszen ebben a le
vélben is beszámoló, prédikáció, sírfelirat és ima következett 
egymásra, s a kötést közöttük a levél csiszolt finomságú fordu
latai biztosították. 

A régi magyar irodalomból- Pázmány mellett - prózájá
val Mikes hatott leginkább a XX. századi nagy irodalmi megúju
lásra. Tudjuk, mennyire szerette Kosztolányi, s azt is, hogy a 
Nyugat emblémájává vált: a Beck Ö. Fülöp által formált plakett 
a levélíró Mikest ábrázolja. 

Jellemezzük a bujdosók életét Mikes levelei alapján! 

Melyek a levélírás Mikes által alkalmazott eszközei? 

Mi a különbség a Pázmány és a Mikes által alkalmazott gúny kö
zött? 
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Faludi Ferenc 
(1704-1779) 

Faludi Ferenc, a XVIII. századi költészet megújítója, 1704-ben szüle
tett Németújvárott, kisnemesi családból. Iskoláit különböző nyugat-ma
gyarországi jezsuita tanintézetekben végezte, majd maga is belépett a 
rendbe. Íróvá Rómában lett, ahol öt évig a Szent Péter-templom ma
gyar gyóntatója volt. Felvételt nyert a leghíresebb olasz akadémiába, 
az Árkádiába. Munkája ismét hazaszólította; különböző dunántúli és 
felvidéki városokban, valamint Bécsben működött tanárként, nyomda
igazgatóként, cenzorként. A rend feloszlatása után ( 1773) a rohonci sze
gényházban húzta meg magát nyugdíjasként, de itt sem hagyott fel iro
dalmi tevékenységével. 

Prózája 

A hagyományos keresztény életvitelt és a kor udvari eszményét 
egyeztette össze szórakoztatva nevelő erkölcsfilozófiai munkáiban. 
E műveket (Nemes ember; Nemes asszony; Nemes úrfi) egy angol jezsui
ta művének olasz fordításából magyarította. A régi magyar irodalom
ból (föként Pázmány műveibó1) és az élő népnyelvbó1 alakított stílusa 
egyszerre kelti a természetes élóbeszéd és a kifinomodott, igazából csak 
írásos formában érvényesülő nyelv benyomását. További prózai művei
ben a spanyol "aranyszázad" egyik klasszikusának, Baltasar Gracián
nak csattanós életszabályait (maximáit) (Uduari ember) és allegorikus
utópisztikus regényének egy részletét magyarította (A mostani uilág). 
Többi műve közül kiemelkedik a hagyatékából kiadott Téli éjszakák, 
egy keretes novellagyűjtemény. Elsősorban leíró művészete érvényesül 
a tájképek vagy csaták, párbajok, viharok festésében. Az újkori magyar 
próza megteremtőjének tekinthető. Elsó'ként olvasta és értelmezte a tu
dós rendtársai által megtalált és kiadott Halotti beszédet, prózairodal
munk első ismert darabját. 

Versei életében nem jelentek meg; ismerjük azonban olyan hát
rahagyott kéziratát, amelyben a különböző idóben keletkezett költemé
nyei kötetkompozícióba rendezve alkotnak művészi egészet. A kompo
zíció föltehetó1eg az ókori eredetű "változatosság"-elv olyan értelmezé
sére épül, mely szerint az élet különféle gyönyöreinek és fájdalmainak 
ml.nd fel kell olvadniuk a keresztény sztoicizmusban. Verseinek tema
tikai mintáját a nemzetközi rokokó (túlfinomult, kecses formákra, já
tékosságra törekvó') dalköltészet és az ókori költészetbó1 levont szabá
lyokat követő klasszicizmus szolgáltatta. Az utóbbi fó'ként pásztorköl
teményeit (eklogáit) ihlette. A népnyelv elemeit is felhasználta, ezért 
késóbb a népiesség előfutárának tekintették. Személyes hangot ritkán 
üt meg, de az a világvége-katasztrófa árnyékát felidéző komorság, mely 
ötödik és hatodik eklogájátjellemzi, a XVIII. században igen szokatlan. 
Ezt a jezsuita rend eltörlése fölött érzett fájdalma indokolja, hiszen ez 
a csapás összerombolta addigi életcélját és művelődési eszményét. 
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Forgandó szerencse 

Fortuna, a görög Tükhé a vak sors, a forgandó szerencse 
istenasszonya. Az antik eredetű jelképet a reneszánsz korában 
fölújították, és népszerűségét töretlenül megőrizte a barokkban 
is. Olyan sok mű használta fel, hogy értelmezési tartománya 
rendkívül kiszélesedett. Faludi költeménye a Fortuna-képzet 
sokféle jellemzőjét, ún. attribútumát fölhasználja (pl. kerék, 
vakság), de a lehetséges értelmezések közül éppen a forgandó
ságra, a sors teljes kiszámíthatatlanságára veti a hangsúlyt. Ezt 
a hangsúlyt a négy strófából álló költemény szimmetriáival és 
az egyes versszakok mesteri felépítésével teremti meg. 

Mindegyik versszak kezdő sora közmondásszerű (gnómi
kus) formában fogalmazza meg a Szerencse viselkedésének egy
egy jellegzetességét; a versszak további része mintegy feloldja 
az első sor értelmezését. Az első két sor tíz-tíz szótagú (6+4-es 
osztással), a harmadik-negyedik sor hat-hat szótagú, majd is
mét egy hosszú sor következik, de ennek első, hat szótagból álló 
része az előző rövid sor ismétlése. Második fele pedig eló1egezi 
rímhívójával az utolsó két sort, amely nem egyéb, mint a legel
ső sor kétszeres ismétlése. Rímek és sornyi, illetve félsornyi ösz
szecsengések bonyolult összjátéka egy-egy strófa. Jó sors és bal
sors váratlan egymásba csapása így nem csupán az ellentétező 
képek szintjén, hanem a vers mélyebb szerkezetében is megra
gadható. A költemény felépítése igen emlékeztet a barokk zene 
adott témára létrehozott variációsorozatára. 

A feszülethez 

Ellentétben az előző verssel, ennek van súlypontot adó kö
zéprésze. Ez a harmadik versszak, amely mint legerősebb érvet, 
a Krisztusban való hit mellett a testi szenvedés megrázó látvá
nyát állítja a hívó'k szeme elé. A szokatlan módon főnevesített 
melléknév(,, vérrel buzgó kékeit'] a vers legsokrétűbben megszer
vezett pontján áll, s ez indokolja a közbeszédtó1 legjobban elütő 
nyelvi formát. Mint ahogy az elóbb a körben forgó szimmetria a 
sors kiszámíthatatlanságának volt versszerkezeti megfelelője, 
itt a különböző módokon nyomatékozott központ arra utal, hogy 
a Megváltóban való hit nem automatikus, nem sorsszerű, ha
nem személyes döntést kíván. 

Milyen világnézeti kép bontható ki e két vers mindegyikébó1? 

Milyen verseket ismerünk még a szerencséró1, sorsról? 
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Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Milyen vonásokkal jellemezhetjük a barokk művészetet? 

Mely műfajok voltak jelentősek a korszak magyar irodalmában? 

A Szigeti veszedelem olvasott részletei alapján mutassuk be a ba
rokk eposz jellemző vonásait! 

Milyen eszmei célokat szolgálnak ezek a művészi sajátosságok? 

Milyen kapcsolatban áll a mű az ország történelmi helyzetével? 

Jellemezzük Mikes Kelemen levélíró művészetét! 

Mit tudtunk meg gondolkodásmódjáról az olvasott levelekbó1? 

* ** 
Zrínyi eposzával kapcsolatban utaltunk a barokk festészetre. Ke
ressünk reprodukciókat olyan művekró1, amelyek párhuzamba 
állíthatók a Szigeti veszedelem egy-egy részletével! 

A XVII. század építészetére jórészt a késő reneszánsz stílus jel
lemző. Gyűjtsünk fényképeket a kor műemlékeiró1: polgárházak
ról, kisvárosi főterekró1, kastélyokról! Milyen műemlékek őrzik 
Zrínyi és Rákóczi emlékét? 

Az I. osztályban megismerkedtünk a késő reneszánsz és a barokk 
zene néhány alkotásával. Közös zenehallgatással idézzük fel is
mereteinket! Érvényesülnek-e hasonló elvek a barokk zene épít
kezésében és a barokk eposzban? 

Hallgassuk meg a Dalok és táncok a Vietórisz-kódexből című hang
lemezt! Ilyen muzsikát hallgattak a XVII. században Magyaror
szágon. 



A XVII. századi 
francia dráma  

és a felvilágosodás 
korának irodalma





A francia klasszicista dráma 

Racionalizmus és klasszicizmus 

Amit a reneszánsz szellemi megújulása eló'készített, a 
XVII. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljes
sé. A modern tudományos szemlélet születése az 1620-as és 30-
as évekre esik. Galileo Galilei (1564-1642) 1623-ban ezt a me
rész állítást teszi: ,,A természet matematikai nyelven van megír
va." Tehát Isten szava, mely a semmibó1 megteremtette, majd 
elrendezte a világot - algebra! Az újkori tudomány nem speku
latív, mint az ókori vagy a középkori, hanem a gyakorlati élet
bó1 kiinduló, kísérletező. A többé-kevésbé változatlan egész he
lyett az egymással dinamikus kapcsolatban álló részekre irá
nyul figyelme. Eltekint a dolgok minőségétó1, és föltételezi, hogy 
minden azonos, egynemű egységekbó1 épül fel (a minőségi kü
lönbségek voltaképp csak mennyiségi eltérések). Az ókorban és 
a középkorban annyira sokszínűnek mutatkozó világ most egy
színűvé fakul: ez az ára annak, hogy a dolgok végre összemér
hetó'k egymással! 

René Descartes (e. röné dékárt, 1596-1650), a kor egyik legna
gyobb természettudósa és filozófusa 1637-ben megjelent művében (Ér
tekezés a módszerről) az újkori racionalizmus (észelvűség, a latin ,rá
ció'=ész, értelem szóból) alapvető elveit fogalmazza meg. Eszerint az ér
telem az embernek veleszületett adottsága s valamennyi ismeretének 
végső forrása. A véleménykülönbségeket az okozza, hogy az emberek 
nem azonos módon használják értelmüket. Ezért - ha biztos tudásra tö
rekszünk- ismernünk kell a helyes gondolkodás módszerét. A kiinduló
pont csak az lehet, hogy mindent kétellyel kell szemlélni, ami nem áll
ja ki a világos, határozott belátás próbáját. Mindenben kételkedhetem, 
mondja Descartes, de abban nem, hogy én kételkedem: „Gondolkodom, 
tehát vagyok." Csak az értelem teszi bizonyossá, hogy létezünk, s hogy 
a természet és maga az Isten is létezik. 

De az értelem nemcsak lehetőségeink felismeréséhez segít, ha
nem a korlátainkéhoz is. Mint Blaise Pascal (e. blez pászkál, 1623-1662) 
írja híres parabolájában: „Nádszál az ember, semmi több, a természet 
lgggyengébbike; de gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világminden
ségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp 
víz elegendő hozzá, hogy megölje. De még ha eltaposná a mindenség, ak
kor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal; a 
mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála. Tehát 
minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik" (Pődör László fordítása). 

A XVII. századi tudomány a természet értelmezésében forradal
mian új, és ez megrendíti a hagyományos világképet. Az ember, a tár
sadalom értelmezésének válsága fejeződik ki Pascal életművében. 
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Már tizenhat évesen a kor egyik legnagyobb matematikusának 
számít, de fiatalon visszavonul a Párizs melletti Port Royal kolostorba, 
a szigorúan vallásos janzenista mozgalom központjába, és életét a hit 
védelmében írt vitairatoknak szenteli. Vívódó vallásosság nyilvánul 
meg töredékekbó1 álló kései művében, melyet Gondolatok címen gyűj
töttek egybe. Minthogy a „rejtőzködő Isten" létezését az értelem érvei
vel nem tudja bizonyítani, azt ajánlja, hogy fogadjunk Isten létezésére. 
Jellemzően érvel: ésszerűbb, ha elfogadjuk létezését, mint ha nem -mert 
mindent nyerhetünk: a végtelen túlvilági életet, és keveset veszítünk: 
véges világi örömöt. 

Az ember léthelyzetéró1 elmélkedő Pascal hite éppúgy a hagyo
mányos világkép válságát jelzi, mint Descartes magabiztos észelvű
sége. 

A francia racionalizmus társadalmi alapja a megerősödő polgár
ság, politikai fedezete pedig a megerősödő központi (királyi) hatalom. 
Ez utóbbi a nemesség hatalmának visszaszorításában a már tehetős 
polgárságra támaszkodhat, amely jó pénzért örökletes hivatali méltó
ságot tud vásárolni, s az így kialakuló ún. "taláros", hivatalnok-nemes
ség jelentős erőt képvisel. Descartes apja tanácsos a bretagne-i bírósá
gon, Pascal apja jómódú adóhivatali elnök. De még az „isten kegyelmé
bó1 való" uralkodó fejét is a polgári erény glóriája vonja be: XIV. Lajos, 

Michelangelo M. da Caravaggio: Máté elhívása. 1600 

Mintha színpadi reflektor hasítana bele a szoba félhomályába-tekinthetjük 
annak az isteni fénynek is, mely társai közül elszólítja Mátét, a késóbbi 
evangélistát. Caravaggio a fény és árnyék kezelésével valóságos festőiskolát 

teremtett. 
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a "napkirály", akinek fénye elkápráztatta egész Európát, már nemcsak 
az állam urának tekinti magát, hanem egyszersmind legfóbb hivatal
nokának is, akinElk kötelessége a jogok és törvények betartatása, a rend 
védelme és az alattvalók igazságos igazgatása. A XVII. század klasszi
cista művészete egyaránt udvari és polgári. 

Az abszolút uralkodó kora kedvező volt a normatív, azaz 
szabályokat, követelményeket állító művészetfelfogás számára. 
A klasszikus és klasszicista kifejezések a latin "classis" =osztály 
szóból erednek. Már az ókorban ezzel a jelzővel illették az első
rangú, „első osztályú" szerzóK.et. Az ókori klasszikus műveket 
mintául választó újkori alkotásokat nevezzük klasszicistának 
(vagy újklasszikusnak). A korabeli művészetfelfogás szerint a 
jelentős ókori alkotások - az euripidészi tragédia, a vergiliusi 
eposz, a horatiusi óda - és azok a szabályok, melyeket ezekbó1 
le lehet vonni, érvényesek a XVII. században is. Racine, a kor 
legnagyobb tragédiaírója megállapítja: „a józan gondolkodás és 
az értelem minden időkben változatlan. Párizs ízlése azonosnak 
bizonyult Athénével." A reneszánsz nagy felfedezése, a klasszi
kus ókori irodalom megismerése évszázadokra eldöntötte a fran
cia irodalom sorsát. A klasszikus elvek újkori követése, a klasz
szicizmus pedig a XVIII. században, a felvilágosodás korában 
Európa általánosan elterjedt stílusirányzata lett. 

A klasszicista dráma színpada 
A XVII. századi francia irodalom a drámában érte el csúcspont
ját, és az új klasszicista elvek is elsóK.ént itt merevedtek szigorú 
előírásokká. Ezen a színpadon elképzelhetetlen, hogy két felvo
nás szünetében esetleg évek telnek el, és a cselekmény színhelye 
egyik országból a másikba tevődik át, mint Shakespeare drámái
ban. Nicolas Boileau (e. nikola boáló, 1636-1711), a francia klasz
szicizmus legjelentősebb elméletírója 1674-ben írt Költészettan 
című tankölteményében gúnyosan utasítja el a spanyol drámák 
eljárását, és az ún. hármas egység szabályát szegezi szembe vele: 

„a szín helye legyen pontos, határozott. 
Spanyolországban a költő egy puszta napban 
akár éveket is zsúfolhat a darabban. 
Ott még kisgyermek a hős az idomtalan 
színdarab elején, végén szakálla van. 

De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén: 
úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény, 
történjék egy eset, egy helyben, egy napon: 
kezdettől végig azt lássuk a színpadon." 

(Rónay György fordítása) 
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A cselekmény, a tér és az idő egységének tételét még jóval Boi
leau előtt olasz humanisták kezdték terjeszteni, Arisztotelészre hivat
kozva. Az elmélet azonban sokáig nem talált követőre, a kor.népszerű 
drámáját az időben-térben kötetlen forma jellemezte. A klasszicista íz
lés szerint nem szabad a színpadon mindent megmutatni, különösen 
olyasmit nem, ami a kifinomult, eló"kelő közönség érzékenységét sért
heti, ami nyers, durva, illetlen. Kötelező lett az illendőség, a mértéktar
tás és a valószerűség. Ezt érvényesíti a hármas egység törvénye is. 
A cselekmény akkor nem szertelen, ha szinte már nincs is cselekmény: 
a klasszicista dráma ott kezdődik, ahol Shakespeare tragédiáinak ötö
dik felvonása - a szenvedélyek, konfliktusok végső kirobbanását viszi 
színre. 

A szigorú előírások, az udvari ízlés diktatúrája szorosan össze
függött a megerősödött központi hatalomnak azzal a törekvésével, hogy 
ne csak a politikai és társadalmi életet, hanem a kultúrát is alávesse 
akaratának. Mikor Richelieu [e. riselió1 bíboros a hagyományos neme
si értékek dicsőítése miatt Corneille Cid [e. kornej, szid] című művét 
(1636) veszélyesnek ítélte meg a királyi hatalom szempontjából, kímé
letlen hajszát indított ellene. A támadásokra hivatalos akadémiai véle- . 
mény tette föl a pontot, elmarasztalva a szerzőt azért, mert nem tartot
ta be a tér egységének követelményét, és méltatlan tárgyat választott. 
Corneille egy elméleti írásában továbbra is fenntartotta ugyan a több
féle színhely lehetőségét, de drámáiban ettó1 fogva alávetette magát a 
klasszicista szabályoknak. 

Az előadás fedett, színpaddal ellátott teremben folyt, az 
uralkodó és az arisztokrácia magánszínházai mellett már nyil
vános színházak is működtek. A klasszicista dráma színpadát 
nemigen díszletezik, a látványosság a zenés-táncos művek elő
adását jellemzi. A francia színházban nó'k is játszottak, hiszen 
nem hangozhatott el semmi olyasmi, ami sérthette volna a női 
érzékenységet. A színdarabokat öt felvonásra tagolták, a föld
szintet a színpadtól függöny választotta el, és a felvonások vé
gét a függöny lebocsátásával jellezték. 

A klasszicista tragédia: 
Corneille és Racine 
A klasszicista tragédiaírás két mesterét, Pierre Corneille-t (e. pier kor
nej, 1606-1684) és Jean Racine-t (e. zsán rászin, 1639-1699) majd egy 
emberöltő választja el egymástól. Corneille művészete inkább előkészí
tése a klasszicizmusnak, Racine-é maga a klasszicizmus. 

A drámai hős Corneille-né! csakugyan hőst jelent: emberfeletti 
személyiséget, az önuralom bajnokát. A Cid címszereplője, az ifjú lovag, 
Rodrigo, az arabok felett aratott győzelméért kapja a királytól a kitün
tető „Cid" nevet (mely arabul urat jelent). Szerelmes Ximénába, és az 
is viszontszereti őt. De még szerelme sem tartja vissza Rodrigót attól, 
hogy a család becsülete védelmében elégtételt vegyen Xiména apján, s 
párbajban megölje, mint ahogy Ximénát sem, hogy apja haláláért Rod-
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rigo fejét követelje a királytól. A szenvedély és a kötelesség konfliktu
sából feltétlenül az utóbbi kerül ki győztesen. (Bár Corneille e művében 
az uralkodó közbelépése folytán ez nem végződik tragikusan.) 

Racine drámáiban is kötelesség és szenvedély küzd egymással, 
de többnyire a szenvedély kerekedik felül. Szinte tételszerű visszauta
sítása a corneille-i erkölcsnek és sorsnak az, amit egyik hőse mond: 

Próbáltam én soká elnyomni a szerelmem, 
De most, most már megyek vakon a végzetemben. 

(Andromaché, 1667) 

Racine is - akár Pascal - a Port Royal neveltje. A janzenisták az "ele
ve elrendelés" hitelvét vallották. Eszerint minden ember kárhozatra 
méltó, üdvösségéért önmaga semmit sem tehet, Isten kegyelme pedig 
eleve kiválasztotta azokat, akiket megment az örök kárhozattól. Ezzel 
a felfogással magyarázható az a végzetszerűség, mely Racine drámái
ban érvényesül. Az ember gyarló, ész és szenvedély közt hányódik, míg 
az utóbbi győz, s elháríthatatlan pusztulásba dönti. Racine művészi vi
lágképe érthetővé teszi, hogy az ókori tragédiaírók közül Euripidészt 
tekintette példaképének. Euripidész hősei is magukban hordják végze
tüket: a szeszélyes istenek olyan szenvedélyeket oltanak beléjük, me
lyek végül bukásukat okozzák. 

Racine: Phaedra 

Napjainkban a legjelentősebb klasszicista tragédiaként méltat
ják a Phaedrát [e. fédra], de 1677-ben megbukott a bemutatón. A sike
res drámaíró ellenségei, irigyei s a "barbár" darab értetlen közönsége 
buktatták el, s hatására Racine tizenkét évre felhagyott a drámaírás
sal. Amikor újra megszólalt, bibliai tárgyú műveket írt, s a tragikumot 
kiengesztelődés váltotta fel. 

A Phaedra úgy tesz eleget a klasszicista normáknak, hogy a vég
sóKig feszíti az általuk megszabott kereteket. A szerző antik témát vá
lasztott, a társadalom felső szintjén élő szerepló'kkel, a modor szertar
tásos és fegyelmezett, durva cselekmény nem jelenik meg a színen. De 
ebben a fegyelmezett formában az emberi lélek mélyének vad erői, sö
tét indulatai, kétségbeesése jutnak kifejezésre, s a vak sors uralma csöp
pet sem harmonikus világegyetemet sejtet. 

Racine megteremti a hármas egység illúzióját. A cselekmény és 
a hely egysége természetesen adódik a témából, az idő egysége puszta 
látszat. A figyelmes olvasó észreveszi, hogy a háttérben folyó esemé
nyek valójában nem mehetnek végbe egyetlen nap alatt. De ez nem lé
nyeges. A végzetes szenvedély Phaedrát kiemeli az órával mérhető idő
bó1, ő a tragikum pillanatát s a bukás örökkévalóságát éli át, s az olva
só, néző is vele. A cselekmény sűrítettsége mellett a dráma valódi egy
ségét a szenvedélyre összpontosított figyelem biztosítja. 

Racine Euripidész Hüppolitosz című drámájából vette tárgyát. A 
történeten azonban módosított, előszavában meg is írja, mit, miért. Cím
szereplőjéül a királyfi helyett a királynőt választotta, s ebben szemlé
leti különbséget, másféle tragikumfelfogást láthatunk. Az ókori darab 
bonyodalmát az okozta, hogy Aphrodité megharagudott a szerelmet el
utasító, vadászatot kedvelő (tehát Artemisznek hódoló) Hüppolitoszra, 
Phaedra csak eszköze a szerelemistennő büntetésének. A szeszélyes is-
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teneknek kiszolgáltatott ember lázongását - s az athéni polgár válság
érzetét - fejezték ki a haldokló Hüppolitosz szavai: „Bár ember átka tel
jesülne istenen." 

Racine drámájában az istenek elrejtőznek az emberi tekintet eló1, 
elvontabbak, de éppoly könyörtelenek: lesújtanak bűnöst, ártatlant 
egyaránt. Az antik mitológia istenvilága itt egyrészt a végzet szerepét 
tölti be, másrészt az emberek lelkében összeütköző eró1rnt, törekvése
ket szimbolizálja. Phaedrában a napisten éltető tisztasága küzd Vénusz 
sötét hatalmával, Neptunusz az elhamarkodott döntés, az indulat szül
te tett visszafordíthatatlan következményeit jelképezi. 

Az előtérben az ember áll, a szenvedélyével birkózó Phaedra. Nem 
könnyű azonban eldönteni, hogy akár ő, akár a többi szereplő milyen 
mértékben bűnös vagy ártatlan. Szinte mindenki vét, s mindenkinek 
van mentsége. Phaedra is megpróbál küzdeni magában hordott végze
te ellen. Mikor felismeri, hogy mostohafia iránt érzett szerelme leküzd
hetetlen, meg akar halni. Theseus halálhíre s Oinone meggyőzőnek lát
szó érvelése bírja rá, hogy éljen, s vallja meg szerelmét. A visszautasí
tás szégyene, a bűntudat és félelem s végül a féltékenység megingatja 
erkölcsi érzékét, hagyja, hogy Oinone bevádolja Hyppolitot. S hiába 
akarná bűnét jóvá tenni: a tettek visszafordíthatatlanok, következmé
nyeik végzetesek. Az első felvonásban még menekülni akart a halálba, 
hogy tiszta maradjon, az ötödikben halálra ítéli magát, mert beszeny
nyezte a földet. Számára az alvilágban sincs megváltás. S az ő szenve
délye magával sodorta mások boldogságát, életét, egyedül arra volt ha
talma, hogy pusztulást okozzon. Phaedra mégis ambivalens érzelmeket 
ébreszt: van benne fenség, valódi nagyság. Racine úgy ábrázolja az em
bert, mint esendő lényt, akinek méltóságát az adja, hogy tudja s elítéli 
önnön gyarlóságát. 

A Phcedra olyan szerelmi dráma, amelyben a szerelem negatív 
érték, minden pusztulás forrása. Nemcsak a hősnő, hanem Hyppolit és 
Aricia szerelme is. A vágyott, elérhetetlen pozitív érték: a nyugalom. 
Ebben a kegyelem nélküli világban ez csak Theseusnak adatik meg, a 
darab végén. Igazságtalan, de érthető megoldás: Theseus soha nem 
akart semmit megtudni, s el akarja felejteni, amit tud. Aki szembenéz 
önmagával és a világgal, nem talál nyugalomra. A dráma értékrendje 
nyilvánvalóan összefügg a janzenizmusnak a világról alkotott elítélő 
szemléletével. 

A klasszicista dráma kerüli a hősök hosszabb magánbeszédét, s 
többnyire olyan párbeszéddel helyettesíti, amelyben a szereplő bizal
masának tárja fel az őt foglalkoztató gondokat. A vallomás tehát a bel
ső folyamatok ábrázolásának eszköze. Oinonét, Phaedra bizalmasát Ra
cine kettős funkcióval ruházza fel: a bizalmas egyben intrikus, azaz csel
szövő is, s ebbó1 fakad tragédiája. A rosszul értelmezett hűségró1 és a 
hízelgésró1 kemény ítélet hangzik el a drámában, s ezzel Racine közvet
lenül szól korához. 

A Phaedra hatását nem kis mértékben nyelvének köszönheti. 
Szókincse nem bő, hanem választékos, hangneme emelkedett, de nem 
dagályos: a szenvedélyt árnyalt;- világos, pontos fogalmazásban szólal
tatja meg. A lelki folyamatok ábrázolására a mitológiai jelképek és egy 
következetesen végigvitt metaforarendszer szolgál, s ezt fordításban is 
megfigyelhetjük. Amikor Hyppolit először tesz említést a királynőró1, 
így nevezi meg: Minosz és Pasiphae leánya. A nevek mitológiai képzet
társítások sorát ébresztik, amelyek előrejelzik Phaedra jellemének el
lentéteit: öröksége a mérlegelő ész, igazságérzet, önbírálat, de a szen
vedélyes érzékiség, vad ösztönvilág is. Őse a Nap, de éjszakai istensé-

62 



geknek kell áldoznia, szövegében ezért a nappal, a tiszta fénnyel kap
csolatos sorokat ellenpontozzák a vér, füst, áldozat és tűz képzetköré
hez tartozó képek. 

Keressünk adatokat mitológiai lexikonokban Minosz és Pasiphae 
mitikus jelentéséró1! Magyarázzuk meg, miért bikaszerű tengeri 
szörny okozza Hyppolit pusztulását! 

Kísérjük végig Phaedra szövegét, és keressük meg az ellentétes 
képzetkörökhöz rendelhető sorokat, metaforákat! 

Mérlegeljük a dráma szereplőit abból a szempontból, hogy meny
nyire bűnösek és/vagy ártatlanok! Mi Theseus tragikus vétsége? 

Keressünk szövegrészeket, amelyek bizonyítják, hogy a szerelem 
negatív, a nyugalom pozitív értékként jelenik meg a drámában! 

Egyesek szerint Racine-nal kezdődött az ember belső életének ér
zékeny és pontos ábrázolása, az árnyalt lélekrajz. Keressünk 
olyan részleteket a drámából, amelyek a lelki élet elemzésében 
különösen kitűnnek! 

Milyen versformában íródott a Phaedra? 

Moliere 
(1622-1673) 

Míg a klasszicista tragédiát Franciaország határain kívül egy 
kissé mindig tartózkodóan fogadták, Moliere [e. molier] komé
diái ellenállás nélkül hódítottak meg minden színpadot. 

A Moliere írói név, a komédiaíró valódi neve Jean-Baptiste 
Poquelin [e. zsan batiszt poklen]. 

Apja jómódú udvari kárpitos (ez is 
örökölhető cím volt). Fiát jogásznak 
szánta, ő azonban tanulmányait befejez
ve felcsapott színésznek. Egy sikertelen 
párizsi év után majd másfél évtizedig jár
ja társulatával az országot, váltakozva 
játszanak főúri kastélyokban, városi fo
gadókban. Mikor visszatér Párizsba, fel
figyel rá az udvar: Kényeskedők című víg
játéka (1659), melyben a divatos finom
kodó"beszédstílust tette nevetségessé, 
átütő sikert arat. Anyagi gondjai meg
szűnnek: Moliere-t már nem hitelezó'k, 
hanem féltékeny vetélytársak üldözik. 
Eleinte prózában írt, ezért az udvar
ban azzal igyekeznek tehetségét kiseb

bíteni, hogy nem ért a költészethez. Csattanós válaszként pompás 
alexandrinokban kezd írni. 

Ünnepelt szerző, rendező, színész és társulatigazgató. XN. Lajos 
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összeesküvés 
a Tartuffe ellen 

rágalomhadjárat 

halála 

a komédia 
fogalma 

kedvence, a magas pártfogás féken tartja az intrikákat és rágalmakat. 
De még a királyi támogatás sem bizonyul elegendőnek a Tartuffe [e. tar
tüt1 ellen kialakult hadjárattal szemben. Művének első, félig kész, há
rom felvonásos változatát Moliere 1664-ben mutatja be a királyi udvar 
előtt. A nagy hatalmú, jezsuita irányítás alatt álló Oltáriszentség Tár
saság azonnal akcióba lép, mozgósítja befolyásos tagjait, mígnem a ki
rály kénytelen-kelletlen betiltja a darab előadását. A kézirat felolvasá
sát Párizs érsekének egyházi átka teszi lehetetlenné. Moliere mindent 
elkövet, művét más címmel, kevés változtatással újra bemutatja, a ki
rályhoz és a pápához fellebbez. Hosszú harc után, 1669-ben oldja csak 
fel a király a tilalmat. 

A rosszindulatú híresztelések Moliere magánéletét is kikezdték. 
Egészségét megviselték a megpróbáltatások, betegeskedni kezdett, a 
Képzelt beteg című komédiájának egyik előadásán rosszul lett, s néhány 
órával késóbb meghalt. 

Jelentősebb színdarabjai műfaji szempontból átmenetet 
mutatnak a komédia különféle változatai között. A komédia óko
ri eredetű drámai műfaj. Az elnevezés feltehetően a „kommosz" 
és „odé" görög szavak összetételébó1 alakult, jelentése: mulató 
dal, gúnydal. 

Az elmúlt évben tanultunk a görög dráma kialakulásáról. Milyen 
elemekbó1 ötvöződik a komédia? 

A középkorban Arisztotelész Poétikájának téves értelme
zése alapján komédiának tekintettek minden bonyolult cselek
ményű elbeszélő költeményt, amely szomorúan kezdődik és de

művészete rűsen végződik (ennek a félreértésnek köszönheti címét Dante 
forrásai műve is). A francia „comédie" szó a vígjáték mellett színjátszást, 

sőt színtársulatot is jelöl. Moliere jól ismerte az ókori latin ko
latin vígjátékok médiairodalmat, Plautus és Terentius műveit, de nem csak eb

commedia bó1 a forrásból merített. Az olasz commedia dell'arte, a rögtön
dell'arte zött bohózat nagy népszerűségnek örvendett Franciaországban. 

A színészek nem írott drámát adtak elő, csak a cselekményvá
zat rögzítették. A dialógusokat rögtönözték, felhasználva az em-
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A Palais Cardinal, késóbb Palais Royal, majd Moliere színháza. 
(1673-tól az opera otthona.) 



lékezetükbeil őrzött ismételhető, a helyzetekhez illő formulákat, 
szójátékokat stb. A darabokban állandó típusok (tipi fissi) lép
tek színre, pl. a hetvenkedő katona, a póruljárt fösvény keres
kedő, a hoppon maradt öreg gavallér, a sarlatán doktor, a sok 
viszontagság után összekerülő szerelmesek, az okos meg az 
együgyű szolga. Ezek a típusok megtalálhatók Moliere darab
jaiban is, de természetesen már megalkotott szöveget monda
nak, s a drámaíró többnyire árnyaltabb jellemmé fejleszti ó1rnt. 

Tanult Moliere a francia vásári komédia, a farce [e. farsz] · 
vaskos humorú, kötekedő párbeszédeibó1, szócsavarásaiból, 
nyelvi játékaiból s a híres francia bohócok komikus monológjai
ból, mutatványaiból is. Boileau szerint „a nagy Terentius örök
ségét Tabarinnek, a vásári komédiásnak hagyományaival páro
sította". 

Komédiáiban olyan embereket mutat be, akik valamilyen 
szempontból eltérnek az átlagos, egészséges, józan gondolkodá
sú embertípustól, akik átlépték az „értelem" és a „természetes
ség'' által szentesített magatartásformák határait. Tartuffe oly 
mértékben ájtatos, hogy az már csak képmutatás lehet; Jour
dain úr, az „úrhatnám polgár" nemesimádata, Harpagon, az 
uzsorás fösvénysége vagy a nőcsábász Don Juan szabadossága 
annyira nem ismer határokat, hogy ennek következtében tönk
reteszik önmaguk és környezetük életét. Az Embergyűlölő című 
műve (1666) esetében még azt sem könnyű eldönteni, hogy Mo
liere kit akar inkább pellengérre állítani: a címszereplőt, aki túl
zásba vitt őszinteséggel mondja szemébe mindenkinek a véle
ményét, vagy a többieket, akiket kritizál. 

Moliere is klasszicista elvek szerint fogja fel írói hivatását, 
komédiáival az embereket akarja megjavítani: „Nagy csapás a 
bűnökre - mondja a Tartuffe előszavában-, ha nevetségessé tesz
szük őket a világ szemében." Művei nem csupán komikus bohó
zatok, többféle esztétikai minőség egyesül bennük. A kifigurá
zott, hatalmasra növelt gyarlóság és nyomasztó következményei 
éppúgy adnak okot aggodalomra, mint nevetésre. 

Tartuffe 
(1664) 

Jellegzetes klasszicista alkotás. Témája és szerkezete vi-

állandó típusok 

farce 

a jellem 
komikuma: 
eltérés a józan 
mértéktől 

célja: az emberek 
megjavítása 

lágos, könnyen áttekinthető. A rokonszenves, jómódú polgári téma 
családba befurakodik egy mindenre kész, elszánt gazember, aki 
megtéveszi, majd kis híján a végső romlásba dönti óK.et. 

A szereplóK. kötött, költői nyelven beszélnek: rímes ale
xandrinokban. A francia alexandrin 12 szótagos, hangsúlyos sor- a versforma: 
fajta. Minthogy a magyarban mindig a szó eleje nyomatékos, a alexandrin 
franciában viszont nem, a ritmust időmértékes, jambikus lejté-
sű sorral adják vissza fordítóink. A sor közepén metszet van. 
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az expozíció 
sajátossága 

A vershangzásban szerepet játszik az emelkedő és ereszkedő sor
vég (hímrím-nőrím) váltakozása is. (Az alexandrin az ilyen sor
fajtában írt, XII. századi ófrancia Nagy Sándor-regényró1 kapta 
a nevét.) 

Állapítsuk meg, mennyiben tartja be Moliere a hármas egység 
szabályát! Hol játszódik a cselekmény, és mennyi idő alatt? Az 
akkori előírás 24-36 óra volt. Ragaszkodott-e ehhez az író? Vál
tozik-e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? 
Mikor és miért kezdődik egy-egy újabb jelenet? 

Az 1. felvonás, az expozíció, annyira kitűnő, hogy Goethe 
csodálatát váltotta ki. Míg a legtöbb klasszicista színdarab az
zal kezdődik, hogy két szereplő párbeszédet folytat, a Tartuffe 
mozgalmas tömegjelenettel indul: egy családi perpatvar kellős 
közepébe pottyanunk bele. Mindenki jelen van, csak a két fősze
replő nem, de beszélnek róluk, sőt körülöttük forog minden. 

Milyennek ismerjük meg a távollevők jellemét? Kinek hiszünk, 
Pemelle-nének vagy a többieknek? Miért? 

Orgon színre lépése igazolja a róla elmondottakat. Bizonyítsuk 
be, hogy szenvedélyes elvakultsága már az embertelenség hatá
rát súrolja! 

Cléante az író szócsöve, a „rezonőr". Az elnevezés a raison 
a rezonőr szerepe (e. rezon =ész, értelem) szóból ered. A rezonőr szerepköre az ese

ményeknek, a szerepló'k magatartásának józan mérlegelése. 
Míg a többi szereplőt szenvedélyei hajtják, ő mindig a józan ész
re hallgat. 

a bonyodalom 
gyors ütemű 

a címszereplő 
késleltetett 

belépése 

Hogyan egyezteti össze a józan észt a vallásossággal? A vallásos 
ember milyen két típusát állítja szembe? Orgon „szabadgondol
kodó"-nak nevezi. Igazat adhatunk neki? 

Az áldatlan helyzettel, a szemben álló két táborral már az 
első felvonásban megismerkedünk. A klasszicista dramaturgiá
nak megfelelően az alapszituáció bemutatása után a bonyodalom 
gyors ütemben bontakozik ki. A II. felvonásban az elvakult Orgon 
előáll azzal a tervével, hogy lánya kezét Tartuffe-nek adja, ezt a 
III. felvonásban be is jelenti, fiát pedig elkergeti. Bár a IV. felvo
násban a csaló lelepleződik, még nagyobb a veszély: Tartuffe a rá
bízott titkot beárulta a királynak, s ez Orgon életébe kerülhet. 

A bonyodalom fokozatos kibontakozása állandó feszültség
ben tartja a figyelmet, mint Goethe írja: „Kezdettől fogva min
den rendkívül jelentős és még fontosabb valamire utal, ami csak 
majd ezután következik." Moliere írói érdeme, hogy a címszerep
lőt hosszadalmas eló'készítés, az érdeklődés teljes felcsigázása 
után lépteti fel a III. felvonás 2. jelenetében. 
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Tartuffe fölöttébb jámbornak mutatkozik. Miért nem sikerül meg
tévesztenie Dorine-t? A következő jelenetben lelepleződik a néző 
előtt; szerelmet vall a ház úrnőjének. Hogyan fogadja Elmira a 
vallomást? Milyennek ismerjük meg Elmirát a párbeszédbó1? 

Tartuffe merészsége mutatja, hogy hová fejlődtek az ese- a lelepleződés 
mények. Annyira befészkelte magát a családba, hogy úgy érzi: fokozatai 
már csak a kezét kell kinyújtania az érett gyümölcs után. A fej-
lemények mintha őt igazolnák: amikor Damis leleplezi, Orgon 
inkább hisz Tartuffe-nek, mint a saját fiának. S amikor késóbb 
Orgon szeméró1 végre lehull a hályog, már Tartuffe van „birto-
kon belül": ő utasíthatja ki otthonából Orgont és családját. 

Hogyanjellemzi magát Tartuffe a III. felvonás 6.jelenetében? Mi- Tartuffe 
ért hat meghökkentően? A IV. felvonás 5. jelenetében ismét sze- erkölcstana 
relmet vall Elmirának, s közben sajátos erkölcstant fejt ki (mely-
ben a jezsuiták módszereire, érveire ismertek rá a bemutató ide-
jén). Melyek Tartuffe „etikájának" legfóbb tételei? Írjuk ki a szö-
vegbó1 ezeket a közmondásszerű mondatokat! 

. Tartuffe képmutató viselkedése csak Orgont és Pernelle 
asszonyt téveszti meg, de ez is elegendő: a családfő abszolút te
kintély és hatalom a családban. Marianna alig tiltakozik, a kö
teles gyermeki engedelmesség lehetetlenné teszi, hogy szembe
szálljon apja akaratával. 

A korabeli vígjátékok jellegzetes fogása, hogy a félénk és 
gyámoltalan szerelmesek helyett a talpraesett, okos és bátor 

Jelenet a Tartuffe előadásából. Várszínház, 1984 
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a komorna szolga veszi kézbe az ügyeket. Ezt a szerepkört a Tartuffe-ben 
szerepe a komorna tölti be, aki mint a család hűséges és bizalmas szol

gája, kiváltságokat élvez. 

az ismétlés 
mint a komikum 

eszköze 

tetőpont 

és fordulat 

a befejezés egyéni 
és társadalmi 

indoka 

vígjátéki 
konvenció 

Mi a legfontosabb érve Dorine-nak a II. felvonás 2. jelenetében 
Orgon döntésével szemben? 

Az elvakult Orgonra éppúgy nem hatnak Dorine és Cléante ér
vei, mint a fiatalok érzelmei. Tartuffe-öt végül cselszövés leplezi 
le. Mi ebben a szerepe Dorine-nak, mi Elmirának? 

Moliere szívesen él a kettőzés komikus hatású eszközével: 
Tartuffe kétszer vall szerelmet, s másodszor éppúgy kihallgat
ják, mint először; Pernelle asszony éppolyan süket Orgon érvei
re az utolsó felvonásban, mint a többiekére az elsóben, s a ko
mikumot fokozza, hogy éppoly makacs, mint Orgon korábban. 
Hasonlóképpen párhuzamok mutathatók ki a szerelmesek vi
selkedésében vagy Tartuffe és Lojális úr, a törvényszolga maga
tartásában. 

Miben hasonlítanak egymásra? 

Pernelle asszony csak akkor józanodik ki, amikor megér
kezik Lojális úr, és lekötelező nyájassággal adja tudtul jóságos 
döntését, hogy egynapi haladékot kapnak a kilakoltatásra. A 
dráma tető-, helyesebben mélypontja után váratlan, csodálatos 
fordulatként következik a szerencsés kibontakozás: a Tartuffe 
társaságában érkező rendőrtiszt nem Orgont tartóztatja le, ha
nem Tartuffe-öt, akiben az uralkodó egy régóta keresett s álné
ven bujkáló csalót ismert fel. 

Sok vita folyt arról, hogy e befejezés indokolt-e, s Moliere-t 
mi késztette erre a megoldásra. Visszariadt attól, hogy a go
noszság diadalmaskodjék? Abban az illúzióban élt, hogy a világ 
ésszerűen, okosan berendezhető (akár a késóbbi felvilágosítók)? 
Vagy így hálálta meg a királyi kegyet, melynek a mű színre ke
rülését végül köszönhette? Aligha kétséges, hogy Moliere sze
mélyesen is lekötelezettje volt XIV. Lajosnak. A befejezés azon
ban nem csak ezzel magyarázható. A törvények tekintélyét, sért
hetetlenségét, a polgárok nyugalmát egyedül az erőskezű és 
igazságos uralkodótól remélhette, akárcsak valamennyi kortár
sa s késóbb a felvilágosodás képviselői is. A valószínűtlen, cso
dálatos és szerencsés befejezés pedig hagyományos vígjátéki 
konvenció - a XIX. század végéig érvényben volt. (A XVIII. szá
zad végéig a regényekben is érvényesült.) 
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Gyűjtsünk példákat olyan művekre, melyek késóbb születtek, és 
hasonló befejezés jellemzi ó1rnt! 

Jellemezzük a szerepló'ket aszerint, hogy milyen értékeket valla
nak, illetve képviselnek a darabban! 



Van-e a darabnak olyan szereplője, aki a rezonőr értékrendjét 
osztja? Hogyan nyilatkozik ez meg szavakban és tettekben? 

Mi az összefüggés a fiatalok gyámoltalansága és a darab keletke
zésének ideje között? 

Mi lehet az oka, hogy a Tartuffe-öt ma is sikerrel játsszák? 
Csak a vallási képmutatást leplezi le Moliere? 

A fösvény 
(1688) 

A komédia bemutatásakor kezdetben szerény sikert ara
tott prózai formája miatt. A cím itt is a középpontban álló sze
replő negatív jellemvonására hívja fel a figyelmet, akár Moli
ere más műveiben (Úrhatnám polgár; Képzelt beteg stb.). A bo
nyodalom forrása, hasonlóan a Tartuffe-éhez, a családfő vak 
szenvedélye, mely egész háza népét romlással fenyegeti. Harpa
gon minden mértéket meghaladó zsugorisága szinte túlnő a víg
játéki kereteken, alakjában egy riasztóan torz társadalmi típus 
ölt testet. 

Betartja-e Moliere a hármas egység szabályát? Hol történik a cse
lekmény? Mennyi idő alatt peregnek le a színpadi események? 
Ragaszkodott-e az akkori előíráshoz (24-36 óra) az író? Változik
e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? Mikor 
és miért kezdődik egy-egy újabb jelenet? 

Az 1. felvonás indítása az expozíció. Az első három jelenet
ben két-két szereplő folytat párbeszédet, ezekbó1 értesülünk Eliz 
és Valér, majd Marianna és Cléante titkolt szerelméró1, végül 
Harpagon titkáról: a kertbe elásott, tízezer tallért tartalmazó 
ládikájáról. A negyedik jelenetben kerül először össze a család, 
s ekkor kezdődik az igazi bonyodalom is: Harpagon ismerteti 
terveit, melyek a fiatalok szándékait keresztezik. 

Milyennek ismerjük meg Harpagon és gyermekei kapcsolatát? 
Harpagon pénzimádatát, életelvét Valér színlelt szavai fejezik ki 
a legtalálóbban az 1. felvonás 5. jelenetében. Keressük ki! 

Eliz és Cléante másképp viselkednek, mint a Tartuffe-ben Orgon 
gyermekei: Eliz vitába száll apjával, Cléante pedig egyáltalán 
nem veszi tragikusan az atyai átkot a IV. felvonás 5. jelenetében. 
Mi az oka ennek? 

A darab cselekménye rendkívül sűrített. Harpagon tervé
nek bejelentésétó1 a végső kibontakozásig (az V. felvonás utolsó 

prózai műforma 

Harpagon 

hármas egység 

az expozíció 
szerepe 

a bonyodalom 
kezdete 

két jelenetéig) minden akörül forog, hogy a fiatalok meg akar- terv és ellenakció 
ják akadályozni e terv valóra válását, és próbálkozásaik sorra fordulatai 
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hagyományos 
cselekményelemek 

képtelen 
helyzetek, 

félreértések 

meghiúsulnak. A közeli határidő miatt versenyt kell futni az idő
vel, ez mozgalmasság és feszültség forrása. A gyors egymásután
ban következő fordulatokat megkövetelik a vígjátéki konven
ciók. Moliere mester ezek bonyolításában. Cléante kölcsönt pró
bál szerezni, de szerencsétlenségére éppen az apjától. Még meg 
sem állapodnak a cselszövés tervében, s Harpagon már csellel 
kivallatja fiát. Végül egy félreértés folytán Eliz és Valér szerel
me is lelepleződik. 

A darab cselekményében sok a hagyományozott elem. 
A komédiaszínpadon szinte századunkig tartják magukat az 
ókori elbeszélésekbó1 örökölt viszontagságok, kalandok, fordu
latok. Ebben a darabban ilyen cselekményelem a múltban el
vesztett családtagok egymásra találása, a hajótörés és életmen
tés (Valér mentette ki Elizt), a személycsere, illetve a személyi
ség álcázása, álruha viselése (Valér mint szolga). 

Módosult formában találkozunk az okos-együgyű szolga
párral is. Valér az okos, de álszolga, Fecske a valódi, ő sem ép
pen ostoba, de a helyzetet nem érti, s ezért vall kárt. 

Komikus hatást a képtelen helyzetek, a félreértések és fel
ismerések teremtenek. Így pl. elóbb Harpagon és Cléante egy
mást próbálják kölcsönösen félrevezetni (IV/3.), majd amikor az 
igazság kiderül, s összekülönböznek, Jakab úgy közvetít közöt
tük, hogy mindkettőt megtéveszti (IV/4.). Az újabb félreértés 
tisztázódásával ismét folytatódik kettejük harca (IV/5.), de a 
helyzet állandó átértékelődése folytán már nem lehet többé ko
molyan venni. 

Figyeljük meg, miképpen okoz komikus hatást a szöveg többér
telműsége az I. felvonás 7. jelenetében! 

Miért csak látszólag értelmes a párbeszéd a II. felvonás 3. jelene
tében? 

Mi a funkciójuk a darabban a „félre" utasítással jelzett szövegek
nek? 

Mi a komikus a házasságközvetítő alakjában? 

tetőpont A vígjáték tetőpontja az a jelenet, amelyben Harpagon 
észreveszi ládikája eltűnését. Felindulásában csaknem eszét 
veszti. 

Mivel érzékelteti ezt a szöveg? Hogyan minősíthetnénk ezt a je
lenetet: szatirikus, tragikomikus vagy groteszk jellegű? Miért? 

A drámai tetőpont után váratlan, csodálatos fordulatként 
fordulat következik a szerencsés kibontakozás: a felismerési jelenet s a 

és kibontakozás fiatalok összeadása. De a vén zsugori most sem tagadja meg ma
gát: hozományt nem ad, s még egy esküvői öltözetet is kicsikar 
magának. 
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A fösvény világa a szó szoros értelmében Harpagon világa: 
minden áruba bocsátható és megvásárolható, még a szerelem is. 
A vígjátéki konvenciót követő csodálatos és szerencsés befejezés 
- nemhiába a leginkább vitatott pontja a műnek - teljesen va
lószínűtlenül hat az előzmények után. Ám egyúttal ironikusan 
is: a darab végén összekerülő család tagjai több érzelmet mutat
nak egymás iránt, mint Harpagon és gyermekei! 

Básti Lajos Harpagon szerepében. Katona József Színház, 1967 
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A felvilágosodás korának 
irodalma 

A felvilágosodás jelentése 

,,A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kisko
rúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy vala
ki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a 
kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, ha
nem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy 
mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! merj a ma
gad értelmére támaszkodni! - ez tehát a felvilágosodás jel
mondata." 

Immanuel Kant 

A kanti meghatározás elsősorban gondolkodói magatartást je
löl a felvilágosodás szóval. Hangsúlyozza a gondolkozás önálló
ságát, és úgy látja, ehhez korábban is megvoltak a feltételek, 
egyedül az „elhatározás és bátorság" hiányzott. Az újkori német 
filozófia elindítója, Immanuel Kant (1724-1804), maga is a fel
világosodás eszméinek örököse és továbbfejlesztője, még belül
ró1 próbálta felmérni e szellemi mozgalmat. Meghatározása 
összhangban van a kortársak felfogásával. 

A felvilágosult magatartás kialakításához azonban nem
csak ,,elhatározásra és bátorságra" volt szükség. A „kiskorúság" 
leküzdése hosszas történeti fejlődés eredménye. A termelés pol
gári átalakulása, a manufaktúra és a kooperáció elterjedése, az 
árutermelés általánossá válása több évszázados folyamat Nyu
gat-Európa legfejlettebb országaiban is. Amikor e folyamat már 
előrehaladt, és a polgárság a gazdasági hatalmat megszerezte, 
a felvilágosodás szellemi mozgalomként a polgári társada
lom ideológiai és politikai hatalmát készítette elő. Ebben jelent
kezett először nyi1tan saját eszmerendszere, racionalista vi
lágképe. 

A szellemi megújulás Angliában és Hollandiában indult el, 
a XVII. században. Átfogó eszmei mozgalmat a XVIII. századi 
Franciaországban hozott létre. Németországban, ahol a polgári 
fejlődés elkésve és felemás módon ment végbe, a felvilágosodás 
eszméinek elterjedése idóben elhúzódott, még a XIX. század ele
jén is a racionalizmus a leghaladóbb szemlélet. A felvilágosodás 
hatóköre egész Európára kiterjedt, s a polgári ideológiát az el
maradottabb országokban, így nálunk is, polgárság híján a pol
gárosodó nemesség képviselte. 
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A felvilágosodás korának művészete 

A hűbéri társadalomban a művész általában egyéni támo
gató (patrónus, mecénás) számára dolgozott, gondoljunk akár 
az udvari költó1ue, festó'kre vagy zenészekre, akár az egyházi 
megrendelésekre! A polgárosodás a művészetet befogadó közön
ség megjelenését eredményezte. A főúri szalonokat polgári ká
véházak váltották fel - először Angliában. A művészet befoga
dóinak kicserélődése a műfajok szerepét is átalakította. Koráb
ban a mecénást dicsőítő alkalmi vers játszott döntő szerepet, 
mostantól fogva a könyvkiadás növekedésével a regény kezdett 
fontossá válni - mindenekelőtt a társadalmilag legfejlettebb or
szágokban. 

A közönség gyarapodásával együtt járt megoszlása is. Míg 
korábban a költő néhány ember számára alkotott, addig az újabb 
fejlődés lehetőséget teremtett arra, hogy az irodalom kettévál
jék: a regényírók nagy tömegsikerre számíthattak, a költó'k vi
szont már egyre kevésbé lehettek biztosak abban, hogy ki fogja 
olvasni verseiket. A polgári társadalom belső differenciálódása 
következtében művész és befogadó eltávolodott egymástól. A kö
zönség egy része beérte a ponyvairodalommal - a XVIII. század 
közepétó1 egyre több kísértethistória jelent meg-, a költó'k vi
szont már nem közösség nevében szóltak, hanem a saját érzés
és gondolatvilágukat, elsősorban magányukat fejezték ki. 

Francisco Goya: Napernyő. 1777 

A mű a festőnek abból a korszakából származik, amikor a királyi gobelin
szövő műhely számára készített terveket. Goya lehetőségeit ugyan korlá
tozta a műfaj, de a foltszerűen összegzett színfelületek együttesével érzé
keltetett különös megvilágítás az idilli je]P!let természetes fény-árnyék 

viszonyait furcsa sejtelmességgel ruházza fel. 
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A XVIII. század végére költő és olvasó elidegenedését még egy 
tényező erősítette: az ipari forradalom. A technika és a város tér
hódításával átalakult az ember környezete, s az évezredek óta 
megszokott táj a költó'k szemében megkülönböztetett szépségű
vé, sokszor már visszasóvárgottá vált. 

Mivel a felvilágosodás a társadalmi fejlődésben élenjáró 
Angliában már a XVII. század utolsó harmadában, a polgári for
radalom után megindult, hatása a XVII-XVIII. század forduló
jától kezdve érvényesült az irodalomban. Daniel Defoe (e. döfou, 
1660?-1731) Robinson Crusoe [e. robinszn krúszou] élete és kü
lönösen meglepő kalandjai (1719) című könyvében a felvilágoso
dás két alapelvét juttatja érvényre. Egyrészt azt hangsúlyozza, 
hogy Robinson Crusoe, a civilizált ember magasabb rendű a ci
vilizálatlan emberevő vadakhoz képest, mert a magányos szige
ten is tudja hasznosítani, amit megtanult, másrészt Péntek alak
jának segítségével azt sugallja, hogy az ember természettó1 fogva 
jó. Civilizált világpolgárság és primitivizmus: Defoe még nem 
lát ellentmondást a kettő között. Jonathan Swift (1667-1745) 
viszont a Gulliver utazásainak (1726) utolsó, negyedik részében 
már szembeállítja a túlzottan racionális bölcs lovakat és a pusz
tán érzelmeikben és ösztöneikben élő ,jehu" emberállatokat. A 
két véglet közötti középutat: értelem és érzelem egyensúlyát te
kinti kívánatosnak, valóban emberinek. 

Értelem és érzelem, ész és ösztön, világpolgárság és nem
zeti, helyi kötöttség: ilyen ellentétpárok a felvilágosodás korá
ban az irodalmi fejlődés fő mozgatói. Mivel azonban a felvilágo
sodás eszmetörténeti fogalom, hatása az irodalomban csak át
tételekkel érvényesült, s e hatást csak úgy ismerhetjük meg, ha 
tekintetbe vesszük az irodalom saját törvényszerűségeit. 

A felvilágosodás gondolkodói értekező művekben fejtették ki filo
zófiai rendszerüket. A korabeli írók, képzőművészek és zenészek ter
mészetesen művészi megformáltságra törekedtek műveik létrehozása
kor; a felvilágosodás és a korabeli művészet különbözősége tehát abból 
a természetszerű eltérésbó1 következett, mely a filozófia s a művészet 
céljai között mindig is fennállt. Mennyire közvetve, hányszoros áttétel
lel érvényesült a felvilágosodás eszmei hatása a műalkotásokban? Erre 
a kérdésre azt felelhetjük, hogy az áttételek jelentősége részben a mű
fajtól függött. 

Wolfgang Amadeus Mozart (175"6-1791), a bécsi klasszikus stílus 
egyik nagy zeneszerzője operáiban a szövegkönyv szellemét a zene nyel
vén is érvényre juttatta: a Figaro házasságában (1785) földesúr és job
bágy hűbéri viszonyának megszűntét, a Varázsfuvolában (1791) a fény
nek a sötétség felett aratott győzelmét fejezte ki. Ebben az utóbbi ope
rában Sarastro, a nap főpapja és az Éj királynője hasonló ellentétet ké
pez, mint a nagy spanyol festőnek, Francisco Goya y Lucientesnek 
(1746-1828) allegorikus figurákat megjelenítő rézkarcain a fehér és a 
fekete, vagy Csokonai Vitéz Mihály Konstancinápoly (1794) című ver
sében egyrészt a „denevér babona", „bagoly vakbuzgóság", másrészt a, 
vallás nyűgétó1 megszabaduló ész világa: 
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„E kézzel fogható setétség eltűnik, 
Az éjnek madara húholni megszűnik. 

Egy jóltevő világ a mennyből kiderűl, 
[„.] 

Emelkedj fel, lelkem! - előre képzelem, 
Mint kiált fel szóval egyet az értelem, 
S azonnal a setét kárpitok ropognak ... " 

Opera, allegorikus képzőművészet és tanító-elmélkedő vers: e há
rom műfaj lehetővé teszi a művész számára, hogy viszonylag kevesebb 
áttétellel közvetítse a felvilágosodás eszméit, így közülük a tételes val
lás bírálatát. Más műfajokban elképzelhetetlen az ennyire közvetlen 
hatás: Mozart hangszeres művei, Goya arcképei vagy Csokonai szerel
mes versei csak sokkal bonyolultabb elemzéssel hozhatók összefüggés
be a felvilágosodással. 

A hatás áttételességét nemcsak az okozza, hogy a művészetek
nek mindig vannak saját, viszonylag független törvényszerűségei, ha
nem az is, hogy maga a felvilágosodás is kétarcú: a vallás helyébe egy
részt az értelmet, másrészt az érzéki tapasztalatot állítja, tehát részint 
racionalista, részint empirista. Ez a kétféle jelleg nem különíthető el 
egymástól, nem állítható szembe egymással, mégis azt mondhatjuk: 
egyes gondolkodóknál az egyik, másoknál a másik vált elsődlegessé. E 
kettősség a művészetekben két olyan irányzatot hívott létre, amelyek 
sokszor kölcsönhatásban érvényesültek, ám idóben mégsem egyszerre 
érték meg virágkorukat. 

E két irányzat közül az elsőt klasszicizmusnak nevezzük. A má
sodikat régebben szentimentalizmusként vagy preromantikaként em
legették. Egyik sem találó elnevezés. A szentimentalizmus azért nem, 
mivel a mai szóhasználatban kétes értékű érzelgősséget jelent, holott a 
XVIII. századi érzelmesség nem jelent olcsó hatásvadászatot. Másfeló1 
a preromantika sem hasznos kifejezés. Igaz ugyan, hogy a XVIII. szá
zad második felében, a kései felvilágosodás hatása alatt olyan művek 
is születtek, amelyek eló'készítették a romantikát, de csak annyiban, 
amennyiben minden korszak eló'készíti a következőt. Elöljáróban tehát 
azt mondhatjuk, a kései XVIII. században olyan irányzat jutott vezető 
szerephez, mely bizonyos mértékig elrugaszkodást jelentett a korábbi 
klasszicizmushoz képest. Jellemzéséhez elóbb magát a klasszicizmust 
kell alaposabban szemügyre vennünk. 

A felvilágosodás korának klasszicizmusa 

A XVIII. század klasszicista művészete jórészt azoknak az 
elveknek kívánt megfelelni, amelyeket az előző fejezetben már 
megismertünk. Az ókori alkotásokat tekintették példamutató
nak. Mivel az ókori irodalom a tragédiában és az eposzban érte 
el a legmagasabb szintet, eleinte a klasszicisták is ezt a két mű
fajt tartották a legfontosabbnak. 

Jean Racine a görög tragédiaírók művészetét fejlesztette tovább. 
Nicolas BoileauA pulpitus ( 1672-73), Alexander Pope (e. eligzándö poup, 
1688-1744)Fürtrablás (1712-14) és Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) 
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársángon (1798) című költemé
nyében az antik vígeposz modern megfelelőit teremtette meg. 
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Az ókori görög kultúrához sokszor a latin közvetítésével 
kapcsolódtak a klasszicisták A lírai műfajok közül az ódát ked
velték, de az ókor kétféle óda-típusa: a líraibb pindaroszi és a di
daktikusabb horatiusi óda közül az utóbbit vélték irányadónak. 
Ódáik többsége alkalmi vagy tanító jellegű - gyakran egyszer
re mind a kettő. 

A racionalizmus inkább megfelelt a klasszicizmus szel
lemének, mint az empirizmus. 

Nem véletlen, hogy az Ész vallásának törvénybe iktatása után a 
kor legjelentősebb klasszicista festője, Louis David (e. lui dávid, 
1748-1825), majd az ugyancsak klasszicista szobrász, Antonio Canova 
(e. kánova, 1757-1822) vált a francia forradalom, illetve Napóleon hi
vatalos művészévé. A klasszicista költó'k mind az emberró1 formált ké
pükben, mind költészetszemléletükben racionalizmust hirdettek. 
A Föld éló1ényeit szigorú rendben képzelték el, amelynek legfelső fokán 
az ember áll - fölötte már csak az Isten, meghatározatlan távolságban. 
Végső soron nem láttak fejlődést a történelemben: szerintük az ember
nek eleve kijelölt helye van „a létezés nagy láncolatában", melyet soha
sem hagyhat el. Pope ezt a felfogást fejezte ki az Esszé az emberről 
(1732-34) című tanító költeményében. Bessenyei György (1747?-1811), 
a magyar felvilágosodás elindítója kétszer, 1772-ben és 1803-ban is le
fordította e művet, s a benne kifejezett eszmeiség még Csokonai korai, 
Az estve (1789-94) című költeményében is érezteti hatását. 

Ha az embert mindig az értelme határozza meg, mely mindenki 
számára adott, akkor nemcsak annak a jelentősége másodlagos, mikor, 
hanem annak is, hol él. A klasszicista művészek többsége kevés érzé
ket mutat az övétó1 eltérő korok és országok sajátosságai iránt. 
Charles de Secondat, baron de Montesquieu (e. monteszkiő,1689-1755), 
a francia felvilágosodás első nagy alakja Perzsa leveleiben (1721) ürügy
ként használja a keleti ország felidézését, az ő perzsáinak nem sok kö
zük van a valóságos perzsákhoz. Pope Eloisa Abelard-hoz (1717) című 
költeményében semmi sem utal arra, hogy Eloisa és Abelard a közép
korban élt, a költő úgy képzeli bele magát az elszakított szerelmesek 
helyzetébe, hogy nem is gondol arra: a távoli korszak különbözik az övé
tó1. A klasszicisták a táj helyi jellegzetességeit sem ábrázolták, leíró ver
seikben az ókori pásztorköltészet eszményi táját jelenítették meg. 
A nemzeti kultúra sajátosságai sem foglalkoztatták ó'ket, az Augustus 
korabeli latin irodalmat: Vergilius eklogáit vagy Horatius ódáit örökké 
s mindenki számára egyformán érvényes mintának tekintették. 

Horatius ars poeticájában a festészetet jelölte meg a költő 
szempontjából irányt adó társművészetnek, s két célt tűzött a 
költő elé: a tanítást és a gyönyörködtetést. A klasszicista vers
írók ezt az ars poeticát követték: műveikben leíró és tanító-el
mélkedő részek követik egymást. Csokonai A Magánossághoz 
(1798) intézett ódájában pl. jól elkülöníthető ez a két alkotó
elem. A műfajok racionalista szemléletét is jól szemléltethetjük 
ezzel a késó1tlasszicista verssel. Bevezető sorai határozottan 
megszabják a szöveg hangnemét. A versben a beszélő megsze
mélyesített elvonatkoztatást szólít meg. Ez a jellegzetesen fenn
költ (magasztos) kezdet nem volna helyénvaló más műfajban, 
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mint az ódában, mely a klasszicista költészetfelfogás szerint az 
eposz és a tragédia után a legfennköltebb műfajnak számított. 
A klasszicisták ugyanis a műfajokat a racionalizmus nevében a műfajok 
éppúgy szilárd rendszerbe foglalták, mint a létező lényeket. Min- rendszere 
den műfajhoz a hangnem meghatározott magasságát társítot-
ták, s tartózkodtak a műfajok, illetve hangnemek keverését61. meghatározott 
Ha Csokonai említett ódáját összevetjük Berzsenyi Dániel hangnemek 
(1776-1836) kései, Vitkovics Mihályhoz (1815) címzett episzto-
lájával, akkor világosan láthatjuk: az óda fennkölt, azaz retori-
zált hangnemével, felütésbó1, leíró és tanító részekbó1 álló, te-
hát viszonylag kötött szerkezetével szemben a költői levél sok-
kal közvetlenebb, a beszélt nyelvhez közelebb álló hangnemet s 
lazább felépítést engedett meg. 

Mely műfajok játszottak döntő szerepet a klasszicizmusban? 

Jelöljük meg Csokonai Az estve című költeményében a leíró és a 
tanító részt! Hogyan kapcsolódnak e részek egymáshoz? 

Keressünk ki két ódát a szöveggyűjteményben, és próbáljuk meg 
eldönteni, hogy a lírai vagy a tanító jellegű ódához tartoznak-e! 

A klasszicizmustól eltávolodó művészet 
központi fogalma: az érzékenység 

A klasszicizmus a különböző művészeti ágakban, műfajok
ban és az egyes nemzeti kultúrákban nem egy időben s nem is 
egyforma mértékben érvényesült. Franciaországban még a XIX. 
század első felében is jelentős esztétikai értéket hozott a klasz
szicista Dominique Ingres (e. engr, 1780-1867) a festészetben, 
Magyarországon Pollack Mihály (1773-1855) a Nemzeti Múze
umot (1837-45) ebben a stílusban építette. Angliában és föként 
német földön a klasszicista költészet késóbb alakult ki, mint a 
franciáknál, s ez az időbeli különbség a stílus módosulásával is 
együtt járt. Mivel a klasszicisták még szűk közönség számára 
dolgoztak, .a tágabb olvasóközönség igényeit kielégítő próza s 
azon belül a regény a klasszicizmussal szemben a XVIII. század 
közepétó1 kibontakozó ellenhatás egyik eszközévé válhatott. 
Minthogy az ókori zenébó1 szinte semmi nem maradt fenn, eb
ben a művészeti ágban a klasszicista stílus csak a társművésze
tekből átvett elvont formaeszmények sajátos értelmezésében 
nyilvánulhatott meg. 

Említettük már, hogy a felvilágosodás a racionalizmus és az em
pirizmus kettős kultuszát jelentette, s a klasszicizmus elsősorban a ra
cionalizmus hatását mutatta. A másik irányzatot akkor közelítjük meg 
helyesen, ha az empirizmussal hozzuk összefüggésbe. 

Ennek a másik irányzatnak az érzékenység a kulcsszava, ez a szó 
pedig eredetileg az emberi érzékek felfogóképességét jelentette. John 
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Locke (e. lok, 1632-1704), a polgári forradalom után kialakuló angol fel
világosodás első nagy gondolkodója Értekezés az emberi értelemről 
(1690) című munkájában még úgy fogta fel az érzékenységet, mint az 
érzéki tapasztalatokat összegező képességet. A XVIII. század közepé
nek legjelentősebb skót bölcselője, David Hume (e. hjúm, 1711-76) Vizs
gálódás az emberi értelemről (1748) című könyvében viszont már na
gyobb függetlenséget tulajdonított az érzékenységnek az érzékeléshez 
képest. Olyan képességnek tekintette, amellyel az ember nem egysze
rűen összegezi, hanem át is alakítja az érzéki tapasztalatokat. Felfogá
sával az érzékenység egyéni, szubjektív jellegét hangsúlyozta, s így átér
telmezte az emberi tudatot. 

Ez a szemlélet ösztönözte azokat az írókat, akik eltávolod
tak a klasszicizmustól. Az így létrejött irányzatot azért helye
sebb az érzékenység kultuszával fémjelezni, mint túlzott leegy
szerűsítéssel szentimentalizmusként emlegetni, mert az érzé
kenységnek, az érzéki tapasztalattal szerzett eszmék társításá
nak (asszociációjának) különféle mértékben szubjektív árnyala
tait foglalja magában. Az „érzelgősség", sőt még az „érzelmes-
ség" is szűkebb jelentésű. · 

A klasszicizmus a legtöbb nyelvterületen szorosan együtt
működő művészek és költóK. zárt iskolájában jött létre - a köl
tészetben ezeket a műhelyeket több országban Arcadia-körként 
emlegették. A XVIII. század második felére az irodalmi élet meg
változott, az iskolaszerű központok megszűntek. Az újabb irány
zat magányos, elszigetelt alkotóművészek tevékenységének 
eredményeként jött létre. 

A klasszicizmus és az érzékenység művészete sok helyen 
egymást váltotta. A XVIII. század folyamán az ókori emlékek 
közül újak is napvilágra kerültek - pl. a Herculaneumban vég
zett ásatások következtében. Módosult a kép, amelyet a koráb
bi nemzedékek az antikvitásról kialakítottak. A kései klasszi
cisták egyre több fogékonyságot mutattak az érzékenység kultu
sza iránt. A német irodalomban a hetvenes években az érzékeny
ség szubjektív értelmezésébó1 kiinduló Sturm und Drang moz
galom után újabb klasszicizálódás következett, a francia forra
dalom, majd Napóleon a klasszicizmus korszerűsített formáját 
emelte hivatalos művészetté. David ebben a stílusban festette 
meg Joséphine császárné koronázását. Az újraklasszicizálódás
ra )6 -pé\O.a JQnann W Q\fgang GQefüe \e. gőte, l 'i 49-1832) élet
műve, amelyben Az ifjú Werther szenvedései (1794) című érzel
mes regényt klasszicizáló művek követték. Az is előfordul, hogy 
a két stílusirányzat egyazon műben is keveredik egymással: Cso
konainak érett költészetében, így A Magánossághoz írt ódában 
is megfigyelhető ez a keveredés. 

A klasszicisták világpolgárok voltak, akik az értelem vál
tozatlan törvényeiben hittek, s Augustus Rómájának városias, 
közösségi szemléletét tekintették mintának. Az érzékenység 
költői viszont tudatára ébredtek, hogy a különböző korszakok-
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Jacques-Louis David: Joséphine megkoronázása. 1806-07. Részlet 

nak és tájaknak saját jellemzői vannak. Műveikben kísérletet 
tettek az antik ókort követő történeti korszakok felidézésére. 
A XVIII. század közepétó1 Angliában kialakult a klasszicisták 
által barbárnak nevezett gótikus építészet kultusza. Gyűjtemé
nyeket adtak ki a skót balladákból - egyszerre hódolva a közép
kornak és a népköltészetnek. A leíró versekbó1 kiszorult a taní
tó elem, s a költő az ábrázolt táj helyi sajátosságait hangsúlyoz
ta. A tóK.és rendszer kialakulásával világossá vált, hogy a jövő
ben az ipar háttérbe fogja szorítani az ember természetes kör
nyezetét, a többi éló1ény lakóterületét. Angliában megkezdődött 
a vidék elnéptelenedése, és a városokban kialakultak a késóbbi 
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nyomortanyák elődei. A többi európai országból sokan utaztak 
Angliába, mely a legfejlettebb államnak számított. Voltak, akik 
megrettentek az ott tapasztaltaktól. A nagy társadalmi átala
kulásban a művészek elvesztették megszokott szűk közönségü
ket. Vidéki magányba vonultak. 

Ez a változás átalakította a műfajok megszokott rendjét. 
A szatíra és az episztola, a bensőséges irodalmi élet műfajai vesz
tettek jelentőségükből. A magány, az elidegenedettség élménye 
a lírát helyezte előtérbe. Az emberi tudat, az asszociációs képes
ség iránt megnövekedett érdeklődés az elbeszélő prózára is ha
tott: a kalandok eseményességét hangsúlyozó ún. pikareszk re
gényt (a spanyol ,picaro' =kalandor, csirkefogó szóból) a levél 
vagy napló formájú regény váltotta fel, amely lehetővé tette a 
regényalakok lelkiállapotainak belülről való ábrázolását. Rous
seau Új Héloi'se (e. eloíz, 1761), Goethe Werther és Kármán Jó
zsef (1769-1795) Fanni hagyományai (1794) című műve is a re
génynek ebbe a lélektani jellegű típusába tartozik. Líra kevere
dik bennük epikával, mivel az érzékenység kultusza arra ösztö
nözte az írókat, hogy a műnemek, sőt a műfajok korábban til
tott ötvözésére is vállalkozzanak. A néphagyományban felfede
zett ballada is erre szolgáltatott példát, hiszen epika, líra és drá
ma elemei keveredtek benne. 

A műfajok rendszerének felbomlása a hagyományos szer
kezetet is háttérbe szorította. Az angol irodalomról szóló fejezet
ben William Blake (e. blék, 1757-1827) angol költőA tigris (1793 
körül) című versével szemléltetjük majd ezt a változást. 
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A klasszicizmusnak az említetteken kívül jellegzetes műfaja volt 
az állatmese. A francia klasszicizmus jelentős költőjének, Jean 
de La Fontaine-nek (e. láfonten, 1621-1695) A tücsök és a han
gya című meséje ma is a legismertebb állatmesék közé tartozik. 
Az á,llatmesében az egyes állatok allegorikus szerepet töltenek 
be. Blake A tigris című verse alapján mivel indokolnánk, hogy a 
tigris nem allegorikus szerepű? 

Fogla)jük össze röviden, rili jellemzi a klasszicizmustól eltávolo
dó művészetet! Miért nehéz ezt a művészetet elnevezni? 



A francia felvilágosodás 
irodalma 

A nagy vállalkozás: az Enciklopédia 

A felvilágosodás eszmevilága Angliában forradalom után, Fran
ciaországban forradalom előtt bontakozott ki. Az angol polgár
ság korán megszabadult a politikai és egyházi kötelékektó1. 
A filozófia elsó'ként angol területen engedhette meg magának 
azt, hogy empirista legyen (a görög ,empíria'= tapasztalat szó
ból): a megismerést a tapasztalatból származtassa. A kortárs, 
XVII. századi francia filozófia ismeretelmélete még racionalis
ta, a polgári gondolkodás nem indulhatott ki a (feudális) tapasz
talati világból. 

A XVIII. század francia filozófiája már nem a hazai racio
nalizmus, hanem az angol empirizmus hagyományaira épült: az 
angol tapasztalatot kívánta francia földön kamatoztatni. Abból 
a kiindulópontból, hogy az embert tapasztalatai, tehát körülmé
nyei alakítják, eljutott ahhoz a következtetéshez, hogy emberi
vé kell tenni a körülményeket. Míg Angliában az elméleti iga
zolás követte a gyakorlatot, Franciaországban megelőzte, s így 
közvetlenül valóságalakító, politikai jelentőségre tett szert. 
A francia felvilágosodás a polgári élet radikális elméleti eló'ké
szítése. Hogy milyen volt a hangulat a forradalom előtt, arra jel
lemző, hogy a legalacsonyabb néprétegek is mohón szívták ma
gukba a felvilágosodás eszméit. A filozófusok és írók egész sora 
származott kézművescsaládból (Diderot, Rousseau, Beaumar
chais). 

A felvilágosodás legfóbb indítékait, elveit elsősorban a 
francia képviselte, ennek volt a legnagyobb hatása is Európa 
többi részére. A mozgalmi jelleg is leginkább itt érvényesült. Kö
zösséget teremtett a közös feladat: a korszak legjelentősebb fi
lozófusai és tudósai kollektív erőfeszítéseinek eredményeként 
született meg az „Enciklopédia, avagy a tudományok, a mavé
szetek és a mesterségek elméleti szótára". A forradalmi szerepet 
játszó lexikon, amelynek kötetei 1751 és 1772 között jelentek 
meg, a tudomány eredményeit és álláspontját szegezte szembe 
a teológia tanításával. A filozófia, a tudományok, a történelem 
és a politika mellett igen részletesen taglalta - a polgári osztály 
új igényeinek és érdeklődési körének megfelelően - a gazdasá
gi élet, az anyagi termelés, a technika kérdéseit is. Szemléleté
nek újszerűségét jól érzékeltetik a szöveggyűjteményben talál
ható szemelvények. 
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A francia felvilágosodás egyik jelentős előfutára, Pierre Bayle 
(e. bel, 1647-1706) még így fogalmazott: ;,Az ész a legmagasabb 
ítélőszék, amely legfelső fokon és fellebbezés nélkül dönt minden
ről." Helvétius (e. helvéciusz, 1715-1771) már így: „Elveim egye
düli bírája az ész és a tapasztalat." Az Enciklopédia józan észről 
írt cikke melyik állásponthoz áll közelebb? Miért olyan fontos a 
cikk szerzője számára, hogy az alapvető (,,elsődleges") igazságok
nak mindenki birtokában van? 

Mi tartozik a babonáról szóló cikk szerint e fogalom körébe? A té
teles vallásról hogyan vélekedik? John Locke írta a vallásos ki
nyilatkoztatások igazságértékével kapcsolatban: „Semmiféle hit 
nem győzhet meg bennünket olyasmiről, ami ellentmond tudá
sunknak." Mutassuk be a megközelítés hasonlóságát az Enciklo
pédiában! 

Olvassuk el figyelmesen a természetes egyenlőség címszót! Mi az 
összefüggés a természet és az egyenlőség között? Milyen követ
keztetéseket von le a cikk szerzője ebbó1 a politikai és társadal
mi életre? 

Az Enciklopédia szerkesztője és fő szervezője Denis Diderot 
(e. döni didró, 1713-1784) volt, a francia felvilágosodás kimagasló kép
viselője. A nagy mű eredetileg egy angol lexikon fordításának indult, s 
Diderot érdeme, hogy eredeti alkotás lett beló1e. Barátjával, a nagy hírű 
matematikus D'Alembert-rel együtt vállalkozott a szerkesztésre. Az 
első kötetek megjelenését követő támadások meghátrálásra késztették 
D'Alembert-t, aki kilépett a szerkesztőségbó1, Diderot azonban rendít
hetetlenül kitartott a vállalkozás mellett. Kortársai szemében ő volt "a" 
filozófus. Az Enciklopédia szerkesztésének harminc éve Diderot sok ide
jét és energiáját kötötte le, mégis ebbó1 az időszakból származnak leg
érettebb irodalmi alkotásai. Az apáca (1760) című, levélformában meg
írt regény egy kolostorba kényszerített lány érzelmes és lázító történe-

Diderot felolvas az Enciklopédiából. Meissonier metszete után, 
XIX. század 
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te, a Rameau unokaöccse (1761) pedig - párbeszédes formában - egy 
„eredeti ember", egy elzüllött színésztehetség portréja (mintegy Balzac 
regényeinek jellegzetes újságíró hőseit eló1egezi, akik tehetségesek, 
ugyanakkor kiábrándultak és cinikusak, mivel szellemi munkájukkal 
kicsinyes érdekeket kell kiszolgálniuk). 

A francia felvilágosodás táborát tehát a közös vállalkozás 
és az Enciklopédia körüli harc kovácsolta egységes mozgalom
má. Felfogásuk abban egységes is volt, hogy valamennyien ér
zékelték a történelmi változás szükségességét, egy korszak vál
ságának, lezárulásának és egy új kezdetének bekövetkezését. 
(Montesquieu Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyat
lásának okairól című könyvecskéje a kortársak számára jelké
pes értelmű volt.) Kérlelhetetlen kritikát gyakoroltak a feudá
lis és egyházi intézmények felett. De az ésszerű jövő elképzelé
sében és a hozzá vezető út elméleti megalapozásában már ko
rántsem voltak egységesek. A közös veszélyeztetettség azonban 
nem engedte a belső vitát, még akkor sem, amikor az elvi kü
lönbségek tudatosultak. Amikor pl. HelvétiusA szellemről című 
könyvét 1758-ban nyilvánosan betiltották és elégették, a vele 
szemben fenntartásokkal élő Diderot és az enciklopédistákkal 
akkor már szakító Rousseau nem tették közzé kritikai észrevé
teleiket. 

Montesquieu 
(1689-1755) 

elfogulatlanság A felvilágosodás első nemzedéke még az elfogulatlanságban és 
és türelem türelemben látta a józan ész fő biztosítékát. ,,Ahhoz, hogy helye

sen ítéljük meg az embereket, meg kell nekik bocsátanunk korunk 
előÚéleteit" -írta mintegy programszerűen Montesquieu. Ő meg
érteni akart elsősorban, és csak másodsorban ítélkezni. 

levélforma 

-
közvetett kritika 

Perzsa levelek 
(1721) 

Első sik.erét ezzel a művével aratta, melyben két perzsa fiatalem
ber, Üzbek és Rika szemszögébó1 mutatja be a párizsi életet, szokáso
kat. A mű levélformában íródott: a szereplők gondolatainak megszólal
tatására nem állt rendelkezésre ekkor még más elbeszélő eszköz (a bel
ső monológot a XVIII. század nem ismerte). 

A könyvben két világ bontakozik ki: az elképzelt Kelet, szenve
délyes háremhölgyekkel és herélt őreikkel, és a megbírált Nyugat, ahogy 
a perzsák látják, és a maguk józan módján kérdésessé teszik. A kívülró1 
érkező keletiek képtelennek, érthetetlennek látnak sok mindent, ami a 
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franciáknak megszokott dolog. A párizsiak érdeklődése is csak addig 
fordul a két fiatalember felé - mint az megtudjuk a 30. levélbó1 -, míg 
jellegzetes öltözködésük feltűnővé teszi ó'k.et: hogy milyen emberek, az 
senkit sem érdekel. 

Eltérő világok szokásainak összehasonlítása, szembesítése - ez a 
kor egyik nagy élménye. A felfedezések nemcsak az ismeretlen, egzoti
kus tájak és népek megismerését eredményezték, hanem annak felis
merését is, hogy a megszokott érintkezési formák, erkölcsi és jogi tör
vények korántsem annyira természetesek és ésszerűek, mint amilye
neknek tűnnek. Az erkölcs és a jog viszonylagosságára már Pascal rá
mutatott: „Fura jogrend az, amelynek egy folyócska a határa! Igazság a 
Pireneusokon innen, tévedés odaát." A felvilágosodás írói alkalmas mód
szernek találták, hogy naiv idegeneket- Voltaire egyik művében egye
nesen egy „ vadembert" - utaztassanak Párizsba, külső szemlélő néző
pontjából mutathassák meg, mennyire értelmetlenek a feudalizmus és 
a vallás intézményei. 

A Perzsa levelek története csattanós fordulattal zárul. Ü zbek rossz 
híreket kap: palotájában zűrzavar tombol, szolgái és háremhölgyei gyű
lölködnek. S ekkor a felvilágosultan gondolkodó, emberséges Üzbek elő
ző elmélkedéseivel meróben ellentétes, zsarnoki parancsot küld haza, 
s megbízottja vérfürdőt rendez büntetésül. Íme, micsoda különbség van 
az elvek és a gyakorlat között - érzékelteti Montesquieu. Üzbek ked
velt felesége, Roxán is áldozatul esik, megmérgezi magát, de búcsúle
velet ír: „Igen, megcsaltalak; becsaptam eunuchjaidat, kijatszottam fél
tékenységedet, és sikerült e szörnyű szerájt a gyönyör és boldogság para
dicsomává varázsolnom ... lehet, hogy szolgaságban éltem, de lélekben 
mindig szabad voltam. Törvényeidet átformáltam a magam számára a 
természet törúényei szerint, és szellemem mindig független maradt." 
A keleti háremhölgy is az író nézeteit közvetíti, a felvilágosodás eszmé
it szólaltatja meg. 

Montesquieu beutazta szinte egész Európát, személyes tapaszta
latokat szerzett a civilizáltnak számító világ valamennyi társadalmá
ról. Nagy művében, A törvények szellemében (1748) a különböző orszá
gok szokásait az eltérő természeti és politikai adottságokra vezette visz
sza. Értelmetlennek ítélte a különböző szokások értékelését, annál lé
nyegesebbnek azok hatásfokát: ,,Amikor elmegyek valamely országba, 
nem azt vizsgálom, vajon jók-e ott a törvények, hanem azt, hogy végre
hajtják-e a meglevőket, mert jó törvények mindenütt akadnak." De a ha
tékonyság is lehetőséget ad az értékelésre, Voltaire nem is késlekedett 
kihasználni: ,,A köztársaság polgára mindig erősebben ragaszkodik ha
zájához, mint az uralkodó alattvalója a magáéhoz, annál az egyszerű 
dolognál fogva, hogy jobban szeretjük azt, ami a miénk, mint azt, ami a 
gazdánké." 

Voltaire 
(1694-1778) 

Voltaire [e. volter] számára már mást jelentett az elfogu
latlanság. Történeti tárgyú műveiben ő is tartózkodott ugyan az 
értékeléstó1, de éppen azért, mert úgy· vélte, a történelem ma
gáért beszél: ,,A világ nagy eseményeinek története jóformán nem 
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egyéb a bűntettek történeténél. " Ha a feudális rendi világ törté
nete bűntettek sorozatából áll, akkor nincs mit hozzátenni a „tár
gyilagos" krónikához. Voltaire polgári nézőpontjábóI már telje
sen ésszerűtlennek mutatkozott a hagyományos értékrend. 
„Nem tudom - veti fel egyik írásában -, hogy mennyivel ér töb
bet az a márki, aki tudja, hogy hány órakor kelt fel a király, mi
lyen kedvében volt, és milyen öltözéket parancsolt, mint a keres
kedő, aki hasznot hajt hazájának." 

Voltaire nemcsak a felvilágosodás, hanem az egész korszak ki
emelkedő alakja. Írói dicsőségét és hatalmát ma már nem is tudjuk el
képzelni. Egész Európa számára az ész, a haladás, a tudomány és a jövő 
megtestesítője . (Utána csak Goethe volt ennyire fejedelem az írók vilá
gában.) Mozgalmas és hosszú élete volt. Fiatal korában - polgár létére 
- összekülönbözött egy főnemesi család sarjával, ezért aztán a Bastille
ba zárták, majd Angliába száműzték. Voltaire csak a jót és szépet lát
ta Angliában: egy fejlettebb társadalmi rendet, amely nem ismeri a tü
relmetlenséget, s éppen ezzel biztosítja nemcsak a tudományok és mű
vészetek fejlődését, hanem a nép boldogulását is. Késóbb Voltaire több
ször is visszatért Párizsba, barátai udvari állást szereztek neki, az Aka
démia tagjává választották, de ismételten is száműzték. Nagy Frigyes 
és II. Katalin versengtek barátságáért, ugyanakkor újra és újra a letar
tóztatás veszélye fenyegette . Amikor 1760-ban Ferney-ben letelepedett, 
a biztonság kedvéért olyan kastélyt vásárolt magának, melyen keresz
tülhúzódott a francia- svájci határ. 

Voltaire legtöbb írása harcias alkalmi írás, napi kérdések
re adott válasz: a felvilágosodás harcos vezérének jelentései és 
napi parancsai. Mint Montesquieu és a felvilágosodás legtöbb író
ja, Voltaire is szilárdan hitt a technika és a civilizáció vívmányai
ban, az ésszerűség világának majdani győzelmében. Nem forra
dalmi tömegmozgalmaktól, hanem a felvilágosult uralkodók be
látásától remélte a politikai és társadalmi intézmények kívána
tos átalakítását. Ajövóbe és a Gondviselésbe vetett bizalma csak 
az ötvenes évek végén rendült meg (s különös módon éppen ek
kor keveredett nyi1t vitába a Gondviselés érvényesüléséró1 az ész
szerűség világát sokkal több kétséggel szemlélő Rousseau-val). 

Candide vagy az optimizmus 
(1759) 

megrendült 65 év~s korában írta regényét, mélyen megrendülve a hét-
bizalom éves háború, a lisszaboni földrengés és a spanyol inkvizíció pusz

tításaitól. Úgy tűnt számára, hogy a történelem egyetlen nagy 
zűrzavar, amelyen legfeljebb az ironikus megjelenítéssel lehet 
elégtételt venni. Annak tapasztalata, hogy az ember az önkény, 
az ostobaság és a kiszámíthatatlan véletlen játékszere, végül 
ahhoz a kénytelen-lemondó belátáshoz vezet, amit a bölcs török 

a bölcs tanács tanácsol a regény végén. Dolgozzunk - egyedül a munka alkal-
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mas arra, hogy legalább a három nagy bajt: az unalmat, a bűnt 
és a szükséget távol tartsa tó1ünk. 

A regény középpontjában az a tétel áll, amit Pangloss mes
ter hangoztat fáradhatatlan buzgalommal, vagyis hogy „vilá
gunk a lehető legjobb". Voltaire itt Leibniz német filozófus 
(e. lejbnic, 1646-1716) megállapítását akarja nevetségessé ten
ni, és ez nem is nehéz feladat, hiszen a tétel az eredeti gondo
latmenetbó1 kiszakítva nem látszik különösebben meggyőzőnek. 

A regény voltaképp e tétel képtelenségét illusztrálja. Az 
olvasó nézőpontja elsősorban a föbősével, Candide-éval azono
sul; az ő szemével nézi a bejárt tájakat, az átélt kalandokat, és 
vele együtt látja be a megszerzett tapasztalatok birtokában, 
hogy ez a világ a lehető legrosszabb. A felvilágosodás kedvelt és 
jellegzetes műfaja a "tézisregény", amelynek alig leplezett szán
déka, hogy nevelje olvasóját. A nevelés legalkalmasabb módja 
az utazás, melynek során korábban nem ismert tájakkal, népek
kel, szokásokkal ismerkedünk meg, és a már ismert dolgok is új 
jelentést kapnak. 

A tézisregény szerkezete megegyezik a pikareszk regény 
szerkezetével: rendszerint a kezdő és a végpont (az indulás és a 
megállapodás) fogja össze keretszerűen a többi epizódot, amelyek 
lazán, láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz; a különböző kalan
dok sorrendje felcserélhető, és növelni vagy csökkenteni lehet szá
mukat anélkül, hogy ez a mű mondanivalóját megváltoztatná. 
Míg a pikareszk regényben a történet azzal fejeződik be, hogy a 
főszereplő (csirkefogó) jó útra tér vagy felakasztják, a tézisregény
ben azzal, hogy a főszereplő (tapasztalatlan ifjú) meggyőződik egy 
alapvető tanítás helyességéró1 vagy helytelenségéró1. 

Ajellemábrázolás nem lényeges a műfajban. 
Figyeljük meg, milyen keveset tudunk meg a legfontosabb 

szerepló1rró1 is! Alig néhány tulajdonságukról és szokásukról ér
tesülünk (pl. Candide jámbor és nyitott, Pangloss fellengős és élv
hajhász, Kunigunda szép és szerelmes). A hősök semmit sem vál
toznak a történet végéig: Kunigunda bátyja megőrzi nemesi gőg
jét, Pangloss mester kitart értelmetlen hitvallása, Candide pedig 
tanácstalansága mellett, s egyedül Kunigunda veszíti el szépsé
gét. Nem annyira a szerepló'k a fontosak, mint inkább hányatta
tásuk körülményei, s a fordulatok, ahogyan a köznapian megszo
kott váratlanul fenyegetővé, a különös és rendkívüli banálissá vá
lik. (Pl. így válik hirtelen vétséggé Candide és Pangloss beszélge
tése, amikor a "szép" autodaféhoz keresnek bűnösöket, és közna
pi "tapasztalatcserévé" az elűzött királyok vacsorája.) 

A szatíra forrása az események állandó átértékelődése; 
még a legmegszokottabb, legmegbízhatóbb normák is kétséges
nek tűnnek, tűnhetnek. (Hasonló az eljárás Swift tézisregényé
ben, a Gulliver utazásaiban is. Már az a tény, hogy a címszerep
lő törpének számít az óriások és óriásnak a törpék birodalmá
ban, teljesen viszonylagossá teszi fizikai arányait.) 
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Miért nem jó Candide-nak Eldorádóban? Saját elhatározásából 
hagyja el az országot - de akkor ki a felelős sorsáért: ő vagy a kö
rülményei? 

A különböző kalandok hasonló tulajdonságokkal járnak, arról 
győznek meg, hogy nincs lényegi különbség a világ különféle tá
jai között. Foglaljuk össze a legfontosabb közös sajátosságokat! 
Hogyan illeszthető e képbe Eldorádó? 

A „műveljük kertjeinket" eszményt az egyik szereplő fogalmazza 
meg a regény végén. Vajon azonos-e a szerző álláspontjával? Ha 
igen, akkor miért háborodott fel Voltaire a leibnizi tételen, miért 
írta meg ellene a regényt? 

A felvilágosodás tábora egységes volt abban, hogy minden 
baj fő forrásának a tudatlanságot tartotta, és felvilágosító mun
kájával ezt akarta felszámolni. De az alapvető célkitűzés azo
nossága mellett a válság tüneteinek kijelölésében már eltértek 
az álláspontok. Voltaire mindenekelőtt a fanatizmust támadta, 
Rousseau a luxust, Diderot a képmutatást. Még nagyobbak vol
tak a különbségek a valláskritika területén. 

Abban valamennyien megegyeztek, hogy az intézményes 
vallás ésszerűtlen: a vallásos dogmák, kinyilatkoztatások elfo
gadhatatlanok; a papság pedig inkább csak 'saját anyagi érde
keit tartja szem előtt, mint hívei lelki életének vezetését. Külö
nösen Voltaire ostorozta meg-megújuló szenvedéllyel az egyhá
zi visszaéléseket. Szállóigévé vált a levelei végére írt jelmonda
ta: „Tiporjátok el a gyalázatost!" („Gyalázatos"-on az egyházat 
értette.) 

A vallás teljes elutasításáig, az ateizmusig azonban keve
sen jutottak el: Helvétius és Diderot, ó'k is hosszabb szellemi fej
lődés után. A felvilágosodás gondolkodóinak vallásfelfogását ál
talában a deista álláspont jellemezte. A deizmus feltételezi Is
ten létezését, de szerepét a világ teremtésére korlátozza: ha meg
teremtette Isten a világot, annak fejlődéséhez már nincs szük
ség további beavatkozásra. A deista felfogást könnyű volt össz
hangba hozni a newtoni mechanika tanításával, amely szerint 
az anyagot külső erő hozza mozgásba. 

Voltaire deista álláspontról vitatkozott az ateizmussal; 
egyenesen úgy fogalmazott, hogy „ha Isten nem volna, ki kelle
ne találni". A nagypolgár Voltaire mindenekelőtt a kultúrát fél
tette a barbár tömegektó1, és Istennek szánta azt a feladatot, 
hogy féken tartsa ó'ket. A kispolgár Rousseau számára éppen el
lenkezó1eg, azért van szükség Isten létezésére, hogy a zsarnoko
kat korlátozza mint náluk is hatalmasabb erő. 
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Rousseau 
(1712-1778) 

Jean-Jacques Rousseau [e. zsan-zsák russzó] a genfi órás
mester fia hosszas hányódás után kapcsolódott be a szellemi 
életbe, a felvilágosodás mozgalmába. A dijoni akadémia pályá
zatára beküldött munkája, az Értekezés a tudományokról és a 
művészetekről (1750) tette ismertté a nevét. A pályázat kérdé
sére, hogy „megjavították-e a tudományok és művészetek az er
kölcsöket?", nemmel válaszolt. Úgy vélte, a kultúra elterjedése 
korlátozóan, sőt rombolóan hatott az erkölcsökre. Míg Voltaire 
fő kifogása kora társadalmával szemben, hogy nem eléggé civi
lizált, Rousseau-é éppen az, hogy túlságosan is az. 

A„természetes ember" a felvilágosodás kulcsszava, éppúgy, 
mint az ésszerűség. A kettő szorosan összefügg: ami ésszerűt
len, ellenkezik az emberi természettel, ami természetes, az ész
szerű. A „természetes ember" átfogó hivatkozási alap volt a szü
letési kiváltság feudális társadalmával szemben. Bizonyítékul 
szolgált arra, hogy az ember alapvető joga a szabadság, minden 
ember egyenlőnek születik, és minthogy társadalomban tevé
kenykedik, szükségképpen szolidáris a többiekkel. Rousseau 
nemcsak a feudalizmus világát látta mesterkéltnek, hanem a 
polgári társadalmat is, amely a vagyon előjogát állítja a szüle
tési előjog helyébe. Elismerte, hogy az ipar és a kereskedelem 
virágzása nyomán nő a gazdagság, kapcsolat létesül távoli, ko
rábban ismeretlen földrészekkel, szélesre tárul a világ. De úgy 
gondolta, az emberi kiszolgáltatottság növekedése az ára ennek. 
A csapás ott következik be, ahol a legkevésbé védekezhetünk el
lene: „ Valami történt Indiában - írja egy helyen-, és egy keres
kedő Párizsban feljajdul belé." 

Sőt nemcsak a születés és a vagyon énelvesztő, besoroló ere
jét tartotta veszélyesnek Rousseau, hanem az emberi értelmet és 

a tehetséget is, mivel hivatkozási ala
pot teremtenek az egyenlőtlenséghez 
s manipulálhatók a személyiség el
len. Így lett archimedesi pont a szív, 
amely a természet szava az ember
ben, és a lelkiismeret, amely nem en
ged letérni az erény útjáról. Júlia 
vagy Új Hélofse (1761) című regénye 
a szentimentális ember életérzésé
nek és gondolkodásmódjának első és 
sokáig legnagyobb hatású irodalmi 
reprezentációja. ,,Annyit érsz, ameny
nyi vagy": ez a szentimentális hős 
mércéje, amit szembeállít a társada-

89 

kultúrakritikája 

a „természetes 
ember" fogalma 

szabadság, 
egyenlőség, 
szolidaritás 

a civilizáció ára 

szentimentális 
életérzés 



kísérlet 
a természetes 

állapot történeti 
értelmezésére 

lom megtévesztő, látszatokon alapuló értékrendjével. Nem akar
ja, hogy besoroltassék a társadalomba, melyet a megtévesztés és 
az alávetettség birodalmának lát, s ahol ő állandó oxigénhiánnyal 
küzd; a szentimentális hős valójában korán jött jakobinus. Ezért 
csak a természet és az erkölcs (belső parancsként megélt) törvé
nyeire, e két (kizárólag) megbízható iránytűre figyel. Nem kisebb 
mű, mint Immanuel Kant erkölcsfilozófiája, A gyakorlati ész kri
tikája (1788) emelte átfogó tanítás rangjára e meggyőződést. 
A szentimentális életbölcsesség hite és pátosza hatja át híres 
zárszavának vallomással kezdődő sorait: „Kedélyemet két dolog 
tölti el - írja Kant - egyre újabb és fokozódó csodálattal s tiszte
lettel, minél gyakrabban és kitcr.rtóbban gondolok rájuk: a csilla
gos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem." 

Értekezés az emberek közötti 
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 
(1755) 

Rousseau szerint tehát a „természetes" állapot nem azo
nos a polgári józan ész normáinak követésével. Megkísérelte 
történeti fogalomként értelmezni. Az emberek közötti egyenlőt
lenség eredetéró1 szóló értekezését a dijoni akadémia újabb pá
lyázatára küldte be 1755-ben. 
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Hogyan rekonstruálja Rousseau az ember eredeti állapotát? Tho
mas Hobbes (e. tomasz hobsz, 1588-1679), az angol felvilágoso
dásjelentős képviselője is erre vállalkozott. Hobbes az ember ere
deti állapotát saját korának, a korai kapitalizmusnak kiélezett 
konkurenciaharca alapján képzelte el, olyan állapotként, amelyet 
a „Bellum omnium contra omnes" (Mindenki harca mindenki el
len) jellemez. Véleménye szerint az ember egoista, önző lény, az 
egyik ember a másiknak farkasa. Mint látjuk, Rousseau élesen 
vitázik Hobbes álláspontjával. Szerinte miért nem lehet a termé
szeti ember eredendően rossz? És miért nem lehet ugyanakkor jó 
sem? 

Az egyenlőtlenség Rousseau szerint nem természetes állapota az 
embernek, hanem a civilizáció terméke. Soroljuk fel az általa vá
zolt fejlődési folyamat legfontosabb állomásait! Hogyan lesz az 
egyenlőség után egyenlőtlenség? Hogyan követi ezt az újabb 
„egyenlőség"? Mi a különbség a korai és a kései állapot egyenlő
sége között? 

Történelmi ismereteink alapján mennyire meggyőző Rousseau le
írása? 

Értelmezzük a következő mondatát: „Ekképpen [ti. miután kiala
kultak az emberek közötti kapcsolatok] vált az ember mindazzá, 
amivé csak válhatott, a jó és rossz terén egyaránt. Az elszigetelt 
ember mindig ugyanaz marad, az ember számára csak a társada
lomban lehetséges fejlődés." 

(Politikai töredékek, 1755-1772) 



Rousseau nemcsak kritikáját adja a civilizált társadalomnak, ha
nem megoldási javaslatokkal is él. „ Vissza a természethez!" - e jelszót 
neki tulajdonítják, s ha nem is írta le, igen jellemző álláspontjára. Jú
lia vagy Uj Héloi'se című regényében az előítélettó1, érdekektó1 mentes, 
kizárólag a személyes vonzalmon alapuló szerelem jogosságát hangsú
lyozza, s olyan eszményi közösséget ábrázol, amely már csak azért is 
védett a világ személyiségromboló hatásaival szemben, mert közös föld
tulajdonnal rendelkezik, közös termelőmunkájából él, s nem függ sen
kitó1 és semmitó1. Az Emil, vagy a nevelésről (1762) a pedagógia új prog
ramját tartalmazza: mentsük meg, ami menthető, a még romlatlan lel
keket, a gyermekeket - neveljük fel a „természet" elvei szerint. A Tár
sadalmi szerződés (1762) című művében az államhatalom radikális meg
változtatását javasolja. A hatalomnak a népet kell képviselnie, s ezért 
közvetlenül függővé kell tenni azoktól, akiket képvisel: biztosítani kell, 
hogy a nép bármikor visszahívhassa választott vezetőit. Ugyanakkor a 
hatalomnak egységesnek és oszthatatlannak kell lennie, nemcsak azért, 
mert a közakarat kifejezője, hanem azért is, mert csak így lehet ha
tékony. 

Rousseau megoldási javaslatai többnyire utópikusak és ellent
mondásosak. Így például a Társadalmi szerződés egyszerre adta meg a 
jogot a nép számára, hogy felkeljen a hatalom ellen, ha az rosszul kép
viseli, és a hatalom számára, hogy a közakarat nevében terrort alkal
mazzon polgáraival szemben, ha azok ellene szegülnének. (Nem beszél
ve arról, hogy Rousseau éppoly félelmetesnek tartotta a forradalmat, 
mint azt a bajt, melyet orvosolna.) Elképzelései rendkívüli hatásúak, s 
gyakorlati megvalósításukra hamarosan, a jakobinus diktatúra idején 
sor került. Kortársaira és az utódokra elsősorban gondolkodóként ha
tott, irodalmi jelentősége másodlagos volt ehhez képest. F1kesszólása, 
pátosza az irónia teljes hiányával párosult, s ez emelkedetté, de némi
képp egyhangúvá tette stílusát. 

Irodalmi utóéletét mindenekelőtt a Vallomásoknak (1782, 1789) 
köszönheti, melyben életútjáról számol be, e korban szokatlan őszinte
séggel. Rousseau, mint az előszóban írja, minden szépítés nélkül akar
ja megírni egy emberró1 - önmagáról -, hogy milyen volt, hogyan gon
dolkodott, és miképp cselekedett. A Vallomások őszinteségét késóbb 
sokat vitatták; még azt is kétségbe vonták, hogy csakugyan lelencház
ba adta-e gyermekeit, s merő póznak tekintették az ilyesfajta önostoro
zást. De nem lehet kétségbe vonni a szándék őszinteségét, a részletek 
érzékletességét, elevenségét s legföképp az írói gesztus újszerűségét: 
nincs érdekesebb és irodalmi ábrázolásra méltóbb, mint mindennapi 
életünk, kudarcaink és sikereink. A kisember méltóságának érzése és 
gondolata hatja át e művet, és emeli meg a köznapi én jelentőségét. A 
korábban ismeretlen személyiség varázsa vonzotta késóbb annyira a ro
mantikus nemzedékeket, melyek közvetlen előfutáruknak, nagy példa
képüknek tekintették Rousseau-t. 
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a XVIII. században 

A XVIII. század elejének prózája: 
Defoe és Swift 

A XVIII. században a polgárosodás, az olvasóközönség nö
vekedése miatt egyre nőtt az igény a nagy példányszámban meg
jelenő, olcsó könyvek iránt. Mind több szerző döntött a próza
írás mellett. Különösen Angliában volt gyors ez a változás, ahol 
a legkorábban indult meg a tó'kés fejlődés. 

A tömegek olvasmányigényét legkönnyebben újságok elé
gítették ki. Daniel Defoe, a Robinson Crusoe szerzője a legko
rábbi újságírók közé tartozott. Több mint négyszáz kiadott mű
vének többsége úgynevezett "tényirodalom", korabeli esemé
nyek leírása. 

Daniel Defoe (1660?-1731) az írónak teljesen új típusát képviseli 
az európai irodalomban. Középpolgár származású; a "Defoe" szónak ne
mesi eredetre valló első két betűjét ő maga ragasztja eredeti nevéhez. 
Támogatás nélkül válik íróvá. A szó .teljes értelmében mesterségként 
foglalkozik írással: műveibó1 tartja fenn magát. 

Mivel a XVII-XVIII. század fordulóján még Angliában is a vers 
számított a művészi célú irodalom egyedüli létezési módjának, Defoe 
nem művészi szándékkal adta közre műveit- ami nem jelenti azt, hogy 
manapság legjobb szövegeinek ne tulajdonítsunk művészi hatást. Apu
ritán felekezethez tartozott, tehát ahhoz a Kálvin által elindított vallá
si mozgalomhoz, amelynek angol képviselői végigharcolták a polgárhá
borút, és annak elbukása (1660) után lényegében üldözötté váltak. Né
zeteiért börtönbüntetést is szenvedett. 

A puritanizmus kétarcú jelenség. Egyrészt kétségkívül a társa
dalom polgárosodását szolgálta, másrészt viszont művészetellenessé
get hirdetett. Az élvezetet a bűnnel azonosította - innen a "puritán er
kölcs" kifejezés máig érvényben levő jelentése. A puritánok önmegtar
tóztató életmódot folytattak, s kidobták a díszeket a templomokból. 
A puritán felfogás kétarcúsága még a Robinson Crusoe-ban is megfi
gyelhető. Defoe szabályosan kerüli a mondatszerkezetek bonyolítását, 
és nem használ metaforát, mivel helyteleníti a nyelv díszítettségét. 
A címszereplő története vallásos ösztönzésű erkölcsi példák szerepét töl
ti be: Robinson Crusoe-t az isteni gondviselés bünteti hajótöréssel, ami
ért elhagyta: családját, elhanyagolta vallásos életét, és engedett a nagy
ravágyás kísértésének. Megmenekülését is pusztán erkölcsei tették le
hetővé: mindenekelőtt a körültekintő szorgalom. 

A Robinson Crusoe élete és különösen meglepő kalandjai (1719) 
szerzőjének legkorábbi regénye, ám Defoe majd hatvanéves volt, ami
kor írta. Az új műfajok nem egy csapásra fejlődtek ki, s ez az általános 
tétel a regényre is vonatkoztatható. Defoe hosszú prózaírói gyakorlat 
után készítette el nagy hatású művét, és kísérletezése még nem hozott 

92 



minden szempontból kielégítő eredményt. Tagadhatatlan, hogy a Ro
binson Crusoe lapjai nem mind egyformán értékelhetőek. A címszerep
lő a polgárságnak nemcsak erényeit, hanem korlátait is megtestesíti, 
de a könyv ez utóbbiakat is erényként tünteti föl, hiszen a főszereplő 
maga beszéli el történetét. Defoe elsőrendű leíróképességró1 tesz tanú
ságot, de hősét nem képes távlatból szemlélni. A körülményekró1 apró
lékos tudósítást kapunk, de jellemekró1 aligha beszélhetünk. Ezért a 
hiányért nyilvánvalóan az elbeszélő helyzetnek és a nézőpontnak az 
egyszerűsége felelős: az író a főszereplő önéletrajzaként adja közzé a 
szöveget, tehát nem vállalja a teremtő képzelettel bíró regényíró sze
repkörét. Könyve félúton van a beszámoló leírás és a regény között. 

Jellemezzük Pénteket! 

Bizonyos mértékig ugyanez áll Defoe másik jelentős művére, mely 
a Moll Flanders örömei és viszontagságai (1722) címet viseli. Azért cél-
szerű megemlíteni ezt a könyvet, hogy jelezzük, Defoe nem egykönyvű 
szerző, sőt, a Robinson Crusoe nem is tekinthető végső állomásnak az 
író fejlődésében. Igaz, Moll Flanders, a férfiak ostobaságát kihasználó 
utcalány is saját maga beszéli el életét, s a mellékszerepló'k itt is kidol-

a polgári vonások 
kritikátlan 
szemlélete 

író és hőse 
nézőpontja 

egybeesik 

gozatlanok. A címszereplőnek azonban már egyénített lelki élete van, 
gondolkodásmódját belülró1 ismerteti meg a szerző, ennyiben közelebb belső jellemzés 
járunk a jellem teremtés művészetéhez. Defoe korábban még csak a hely-
színek tárgyias leírásával, itt viszont már a közvetlen belső jellemzés-
sel is megelőzte a XIX. századi realizmust. 

Defoe és Swift nevét szokás együtt emlegetni. Kortársak 
voltak ugyan, de származás, neveltetés, lelki alkat és ízlés te
kintetében egyaránt nagymértékben különböztek egymástól. 

Jonathan Swift (1667-1745) nagypolgári családban született, s 
gazdag rokonai között nemesi címmel rendelkező, számottevő irodalmi 
tevékenységet folytató diplomata is volt, és ő éppen ennek házában ne
velkedett. 

A XVIII. század elején Angliában két párt vetélkedett a politikai 
életben. Swift a szabadelvű irányzat elődjének tekinthető whig párt el
lenzője s a tory nevet viselő maradiak híve volt. 

Maradiságának okát nem könnyű megmagyarázni. Hivatkozha
tunk arra, hogy a whig párt korabeli vezetője, Sir Robert W alpole a gát
lástalanságáról, köpönyegforgatásáról hírhedt politikus volt, s a kor
szak legjobb írói szembefordultak vele. Fielding (e. fildin[g]) például róla 
mintázta A néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete (1743) című pró
zában írt szatíráját, amelyben egy rablóbanda főnökének történetét be
szélte el. 

Tény, hogy Swift a whig párt vezérével ellentétben makulátlan 
erkölcsű személyiség volt. Fontos papi méltóságokat töltött be, s így 
számottevő szerepet játszott az <;>rszág politikai életében. Mélyen hívő 
keresztény volt, magatartását a kiszolgáltatottak iránt érzett részvét 
határozta meg. Amikor hivatása révén Írországba került, az ottani la
kosság nyomorúsága miatti fölháborodása keserű röpiratok írására 
késztette. Szerény javaslat (1729) című írásában jól megfigyelhetjük 
írásművészetének jellegzetességeit. Ebben a művében azt javasolja, 
hogy vágják le az újszülött ír csecsemó'ket, és árusítsák a húsukat. Ez 
lenne az ír helyzet gyökeres megoldása. A szörnyű és képtelen ötletet a 
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jóhiszemű javaslattevő tárgyilagos hangnemében adja elő, s így jobban 
megrökönyödünk, mintha leírást olvasnánk az írországi ínségró1. 

szatirikus Swift művészetének a szatirikus irónia a lényege. Pope mellett 
irónia versíróként is ő volt Angliában a XVIII. század elejének legki~álóbb sza

tirikusa. Dr. Swift halálára 1731-ben írt hosszabb költeménye a világ
önirónia irodalomban szinte példátlanul éles önirónia megnyilvánulása. 
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Gulliver utazásai 
(1726) 

A sors iróniáját láthatjuk abban, hogy a Gulliver utazásai 
gyerekkönyvvé vált. Népszerűsége félreértéssel magyarázható: 
a mű két első részét a szövegösszefüggésbó1 kiragadva adták az 
olvasók kezébe. Regénynek sem tekinthetjük Swift művét, hi
szen az elbeszélő prózának más típusai is léteznek, és Swift 
egyértelműen annak a műfajnak a szabályaihoz alkalmazko
dott, amelyet az ókorban menipposzi szatíraként emlegettek, 
manapság pedig többnyire ellen-utópiaszerű példázatnak ne
vezhetünk. (Az utópia: elképzelés egy eszményinek tekintett tár
sadalomról. Az ellenutópia torz társadalom szatirikus bemuta
tása.) A szerepló'k nem egyénített jellemek, hanem eszmék szó
csövei. A címszereplő olyan átlagembert képvisel, aki mentes 
azoktól a hamis végletektó1, amelyekkel útjai során szembeke
rül. Gullivert utazásai a társadalmi berendezkedésnek négyfé
le zsákuti:ájával ismertetik meg: Lilliput a kétpártrendszer, 
Brobdingnag a felvilágosult önkény (abszolutizmus), Laputa a 
tökéletesen megtervezett társadalom hiábavalóságát példázza, 
a befejező rész pedig az ész és a szenvedély által irányított élet 
fonákságára hívja föl a figyelmet. A Gulliver egészéró1 azt mond
hatjuk, hogy kevés mű akad a világirodalomban, amelynek ha
tása ennyire nyugtalanító lenne. Az utazó nem talál biztos ér
téket az életben, mivel csak egymást tagadó s egyformán elhi
bázott világokkal ismerkedett meg. Sőt, a két utolsó rész talán 
még a korábbiaknál is riasztóbb: a tudósok, a fölvilágosodás baj
nokai elnyomorító keretek közé kényszerítik a közösséget, a be
fejezésben pedig az állatok cselekszenek ésszerűen, s az embe
rek válnak barmokká. 

A szatirikus ábrázolás különféle módszereit figyelhetjük 
meg a Gulliver negyedik részében. Az elbeszélő meséi az embe
ri társadalomról szatirikus túlzások, a képtelenségig növesztik 
a hibákat, társadalmi visszásságokat. 
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Milyen témák kerülnek szóba? Keressünk példákat a képtelen 
túlzásra! 

Az elbeszélő "gazdája" minősíti a hallottakat, és összehasonlítá
sokat tesz a jehuk és az emberek között. Milyen eredménnyel? 



Gulliver jellemzi a nyihahák világát. Milyen szavak hiányoznak 
a nyelvükbó1? Hogyan jellemezhetnénk kultúrájukat? Milyen 
korlátai vannak a természetesség és ésszerűség e rendszerének? 

Azonosul-e a szerző elbeszélőjével? Vannak-e jelei a távoltartás
nak? 

Vitassuk meg, melyik álláspont érvényesül Swift művében: 
- az ember jónak született, a körülmények rontották el; 
- az ember eredendő rossz hajlamokkal született! 
Igazolható-e valamelyik nézet egyértelműen a Gulliver szövegé
vel? 

Swift a mondatszerkesztés, a retorikai alakzatok magas
rendű bonyolításával fejezte ki belső megrendültségét. 

Borúlátása részint rendkívüli erkölcsi érzékenységébó1 kö
vetkezett, részint állóképszerű világszemléletébó1. Más klasszi
cista írókhoz hasonlóan változtathatatlan alá- s fölérendeltséget 
tulajdonít a lényeknek. A szervetlen anyagokat képzelte el a lé
tezóK. nagy láncolatának legalján, és az Istent annak legtetején. 
E láncolatban minden egyes lénynek egyszer s mindenkorra 
meghatározott rangja van. Az ember áll legközelebb Istenhez, 
de ő sem változtathat helyzetén, erre irányuló próbálkozásai ele
ve kudarcra vannak ítélve. A Gulliver az efféle törekvések hiá
bavalóságát hivatott bemutatni. 

A Gulliver írója tehát nem hisz a fejlődésben. Az egyen
súlyt eszményíti, s ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a ko
rai XVIII. században Anglia helyzetét a nemesség és a polgár
ság kiegyezése határozta meg. A műben kifejezett kiábrándult
ság viszont arra emlékeztet: Swift fenntartásokkal szemlélte ré
ginek és újnak, hűbériségnek és polgárosodásnak kényes egyen
súlyát. Lilliput a korabeli angol · politikai élet szatírája, Brob
dingnag és Laputa a felülró1 átalakított társadalom torzképe. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk: Swift afféle belső el
lenzéket képviselt a felvilágosodáshoz képest. Jól ismerte azo
kat a javaslatokat, amelyeket a kor az emberi társadalom ne
hézségeinek megoldására tett. Nagy erkölcsi felelősségérzetét 
bizonyítja, hogy mindegyik elképzelésró1 azt állította: képvise
lői túlzottan egyszerű módon gondolkodnak el az emberiség jö
vőjéró1. A Gulliver végső tanulságai közül a XVIII. század ele
jén különvéleménynek számított annak hangsúlyozása, hogy a 
társadalom számára nem üdvös, ha írástudók kisebbsége irá
nyítja kizárólag az értelem, a tudomány és a technika szellemé
ben. 

Keressük ki azt a részletet a Gulliverbó1, amely a korai XVIII. 
századi Anglia politikai rendszerét csúfolja ki! 

Próbáljuk bizonyítani, hogy Brobdingnag társadalmi berendez
kedése nem tekinthető eszményinek! 
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A késő felvilágosodás kori angol költészet: Blake 

.A XVIII. században a próza gyors fejlődése egybeesett a versírás átme
neti hanyatlásával. Franciaországban az egész században nem írtak 
egyértelműen nagy költészetet, Angliában pedig a legnagyobb klasszi
cista költő, a Bessenyei által is fordított és Csokonai által is nagyra ér
tékelt Alexander Pope (1688--1744) után majdnem fél évszázadig má
sodvonalbeli tehetségek következtek. 

Ezek a kisebb költó'k mindazonáltal Európa-szerte igen nagy ha
tást fejtettek ki, mivel ó'k indították el azt a folyamatot, amelynek ele
jén a klasszicizmus, végpontján a romantika áll. A reneszánsztól mind
máig ezt tekinthetjük a legalapvetóbb változásnak az európai irodalom
ban. Ez az átalakulás az angol költészetben kezdődött meg legkoráb
ban, már az 1720-as években. 

Az érzékenység költészete azonban nemcsak kezdeményeket, ha
nem öntörvényű jelenségeket is hozott létre. Közéjük sorolható William 
Blake (e. blék, 1757-1827) életműve, amely mutat ugyan párhuzamo
kat a romantikával, de olyan sajátosságokat is magáénak mondhat, 
amelyeket a romantikusok értetlenül fogadtak, a XIX-XX. század for
dulójának és a XX. századnak egyes művészi irányzatai viszont saját 
jelrendszerük előzményének tekintettek. 

Blake kivételesen eredeti s szerfölött egyenetlen művész volt. Tu
lajdonképpen nem verseket írt, hanem olyan könyveket készített, ame
lyekben a kézzel írott szöveg és a színezett rajz alkot szerves egységet. 
Művészetéró1 éppen ezért csak igen fogyatékos képet alkothatunk ma
gunknak, ha csupán a szöveget ismerjük. A színhez képest a vonal el
sődlegességét mutató festményei mind saját és más költó'k szövegeihez 
kapcsolódnak, s részben ez teszi lehetővé allegorikus jellegüket. Tevé
kenységének ezt az oldalát jól szemlélteti kései, 1821-ben tempera fes
tékkel készített műve: az Odüsszeiához kapcsolódik, azokhoz a sorok
hoz, amelyek a mű címszereplőjének hazaérkezését beszélik el. 

Blake látomásokban gondolkozott. Saját jelrendszerének megta
lálása után rövid lírai verseinek két sorozatát adta ki Az ártatlanság 
dalai (1789) és A tapasztalás dalai (1794) címmel. A címben is megfo
galmazott szembeállítás kettős értelmű: a báránnyal jelképezett ártat
lanság, a tigrissel jelképezett tapasztalás egyaránt felfogható erénynek 
és fogyatékosságnak. Blake világképének feloldatlan belső ellentmon
dásajut érvényre ebben az ellentétben, ugyanaz az ellentmondás, amely 
politikai nézeteire is rányomta bélyegét. 1791-ben A francia forrada
lom című próféciájában a jakobinusokkal azonosította magát, késóbb 
azonban már nem társadalmi, hanem vallásos-misztikus megoldást ke
resett az emberiség nehézségeire. 

Eszmevilágának zavarossága is okolható kései s többnyire terje
delmes, kozmikus látomásokat megfogalmazó epikus próféciáinak bo
nyolultságáért és művészi egyenetlenségeiért. Első alkotó korszakának 
rövid lírai verseiben azonban még rendkívüli tömörséggel tudta kifejez
ni világfelfogásának és saját személyiségének kibékíthetetlen ellent
mondásait.• Méregfa című költeménye például ugyanúgy példázat, mint 
a XVIII. század más angol költőinek oly sok verse. A különbség mégis 
óriási. Blake szövegét olvasva nem megnyugvás tölt el bennünket, ha
nem kényelmetlen érzés. A történet nem egyszerűen jóról és rosszról 
szól, a tanulságot nekünk magunknak kell kihámoznunk, saját erköl
csi érzékünk kerül próba elé. Nem könnyű eldöntenünk, hogyan is vé
lekedjünk a beszélőró1. Blake a tanító költemény üzenetének az egyér
teműségét ásta alá. Hasonló a helyzet A tigris című költeménnyel: a cím 
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William Blake: Isten megteremti Ádámot. 1795 

A kép Blake egyéni, hagyományellenes vallásfilozófiájának dokumentuma: 
a kíméletlen Teremtő a Bűn kígyójának fojtogató gyűrűi között hívta életre 
a tehetetlen és kiszolgáltatott embert. A kemény, klasszicizáló vonalvezetés 

és az oldott, izoláló hatásokat keltő festésmódjellem~i. 

ben szereplő vadállat éppúgy képviselheti a rombolás, mint az alkotás 
erejét. Ebben a költeményben már nem különül el egymástól leírás és ta
nító elmélkedés; a szöveg egyetlen tagból áll, szerves egységet képez. Míg 
a klasszicista verselő általában arra törekedett, hogy a verssor és a mon
dat vége egybeessék, addig Blake már többször él átköltéssel (enjambe
ment-na}). Nyomát sem találjuk az antik kultúra ösztönzésének, hely~t
te a Bibliára utal a költő: onnan kölcsönzi a Bárány jelképét, mely az Uj
szövetségben Jézust jelöli. Blake-tó1 már idegen a klasszicistákrajellem
ző, sokszor epigrammatikusan, csattanóként megfogalmazott erkölcsi ta
nulság. Az utolsó versszak megegyezik az elsővel, és a vers jelentése bur
kolt. A Bárány az ártatlanságot, a Tigris a tapasztalást jelenti, de a köl
tő már nem a jelentésnek a klasszicistákatjellemző egyértelműségére tö
rekszik: megfogalmazásában a tapasztalás egyszerre jelent értékgyara
podást és értékszegényedést az ártatlansághoz képest. 

Gondolati ellentmondás és képes beszéd: Blake e két tényező
nek a társításával emelte magas szintre a lírát olyan időpontban, ami
kor a klasszicisták által elsősorban művelt epikát és értekezést a pró
zaírók hódították el, és egyedül a líra újrafölfedezése idézhette elő a 
versírás megújulását. 

Blake előszeretettel élt ellentétes értelmű jelző s jelzett szó össze
kapcsolásával, oximoronnal. Keressünk A tigris szövegébó1 egy 
oximoront! 

Blake prózai műveket is írt. Közülük a Menny és pokol házassá
ga (1793) a legjelentősebb. Ebben olvasható a következő mondat: 
,,A tigris haragja bölcsebb, mint az oktatás lovai." Hogy értendő e 
kijelentés? 
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Politikai és szellemi háttér 

A Német-Római Birodalom a XVII-XVIII. században már csak mint jogi 
fogalom létezik. Elóbb a harmincéves háború szörnyű pusztításai és a 
pestisjárványok néptelenítenek el egész tartományokat, majd a hábo
rút lezáró 1648-as béke rendelkezései döntik el évszázadokra Németor
szág sorsát: apró államokra, 300 kisfejedelemségre szakad. A politikai, 
társadalmi és vallási széttagoltság rendszere gátat emel a nemzeti fej
lődés elé. (A törököt visszaszorító, kelet felé terjeszkedő Ausztria foko
zatosan eltávolodik a német érdekektó1, az előtérbe kerülő Poroszország 
pedig még a XVIII-XIX. század fordulóján is legfeljebb elvi lehetőségét 
ígérhette a nemzeti egység megteremtésének.) 

Széttagoltság és megkésettség: e két szóval jellemezhetjük a ko
rabeli német gazdasági és politikai állapotokat. A parasztság ismét job
bágysorba süllyed, s a legnagyobb nyomorban és kiszolgáltatottságban 
él. A polgárság is fejletlen, nem tudja felvenni a versenyt a holland és 
angol konkurenciával. A kis fejedelmi udvarok a fényes francia királyi 
udvar külsőségeit majmolják, s ez végképp tönkreteszi anyagilag az 
apró államokat. Mint azt Lessing Emilia Galotti (1772) és Schiller Ár
mány és szerelem (1784) című drámai alkotása is megörökítették szá
munkra, a fejedelmi udvarok életét léha mulatozás és intrika tölti ki, 
merő fennhéjázás és szolgalelkűség, s mellette cifra nyomorúság: a fe
jedelmek jobb híján alattvalóikat adják el katonának, hogy előteremt
sék a pénzt hivalkodó életmódjukhoz. 

A társadalmi-politikai cselekvés lehetősége híján s helyett a szel
lemi élet területén, a filozófia és a művészet terén érik nagykorúvá a 
polgári tudat - az angol és francia polgári fejlődés tanújaként. Az ural
kodók is támogatják a felvilágosodás eszméinek terjedését, abszolút ha
talmukat segítő erőt látnak benne. Nagy Frigyes (1740 és 1786 között 
uralkodott), a porosz katonai hódítások betetőzője, Voltaire csodálója és 
pártfogója, s maga is ír francia nyelvű filozófiai és esztétikai értekezé
seket. A fejedelmi nagyságot hivatott jelezni a művészet pártolása is. 
A német kulturális élet fellendítésében jelentős szerepet játszanak a 
kisebb udvarok, kivált a weimari, amely Herdernek, Goethének és Schil
lernek adott otthont. 

A XVIII. század utolsó évtizedei s a korai XIX. század nemcsak a 
német irodalom, hanem a filozófia és a zene fénykora is. A német filo
zófiai gondolkodás eredetisége mindenekelőtt abban áll, hogy a francia 
felvilágosodás észelvű optimizmusával szemben az ellentmondásokat, 
a lét bonyolultságát fogalmazza meg. 

Immanuel Kant (1724-1804) filozófiája egyszerre összefoglalása, 
betetőzője a felvilágosodásnak és kezdeményezője a klasszikus német 
idealizmusnak. Saját álláspontját méltán nevezte „kritikai"-nak, a ha
gyományos metafizikát ugyanis szigorú, tudományos kritikának vetet
te alá. Amíg az ész nem kritizálja magát - érvelt Kant-, addig nem is
meri önmagát, kivált nem a határait. A metafizikától azt követelte, hogy 
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„az emberi ész határairól szóló" tudo
mánnyá váljék. Az ész határainak felis
merése csak úgy lehetséges, ha radikális 
ismeretelméleti . önvizsgálatot tartunk: 
Kant szó szerint „kopernikuszi fordula
tot" kívánt végrehajtani az ismeretfilozó
fia terén. Kopernikusz példájára hivatko
zott, aki miután nem boldogult az égi 
mozgások magyarázatával, ha föltette, 
hogy a csillagok serege a néző körül forog, 
megpróbálta, nem sikerül-e jobban, ha a 
nézőt forogtatja, a csillagokat pedig nyu
galomban hagyja. Kant úgy változtatta 
meg a hagyományos kérdésirányt, hogy 
azt feltételezte: nem megismerésünknek 
kell a tárgyakhoz igazodnia, hanem a tár
gyaknak kell megismerésünkhöz. 

Ez azt jelenti, hogy ismereteink forrásai között nemcsak a tárgyi 
világgal kell számolni, hanem a megismerés szerkezetével, illetve ter
mészetével is. Kant össze akarta békíteni az empirista és a racionalis
ta álláspontot, a kettő szintézisét kívánta adni. Szerinte a megismerés 
egyaránt feltételezi a tapasztalatot (illetve a tárgyi világot) és a tudat 
aktív rendező tevékenységét: az érzéki tapasztalás adja az ismeret tar
talmát, az ész pedig a formáját - a kategóriákat, illetve szervező elve
ket. Következésképp megismerésünk szükségképpen korlátozott: „az 
ész csak azt látja át, amit maga a saját terve szerint teremt", tehát a dol
goknak csak az az oldala tárul fel előttünk, amely hozzáférhető tuda
tunk számára, a másik - „magánvaló" - oldala ismeretlen marad. Kant 
mindenekelőtt éppen a határok tudatosításával próbálta a· megismerés 
igazi erejét és jelentőségét érzékeltetni. 

A kanti rákérdezés mintegy az adottságtól irányít a feltételek felé: 
ha adva van valami (így pl. a tudományok, az erkölcsi rend vagy a szép
ség világa), létezésének már a lehetősége milyen előfeltételek elismeré
sére kényszerít bennünket? Így kísérelte meg fölkutatni a megismerés, 
az erkölcsi parancs és az esztétikai ítélet végső alapjait, s mindegyik 
esetben arra az eredményre jutott, hogy az ember tekint vissza minden
honnan, mert ő visz rendet az önmagában kaotikus világba. S minthogy 
az ember is része a természetnek, sajátos meghasonlás jellemzi: ketté
szakad egy szükségszerűségek, érdekek szorításában élő, másoktól füg
gő természeti és egy akaratában szabad, autonóm erkölcsi lényre. 

Az ész és az erkölcsi akarás elkülönült világait egyedül az eszté
tikai képzelet képes áthidalni. De éppen azért, mert maga az esztéti
kum is csupa ellentmondás, kettősség: a műalkotás például úgy hat, 
mintha a természet adottsága lenne, jóllehet mesterségesen hozzák lét
re. Kant híres szépség-meghatározásával még napjainkban is vitáznak: 
a szép Kant szerint olyan tetszés tárgya, amely nemcsak gyönyörköd
tet, mint a kellemesség, viszont nem fűződik hozzá érdek, mint a jó
sághoz. 

A kanti filozófiával kezdődlk a német bölcseletnek az európai fej
lődés tapasztalatait az elvont gondolkodásban érvényesítő új vonulata. 
A francia forradalom, a napóleoni háborúk és a nemzeti felszabadító 
mozgalmak alapot adtak a történelmi változás tudatosításához: a filo
zófusok történetbölcselet alkotására vállalkoznak. A létezés folyamatát 
végső fokon szellemi jellegűnek tekintik (idealizmus). A romantikus 
gondolkodók a történeti tapasztalatokból azt a következtetést vonják 
le, hogy az ember befolyásolni tudja okok és okozatok láncolatát. Elmé-

99 

„kopernikuszi 
fordulat" 
az ismeret
filozófiában 

„magánvaló" 

az ember 
kettőssége 

esztétikája 

történetiség 

idealizmus 



én-központú 
(szubjektív) 

világkép 

Hegel 

történetiség 
és dialektika 

művészeti 
korszakok 

megkülönböztetése 

"a mavészi 
korszaknak" vége 

leteikben az én (a szubjektum) vált világ
teremtő-meghatározó tényezővé. Látni 
fogjuk ennek hatását a romantikus köl
tészetben; az egyéniség, sz_abadság kul
tusza, a művészet teremtésként való fel
fogása innen eredeztethető. 

A német klasszikus filozófia bete
tőzője, Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) szintézist kívánt teremteni 
hatalmas elméleti rendszerében. Bölcse
lete szerint a természet és a társadalom 
célelvű fejlődéstörténeti utat jár be. E fej
lődés mozgatója az önmagát ellentétek 
kialakítása, ütköztetése és idó1eges szin
tézise, majd új, magasabb szintű ellenté
tek révén (dialektikus módon) kibonta
koztató abszolút szellem, amelynek tárgyiasult megjelenése a termé
szet és az emberi történelem is. Hegel csak e fantasztikus-spirituális 
formában tudta kifejezni az ember világteremtő szerepét, azt, hogy 
maga teremti meg magát a történelemben, mert szabadság és megha
tározottság együtt összpontosul benne, s így a kettő nem egymást kizá
ró, hanem egymást feltételező ellentétként működik. 

A felvilágosodás és a romantika nagy dilemmáira úgy adja meg 
a választ, hogy az ésszerűség világát a történelem elleplezett céljának te
szi meg. Természet és történelem tehát "együttműködik", a világ ellen
téteiben egységes. ,,Aki ésszerűen néz a világra - mondja Hegel-, arra 
a világ is ésszerűen néz; a kettő kölcsönösen meghatározza egymást." 

Ez a történetszemlélet érvényesül esztétikai felfogásában is. 
A különböző művészetek és műfajok. jellegzetességeit összefüggésbe 
hozza az általános történelmi fejlődéssel, illetve ezen belül az emberek 
esztétikai nézeteinek fejlődésével. Lényegében három nagy művészeti 
korszakot különböztet meg: az ókori Kelet művészetét a szimbolikus, a 
görögökét a klasszikus, az azóta eltelt időszakét a romantikus forma 
uralja. Hegel nagyszerű felismerése, hogy egy-egy kor más és más mű
vészetnek kedvezhet (így az ókori görög a szobrászatnak és az eposz
nak, az újabb korok a festészetnek, a zenének és a lírának). 

Megközelítésének előnye, hogy a művészetet a történelem egészé
ben értelmezi és értékeli. De a tényleges történelem helyett Hegel spe
kulatív rendszere áll, a rendszeralkotó elfogultsága is „történelmi szük
ségszerűségként" jelenik meg. Hegel úgy véli, hogy az ókori görög kul
túrában játszotta a művészet a legnagyobb szerepet, ezért is a legtöké
letesebb a klasszikus művészet. De a „művészi korszaknak" vége, a leg
újabb kor a tudomány és a filozófia fejlődésének kedvez. 

A német filozófia rendkívüli hatást gyakorolt mind a német, mind 
az egyetemes művészetfelfogásra. A Kant vagy Hegel által felvetett kér
dések nemritkán szerepelnek napjaink esztétikai vitáiban is. 

Új tájékozódási pontok 

Megkésve bontakozik ki a német felvilágosodás irodalma is. Kez
detben - a XVIII. század első felében - feltétlen példaképnek tekintik 
a XVII. századi francia klasszicizmust és annak racionalista esztétiká
ját. Az ókori kultúra alaposabb megismerése nyománjutnak arra a gon
dolatra, hogy az igazán klasszikus művészet nem a latin volt - mint a 
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franciák vélik -, hanem a görög. ,,A görög mesterművek általános, ki
emelkedő jellemzője[. .. ] a nemes egyszerűség és a csöndes nagyság" - fo
galmazza meg Johann Joachim Winckelmann (e. vinkelman; 
1717-1768) az újszerű klasszicizmusfelfogást, és a „nemes egyszerűség 
és a csöndes nagyság" a századvég számára nemcsak esztétikai eszmény, 
hanem világnézet és magatartás lesz. 

A német felvilágosodás vezéralakja, Gotthold Ephraim Lessing 
(e. lesszing; 1729-1781) már egyenesen azt állítja, hogy a franciák fél
reértették Arisztotelész Poétikájának valódi irányelveit. Nem Corneille 
és Voltaire drámáiban valósul meg a tragédia klasszikus eszménye, ha
nem Shakespeare műveiben. Így például a cselekmény egysége a fran
ciáknál csak külsődlegesen jön létre, eró1tetettnek tetsző drámai vélet
lenek árán. Arisztotelész azt a belső összetartozást, költői logikát értet
te egységen, amely az Othellóban vagy a Macbethben nyilvánul meg. 
A Poétika csak az athéni színház technikai adottságai miatt hangsú
lyozta az idő és a tér egyébként csekélyebb jelentőségű egységét. 

Lessing kritikája tette talán a legtöbbet azért, hogy a francia 
klasszicista dráma szabályait, követelményeit meghaladják. Íróként is 
úttörő jelentőségű, ő teremti meg a német polgári dráma különböző mű
fajait: a szomorújátékot, a vígjátékot és a politikai tragédiát. Utolsó, 
szépségében legteljesebb műve a Bölcs Náthán című drámai költemény 
(1779), amely a felvilágosult humanizmus nézőpontjából hirdeti a val
lási türelmet, minden ember boldogságra való jogát. 

A klasszicizmus valamennyi művészetre érvényesnek vélt, stati
kus szépségfogalmát is elveti Lessing. Laokoón, vagy a festészet és köl
tészet határairól című értekezésében (1766) kimutatja, hogy a képző
művészetben érvényesülő szép egészen más természetű, mint az iroda
lom szemszögébó1 tekintett szép. Fejtegetésében a két művészeti ág 
összevetésébó1 indul ki: „ ... a festőművészet utánzásaihoz egészen más 
eszközöket vagy jeleket használ, mint a költészet; amaz tudniillik alako
kat és sztneket a térben, emez ellenben artikulált hangokat az időóen." 

Míg Lessing a modern összehasonlító elemzés szempontjait vi
szi be újítóként az irodalomesztétikába, Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) a történeti nézőpontot. Határozottan elutasítja, hogy két 
különböző kor és két különböző nép drámaköltészete közül az egyiket 
követendő példaként állítsák a másik elé. Shakespeare drámáinak 
nagysága nem eleve felállított esztétikai elvek teljesítésében rejlik, ha
nem történelmi és nemzeti sajátszerűségében. Ahogy a görög tragédiát 
meghatározó dramaturgiai elvek történetileg indokoltak és esztétikai 
szempontból alkalmasak voltak a kor és a nép szellemének kifejezésé
re, hasonlóan indokolt és alkalmas a shakespeare-i dráma a XVI. szá
zadi Anglia bonyolult „természetének" (társadalmának, emberi kapcso
latainak) művészi megjelenítésére. 

Töredékek az újabb német irodalomból című művében (1767-68) 
Herder azt tűzi feladatként a kutatás elé, hogy tárja fel azokat a törté
nelmi okokat, melyek eredményeként létrejöttek a különböző korok iro
dalmai. Az irodalom történetét a nyelv fejlődésével hozza összefüggés
be és abból vezeti le. ,,A költészet az emberi nem anyanyelve" - mondja 
Herder, tehát az emberiség valamikor úgy gondolkodott, mint a költó'k: 
nem logikus következtetések útján, hanem merész, megdöbbentő szép
ségű képekben és hasonlatokban. A primitív ember a szóval közvetle
nül egynek érezte a valóságot. 

A népköltészet- melynek fogalmát Herder igen tágan érti, ide so
rolja a Szenttrást és a homéroszi eposzokat, Shakespeare drámáit és 
Goethe verseit is - még ennek az ősi gondolkozásnak emlékét őrzi. 
A nyelvfejlődés késóbbi szakaszait, az elvont fogalmi gondolkodás ki-
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alakulását- a felvilágosult racionalizmussal ellentétben, Rousseau-t és 
angol irodalmi áramlatokat követve - Herder visszafejlődésnek, a ter

a népköltészet mészetes eró'k elsorvadásának fogja fel. Ellenszerként a népnyelvhez, 
értékelése a népköltészethez fordulást javasolja a német és minden nemzeti iroda

lom számára. 

Sturm und Drang 

az irányzatok 
váltakozása 

Goethe és Schiller 
együttműködése 

a weimari 
klasszika 

a természet 
szerepe 

Az antik témák és formák átvételét két okból is elveti. Egyrészt 
a nemzeti nyelveket öntörvényűnek és lefordíthatatlannak ítéli, s a köl
tői érzületet elválaszthatatlannak a nyelvi kifejezéstó1. Másrészt a nem
zeti költészet éppen azáltal képes egyetemes érdekeknek megfelelni, ha 
az ősi, egységes, osztatlan népéletet megörökítő népköltészethez fordul 
mintákért. (Az ókori görög és római művészet - mint minden nemzeti 
művészet - erősen korhoz kötött.) 

Irodalmi irányzatok 

Részben Herder hatására születik meg a Sturm und Drang 
(szó szerint: vihar és előretörés) mozgalom, amely Friedrich 
Maximilian Klinger 1776-ban írt drámájának címéró1 kapta el
nevezését. A. mozgalom ambivalens viszonyban van a felvilágo
sodással: részben továbbfejlesztését adja, más vonatkozásban 
azonban a felvilágosodás ellenáramlata. Eszményképe az ösztö
nös „zseni'', hőse az érzelmeire és intuíciójára hallgató „termé
szetes" ember, aki elviselhetetlennek érzi az ésszerű rendnek ál
cázott zsarnokságot és a behódol<'.), hazug nyárspolgári morált: 
a civilizációt. A mozgalom költőinek - ahhoz, hogy nemzeti ha
gyományhoz kapcsolódhassanak - a reformációhoz és még 
messzebbre, a gótikus középkorhoz kellett visszanyúlniuk. 

A hetvenes évektó1 felgyorsul az irodalmi fejlődés. A „vi
haros előretörést" (Goethe és Schiller életművében) klasszicizá
lódás, majd újabb, a személyiség kultuszát hirdető romantikus 
mozgalmak jelentkezése követi. A Sturm und Drang vezető szel
lemei, Goethe és Schiller, fokozatosan eltávolodnak ifjúkori esz
ményeiktó1, és az antik művészettel való személyes megismer
kedés, illetve a természettudományok és a kanti filozófia racio
nalista beállítottsága hatására ismét felfedezik és mintává eme
lik a Winckelmann-féle görögségképet. Barátságot kötnek egy
mással (Goethe után Schiller is Weimarba költözik), közösen 
tisztázzák művészetük alapelveit, és 1794-tó1 szorosan együtt
működnek Schiller 1805-ben bekövetkezett haláláig. A weima
ri klasszika (a németek klasszicizmus helyett szívesebben mon
danak klasszikát) a német irodalom csúcsteljesítménye. 

Míg a francia klasszicizmus szigorú szabályait, tiszta for
máit, biztonságérzetét a társadalmi tekintélytó1 kapta, a német 
ennek hiányában úgy érezte, hogy azokat a természettó1, az igaz
ság valódi forrásából nyeri el. ,,Az erkölcsiség nem az emberi gon
dolkodás terméke - mondja Goethe -, hanem a világgal együtt 
teremtett és született szépséges természet." Goethe felfogásában 
az átlelkesített világmindenség, Schiller szemében pedig az em-
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berrel vele született szabadság biztosítja a harmonikus létezést. 
Az emberhez méltó magatartást óK. is úgy fogták fel, mint a szen
vedélyeken aratott diadalt. De tökéletes megvalósítójában, a 
„széplélek"-ben a kötelesség kényszere eltűnik, mert önként is 
azt akarja, amit tennie kell. 

A weimari klasszika művészetébe beépülnek a Sturm und 
Drangén kívül az érzékenység korának tapasztalatai is: az áll
hatatosság fensége az öntudat méltóságával egészül ki, az emel
kedett ódai hangnem a lemondó elégikussal. Hasonló a viszo
nyuk a kilencvenes évek derekától jelentkező romantikus moz
galmakhoz is. 

Az idős Goethe, néhány hónappal azután, hogy kijelentet
te: „klasszikus az, ami egészséges, és romantikus az, ami beteg", 
már arról beszél, hogy a fő művének tekintett Faust „korábbi 
(ól vonásaiban összecsendül a klasszikus és a romantikus, s mind
kettő megszólal", majd „kiegyenlítődik mind a két költészeti 
forma". 

Hasonló összefüggések mutathatók ki a romantikusok tö
rekvéseiben is, azonos kérdésekre kerestek eltérő válaszokat: a 
klasszikát nem tagadni, inkább továbbfejleszteni kívánták. Az 
ember méltóságát szabadsága adja, mondják együtt a klasszika 
Schillerével, de a szabadság nem tűrhet semmiféle korlátozást. 
A személyiség legfóbb célja önmaga kialakítása-tökéletesítése, 
mondják együtt a klasszika Goethéjével, de ez a folyamat soha
sem zárulhat le. 

Az angol és a francia fejlődéstó1 eltérően a klasszicizmus 
kései és a romantika korai jelentkezése a német irodalomban pél
da nélkül álló helyzetet teremt: a kettő kölcsönösen áthatja egy
mást - a klasszika támaszkodhat a romantika eredményeire, a 
romantika csak fokozatosan távolodik el a klasszika teljesítmé·
nyétó1. Nem nevezhető el a korszak egyik irányzatról sem. Ezért 
inkább „Goethe korának" szokták nevezni vagy - a romantikát 
lezáró költő, Heinrich Heine találó, Hegel rendszerére visszhang
zó szavaival - a német irodalom „művészi korszakának". 

Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) 

szabadság 
és harmónia 

az érzékenység 
elemei 

a romantikához 
való viszony 

a német irodalom 
"művészi 
korszaka" 

Goethe vagyonos és eló'kelő frankfurti polgárcsaládból szánna- élete 
zott. Tizenhat éves korában a legkiválóbb német egyetem, a lipcsei hall-
gatója. Huszonkét éves korában befejezi jogi tanulmányait, és a Sturm 
und Drang, a forradalmi szellemű fiatal német írók mozgalmának ve
zéralakja. Huszonöt évesen megírja világsikert arató regényét, Az ifjú 
Werther szenvedéseit. Politikai pályafutása magasra ível: 1776-ban a a Werther sikere 
weimari uralkodó herceg szolgálatába lép, titkos tanácsos lesz, a pénz-
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ügyi hatóság vezetője. Gyorsan növekvő befolyása-révén megkísérli a 
hercegséget felvilágosult mintaállammá alakítani. Reformtörekvéseit 
végül meggátolják, s a hivatali életbe belefáradt Goethe szépirodalmi 
szempontból is terméketlen évek után Itáliába megy. Látóköre kibővül, 
az antik világ szépségei csodálattal töltik el, művészete klasszicizáló
dik. Politikai hivatalt nem vállal többé, csak a tudományos és művésze
ti intézmények fölötti felügyeletet tartja meg. 

Sokat köszönhet barátainak. 1770-ben Herder fordítja figyelmét 
a népi hagyományok, a középkori német művészet, az angol irodalom 
(elsősorban Shakespeare) és a Sturm und Drang felé. 1794-ben pedig
a francia forradalom megrendítő és a német fejedelmek forradalomel
lenes fellépésének elkedvetlenítő élménye után - Schiller barátsága 
adja vissza a munkakedvét. Ketten együtt teremtik meg a klasszicista 
művészet új változatát: a német klasszikát. Az eszmény az antikvitás 
által képviselt harmónia, mely a művészetben - és az emberi lélekben 
- hitük szerint ismét megvalósítható. Középponti fogalmaik a fejlődés 
és a nevelés. Elméleti és gyakorlati munkáikkal, a műfajok, művészeti 
formák tisztázásával és elkülönítésével a mértéket, egyensúlyt terem
tő és követő ízlést kívánták fejleszteni, mint ahogy magával a költészet
tel (a tudománnyal és a filozófiával együtt) az emberek nevelését. Cél
jaik közösek, de nem egészen azonosak. Goethe - részben a természet
tudományok tanulmányozásának eredményeként - úgy gondolja, hogy 
a világot olyan egyetemes törvények irányítják, melyek behatárolják az 
emberi létezést is, egyszersmind fokozatosan feltárulnak az emberi elme 
előtt. Schillerrel szemben, aki - elsősorban a kanti filozófia nyomán -
felismerte a szabadság és a természeti szükségszerűség ütközését, 
Goethe a kettő végső egyensúlyát tételezi fel. A világegyetem egységé
nek, a természet meghatározó és megoldó szerepének gondolata pan
teisztikus színezetet ad felfogásának. 

Hasonlóan sokat köszönhet szerelmeinek. Első, jelentős versei
nek, a Friderika-daloknak éppúgy a szerelem az ihletője, mint a kései 
csodálatos Marienbadi elégiának (1823). A Werthernek az a reményte
len szerelem az élményalapja, melyet-1772-ben Wetzlarba kerülve, a 
birodalmi kamarai bírósághoz - egyik barátjának menyasszonya iránt 
érzett. Első klasszicista stílusban írt versciklusa, a Római elégiák ( 1788) 
legalább annyit köszönhet szenvedélyes kapcsolatának Christiane Vul
piusszal (élettársával, későbbi feleségével), mint az itáliai utazás an
tikvitás-élményének. „Minden költeményem alkalmi költemény" -
mondja Goethe, joggal, de az alkalomszerűség az ő esetében nem jelent 
esetlegességet, mivel valamennyi alko
tása önmagán túlra: a teljes életműre, a 
teljes személyiségre mutat. Nem csupán 
művek, hanem összefüggő életmű meg
alkotására törekedett; műveit „egy nagy 
vallomás töredékei"-nek nevezte. Az öre
gedő Goethe talán éppen azt tekinti leg
fontosabb feladatának, hogy befejezze, 
"kerekké" tegye korábbi munkáit. A Wil
helm Meister tanulóévei ( 1796) után meg
írja a folytatását, a Wilhelm Meister ván
doréveit (1821), 1832-ben pedig elkészül 
a teljes Fausttal. 

Utazások, gyógyüdülések, szerel
mi fellobbanások színezik alkotómunká
ban töltött utolsó évtizedeit. Megírja ön
életrajzát. Véleményét saját és kortársai 
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műveiró1 mások jegyzik le (J. P. Eckermann meg is jelenteti "beszél
getéseiket" Goethe halála után). Weimari házában immár maga tart 
udvart, látogatóként fogadja az egész korabeli civilizált világot, amely 
úgy keresi fel, mint egy fejedelmet. Egészségi állapotának megren
dülése az utolsó években visszavonult életmódra kényszeríti. Egyetlen 
fia halálát két évvel, a Faust befejezését csak néhány hónappal 
élte túl. 

Lírája 

Goethe lírája önmagában is képviselhetné a német iroda
lom félszázadának valamennyi jellegzetes irányát. Első verseit 
a rokokójátékosságajellemzi, a gáláns-erotikus téma és az erő
teljes zenei hatás (melyet elsősorban a tiszta rímekkel ér el). De 
a rokokó lírai eszköztárából válogatott évődő antik isteneket és 
idilli tájakat hamarosan felváltják más tulajdonságokkal ren
delkező mitikus alakok és másképp látott tájak. A jellegzetes 
goethei természetkép a hetvenes évek elejétó1 jelenik meg: di
namikus, mindig változó, örökké átalakuló, romboló és teremtő 
erőnek mutatkozik. A dalokban, ódákban, himnuszokban ábrá
zolt természet mintegy a teremtő Istent érzékelteti, de azt is su
gallhatja szemlélőjének, hogy a teremtő Isten feltételezése fö
lösleges. 

Goethe lírájában a klasszicizálódás nem teljes. fordulatot 
jelent, hanem az elvek és a hangsúly módosulását, a műfajok 
bővülését. A klasszikus minták nyomán elégiákat és tankölte
ményeket ír. Schillerrel együtt csattanós epigrammákban, ún. 
xéniákban gúnyolják ki a korabeli német irodalmi, filozófiai és 
tudományos állapotokat. Közös balladagyűjteményt adnak ki, 
amely a késóbbi balladaköltészetre - a magyarokéra is - igen 
nagy hatással volt. Goethe öregkori líráját még inkább az átfo
gó teljesség, a végső egyensúly bölcsessége uralja. Ez a gesztus 
fejeződik ki a két- és félszáz verset tartalmazó Nyugat-keleti Dí
ván című hatalmas gyűjtemény (1819, a perzsa-török ,díván' je
lentése: versgyűjtemény) ciklusainak rendjében, teljességre törő 
szerkezetében is. 

Itt nincs lehetőség arra, hogy e fontos lírai életművet rész
letesebben tárgyaljuk. Ízelítőül egyetlen költemény értelmezé
sére vállalkozunk. 

Vándor éji dala 
(1783) 

1783 szeptemberében született Goethe egyik leghíresebb 
nyolcsoros dala, Ilmenauban, s nyomban fel is írta a hegyen álló 
faház deszkájára. A vers magyar fordításával sokan próbálkoz
tak. Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Szabó Lő-
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rinc, Weöres Sándor szövegváltozatai egyaránt értékesek'., de ha 
tüzetesebben összehasonlítjuk óK.et, azt vesszük észre: mintha 
nem is ugyanarról a versró1 lenne szó. 

Így például a hatodik sor szó szerinti jelentése az eredeti 
szövegben: a madárkák hallgatnak az erdóben. E sor Kosztolá
nyi fordításában: madárka se rebben a fák bogára, Tóth Árpá
déban: már búvik a berki madárka, Weöres Sándoréban: ma
dárnép gunnyad az ágra. Móricz megoldása a legpontosabb: az 
erdőn is hallgat a kis madár. De ezt a fordítást érezzük a leg
színtelenebbnek, s az eredetinél hosszabb sorok megváltoztat
ják a vers hangzását. 

Nyilvánvaló, hogy a vers szó szerinti jelentése (Minden 
ormon nyugalom van, a facsúcsokon alig érzel egy leheletet. 
A madárkák hallgatnak az erdóben. Várj csak, nemsokára pi
hensz te is.) önmagában igen keveset ad vissza a tényleges je
lentésbó1. A sorok hossza, váltása, kapcsolata, a szavak és a 
mondatok hangzása, ritmusa, a rímek és belső rímek zenéje 
mind-mind részesei az összhatásnak, a szöveg szótári jelenté
se kibővülésének. 

Mindegyik műfordítás a vers egy-egy értelmezésének fog
ható fel. A műfordító különböző nyelvi lehetőségek között válo
~athat, választása mutatja, hogy mit tart fontosnak és mit nem. 
lgy pl. Kosztolányi azt tartotta igen lényegesnek, hogy a magyar 
változatban is a vers végére kerüljön a szél leheletére „rímelő" 
ember, akinek mulandóságát, „elnyugvását" az utolsó szócska, 
az„is" azonosítja a természet elnyugvásával. Egyszersmind jel
zi: az ember mennyire „kis pont a panteista világban". (Ennek 
érdekében Kosztolányi még az „is" szó ismétlését is vállalta.) Ér
demes ebbó1 a szempontból megfigyelni a különböző fordításo
kat! 

Mint azt a cím is jelöli, a vers dal - azaz a legszubjektí
vebb lírai műfaj. A dal költője mintegy a maga életének tartal
mává alakítja a külvilágot is. Az egységes hangulatból eredően 
a szerkezet egyszerű és világos, a terjedelem rövid. A Vándor 
éji dala lényegében egyetlen párhuzamra épül: az elnyugvó ter
mészet látványa a vándorban az utolsó sorokban kifejezett gon
dolatot ébreszti. A megfigyelő és a megfigyelt, az én és a világ 
teljes egybeolvadása teszi a verset bensőségessé. (A látvány 
megjelenítésében is jelen van a szemlélő, pl. a negyedik sor sze
mélyes névmása érzékelteti.) A hangulat egységét a sorok ha
sonló felépí~ése, a versdallam és a feltűnően tiszta rímek szol
gálják. 

Bensőséges hatásúak a vers tematikai mozzanatai is. Az 
este hagyományos költői toposz, amelyhez nemcsak a költóK., ha
nem a köznapi ember is a csönd, a béke és nyugalom képzeteit 
társítja. Nem kevésbé fontos, hogy az elnyugvó természetet a 
vándor nézőpontjából jeleníti meg. Ezzel függ össze az utolsó so
rok többértelműsége is. Értelmezhető úgy, mint az életben meg-
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fáradt ember vágya a végső nyugalomra. (De még más értelme
zés is lehetséges.) 

Goethe dalköltészetében érte el a "Lied" a csúcsot. Dalait 
a romantikus lírikusok és zeneszerzó'k egyaránt nagyra becsül
ték. Franz Schubert (1797-1828) közel hetven dalt komponált 
Goethe verseire, közülük nem egyet a zeneirodalom legnagyobb 
dalai között tartanak számon. 

Figyeljük meg a vers formai sajátosságait! Milyen a verselése és 
a rímképlete? Állapítsi.ik meg a mondatok és a sorok kapcsolatát! 
Milyen az egyes szófajták, illetve mondatrészek aránya? 

Hasonlítsuk össze a vers különböző fordításait, lehetó1eg az ere
deti szöveggel is vessük össze! 

Mi a szerepe az egyes szám második személyű személyes névmás
nak? 

Melyik értékszerkezet dominál a versben? 

Kosztolányi Dezső elemzésébó1 való a következő részlet: „Ez a pan
teista Goethe panteista muzsikája, aki az örökkévaló és közönyös 
természetbe beállította a halandó és ideges embert, az életnek örü
lőt és a haláltól {élőt, a maga izgatott és kihagyó szívverésével. 
Hiába tiltakozik az elmúlás ellen, végül elcsuklik a hangja." 
Miben tér el ez az értelmezés attól, melyet mi adtunk az utolsó 
soroknak? 

Az ifjú Werther szenvedései 
(1774) 

Goethe prózai művei éppúgy több irányzatot képviselnek, akár a 
költeményei. Első regénye, Az ifjú Werther szenvedései - Szabó Lőrinc 
fordításában a Werther szerelme és halála címet kapta - az érzékeny
ség korának és a Sturm und Drang mozgalomnak alapműve, talán a 

értelmezési 
lehetőségek 

legnagyobb sikere. Levélregény, méghozzá szokatlanul egyoldalú: a tör- levélregény 
ténet elbeszélése kizárólag a hős, egy német polgárifjú, Werther leve-
leinek közlésébó1 áll, csak az utolsó oldalakon veszi át a szót a levelek 
"kiadója", hogy beszámoljon Werther utolsó napjairól és öngyilkosságá-
ról. Tehát a könyv elejétó1 a végéig a hős "monológját" tartalmazza. 
Egyes értelmezó'k szerint Goethe a Wertherben az első terjedelmes "bel-
ső monológot" formálta meg. 

A regény cselekménye könnyen áttekinthető. Egy családi örök-
ség ügyintézése Werthert vidére szólítja, s itt megismerkedik egy leány- a történet 
nyal, Lottéval. Beleszeret, bár tudja, hogy másnak a menyasszonya. 
Nem sokkal ezután a vó1egény is ,megérkezik, s reménytelen helyzetét 
Werther annyira tarthatatlannak érzi, hogy elutazik, egy követnél vál-
lal titkári állást. Menekülése nem tart fél évnél tovább. Az arisztokra-
ta társaság nem fogadja be Werthert, sőt nyilvánosan meg is szégyení-
ti. Ez arra készteti, hogy lemondjon hivataláról. Újra visszavonul a vi-
dék magányába. Meglátogatja Lottét, aki közben férjhez ment. Szerel-
me újult erővel lobban fel, s mert látja, hogy érzései nem nyerhetnek 
viszonzást, öngyilkos lesz. 

A történet inkább csak keret, az elbeszélő érzelmei, szenvedélye 
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és föként szenvedései játsszák a főszerepet. Wertheraz őt vendégül látó 
herceg szemére hányja: „„ .többre becsüli eszemet és tehetségemet, mint 
a szívemet, pedig ez az egyetlen büszkeségem, egyetlen forrá$a minden
nek, minden erőnek, minden üdvösségnek és minden nyomorúságnak." 
A szívnek az értelem fölé helyezése az érzékenység korának vezérmo
tívuma, és megvan a Sturm und Drangban is. Werther s01:sában az új 
eszmék, érzések, sejtelmek és várakozások által feszültté, túlfeszítetté 
vált fiatal nemzedék és a maradi, vontatott, szellemtelen társadalmi 
valóság kerül szembe. Werther számára nemcsak Lotte fontos: ő inkább 
ürügye, mint oka a halálos elhatározásnak. 

Werthert - Faust fiatalabb és kevésbé életerős testvérét- soha
sem elégíti ki, amit elér: a jelen. „Nagy, derengő egész nyugszik a lel
künk előtt, érzésünk elmosódik benne, mint a szemünk és jaj! - vágyó
dunk egész lényünket odaadni, egyetlen, nagy isteni érzés minden gyö
nyörével telítődni. - És jaj! - ha odasietünk, az Ott-b6l Itt lesz, minden 
mindig ugyanaz, és benne vagyunk a szegénységünkben, korlátaink rab
ságában és lelkünk tovább eped az elillant enyhülésért" (Szabó Lőrinc 
fordítása). , 

Wilhelm Meister tanulóévei 
(1796) 

A Wilhelm Meister tanulóévei már az embert mutatja meg a vi
lágban, és nem a világot az emberben, mint a Werther. Kétszer fogott 
hozzá Goethe ennek a regénynek' a megírásához, és csak 1796-ban ké
szült el vele. A weimari évek tapasztalatai, az itáliai út antikvitásélmé
nye és a francia forradalom hatására szélesebb társadalmi alapokra he
lyezte, más távlatokba állította műve alapvető problémáját: az emberi 
személyiség harmonikus kibontakozását. 

A regény cselekménye Németországban játszódik, a XVIII. szá
zad nyolcvanas éveiben. Fó'hőse ismét polgárifjú, aki elégedetlen kör
nyezetének szűkös, egyedül az anyagi boldogulást becsülő szemléleté
vel. De Wilhelm Meister - W ertherrel ellentétben - cselekvő lény: kere
si azt a tevékenységet, hivatást, mely értelmet ad életének. Először a 
színészet szabadnak látszó világába menekül, de nem talál igazi ott
honra. A magasabb esztétikai kultúrával - így Shakespeare művésze
tével - kell megismerkednie, a természet és az erkölcs harmóniáját kell 
átélnie, hogy végül művelt és szabadon gondolkodó, nemes szándékú, 
tevékeny emberek körében (felvilágosult nemesemberek titkos társasá
gában), felelős munkálkodás közben zárja le tanulóéveit, kapja meg vég
bizonyítványát, „felszabadító levelét". 

A Wilhelm Meister már a regény új típusát: a fejlődésregényt va
lósítja meg. Az utazásnak és a kalandoknak itt éppolyan nagy a szere
pük, mint a pikareszk regényben, de megváltozik a funkciójuk: nem
csak a hősök képességeit teszik próbára, hanem a személyiségét is ala
kítják. Míg a pikareszk regényben a kaland az igazán fontos, Gulliver 
vagy Candide utazásai során pedig az utazás közege (a "lehető leg
rosszabb" világ), a fejlődésregényben már maga a hős. Az utazás célja: 
a személyiség, a jellem kibontása-fejlődése. A fejlődésregényben a cse
lekmény célelvű linearitása valósul meg. A kalandok sorrendje nem 
esetleges, nem véletlen láncban kapcsolódnak egymáshoz az esemé
nyek, hanem irányuk van: a jellemfejlődés fokozatait alapozzák meg. 
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A Wilhelm Meisterben a szinte áttekinthetetlen bonyodalmak, a felbuk
kanó és eltűnő titokzatos lények, a hosszadalmas fejtegetések és félbe
szakadt beszélgetések mélyebb értelme a regény végére, a hős révbe ju
tásával tárul fel. 

Goethe műve ugyanakkor sajátos fejlődésregény: Wilhelm sorsá
nak szálait nem ismeretlen párkák szövik, hanem a fennkölt célú ne
mesi társaság tagjai, akik titokban irányítják fejlődését, tapasztalatai 
tehát nem véletlenszerűen alakulnak. Nem egyszerűen fejlődésró1, ha
nem nevelésről van szó; a regény a hős beavatásának története a termé
szet, az erkölcs és a művészet egyetemes törvényeinek ismeretébe. 
Mindez nem képzelhető el értő és megértő közösség nélkül: Wilhelmet 
a kör - jóllehet föként arisztokratákból áll - befogadja, egyenjogúként 
kezeli, feleséget is innen választ. 

E kis közösség azonban önmagában nem elegendő céljai megva
lósításához, mint egyikük megfogalmazza: „ ... csak az összes emberek al
kotják az emberiséget, csak az összes erők együttvéve a világot. Ezek egy
más közt gyakran ellentétesek, s miközben egymást le akarják rombol
ni, a természet összetartja és újra előidézi őket. A legutolsó, állati kéz
művesösztöntől a legszellemibb művészet legmagasabb műveléséig, a 
gyermek dadogásától és ujjongásától a szónok és az énekes legpompá
sabb megnyilatkozásáig, a fiúk első verekedésétől amaz óriási intézke
désekig, amikkel országokat tartanak fenn és hódítanak meg„. mindez 
és még sokkal több rejlik az emberben, s ezt mind ki kell fejleszteni; de 
nem egyben, hanem sokakban ... " (Benedek Marcell fordítása) 

Faust 
(1808-32) 

Goethe a Faustot tekintette fü művének. Több mint öt évtizeden 
át dolgozott rajta, élményekben és tapasztalatokban gazdag életének 
minden tanulságát igyekezett belesűríteni. Az Ős-Faust még 1773-75-
ben keletkezett. Az első rész végleges formája 1808-ban jelent meg, a 
második résszel röviddel halála el6tt, 1832-ben készült el. 

Faustus doktor a XV. és XVI. század fordulóján élt, s már életé
ben mondákat fűztek alakja köré. Az "ördöggel cimboráló", Isten tit
kait fürkésző tudós mágust a reformáció korában elrettent{) példaként 
emlegették. Hasonló szellemben adja elő kalandjait, viselt dolgait egy 
1587-ben megjelent német népkönyv is. Az izgalmas históriát s~ámos 
nyelvre lefordították, s a Faust-téma vándormotívummá lett: irodalmi 
művek sora dolgozta fel. 1588 körül keletkezett ajelent6's angol dráma
író, Marlowe Doktor Faustus című darabja. 

Goethe ifjúkorában a tárgyhoz már más szemlélettel közelítenek. 
Lessing tervezett művében a korlátlan tudásvágy képvisel6jeként kí
vánta Faustot bemutatni, a Sturm und Drang írói az érzékek és érzel
mek felszabadulásáért küzdő hőst látták benne. A Faust 1. részé
nek első változatában Goethe is az utóbbit hangsúlyozta, de az érett 
Goethe többet, mást fejezett ki hőse alakjával, sorsával. Faust a soha 
meg nem elégedésnek, a teremt{) nyugtalanságnak, az emberi kitelje
sedésért vívott küzdelemnek vált jelképévé. 

E nagyszabású mű az emberi létezés alapvető kérdéseire keresi 
a választ: mi a célja az emberi életnek? Mit kell tennünk ahhoz, hogy 
kibontakoztassuk egyéniségünket? A Faustot "világkölteménynek", 
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"emberiség-drámának" is nevezik, mivel a középpontban egy olyan sze
mélyiség áll, akinek élményei, fejlődése és sorsa egyszersmind az egész 
emberiség haladását és sorsát képviseli. E gondolatot így fogalmazza 
meg Goethe az 1790-es töredék Faust-monológjában: 

„s mi az emberiség egyforma sorsa, 
átélni legbelül én is kívánom. 
Szeretném mélyét-magasát bejárni, 
jaját és kacaját magamba zárni, 
tulajdon énem így énjévé többszörözni, 
s mint ő maga, legvégül összetörni." 

(Sárközi György fordítása) 

Faust dilemmáit Goethe drámai helyzetként élte meg, de a sú
lyos egyetemes kérdések művészi kifejezésére a hagyományos drámai 
kereteket alkalmatlannak találta. A Faust lírai dráma vagy Byron ki
fejezésével élve drámai költemény. A gondolati líra az elsődleges ben
ne, a színpadi megjelenítés ehhez képest másodlagos. (Ezért az olvasó
nak nagyobb élményt adhat, mint a nézőnek.) A drámai költemény a 
romantika kedvelt műfaja (Byron: Manfred, 1817 és Kain, 1821; Shel
ley: A megszabadított Prométheusz, 1820), de az úttörő mű a Faust első 
része volt. 

A mű első része Faust monológjával indul. A fóbős válságáról szer
zünk tudomást. Oka összetett: tanulmányai nem vezettek a világ egé
szét átvilágító tudáshoz, nem hoztak hírnevet, hatalmat, vagyont sem, 
de elzárták az élet élvezetétó1, a természettó1. Utolsó reménye, a mágia 
is cserbenhagyja. A földszellemmel folytatott párbeszéd nagyon fontos: 
Goethe arra figyelmeztet, hogy a természet erői nem egykönnyen enge
delmeskednek az emberi akaratnak, varázslattal nem állíthatók szol
gálatunkba. (A Faust második részében mutatja be majd a természet
tel folytatott küzdelem valóságos lehetőségét. ) Az öngyilkosság gondo
latával foglalkozó Faustot csak ideig-óráig vigasztalják meg a húsvéti 
kórus hangjára felébredő emlékei és a népünnepély vidámsága, meg
érett tehát az alkura az ördöggel. 

A Mefisztóval kötött szövetséget és az azt követő kalandokat a 
hagyományoknak megfelelően jeleníti meg Goethe (az ördög kutya ké
pében csatlakozik Fausthoz, vérrel írják a szerződést, Mefisztót szelle
mek, boszorkányok kísérik, szolgálják, varázslatokkal igyekszik Faus
tot boldogítani). A történet jelentését azonban módosítja, a mondai ele
meket át is költi. A szerződés hagyományos tartalma ez: az ördög Fa
ust korlátlan szolgálatára kötelezi magát a földön, halála után viszont 
Mefisztó rendelkezik a lelkével. Goethe feldolgozásában Faust feltétel
hez köti az egyezséget: akkor adja lelkét az ördögnek, ha örökké nyug
talan, változásra, fejlődésre törő szelleme kielégülést talál: 

„Reá kezem adom 
Ha egyszer úgy szólnék a perchez: 
Oly szép vagy, 6, maradj, ne menj! -
Akkor bátran bilincsbe verhetsz, 
Akkor pusztulnék szívesen!" 

Mefisztó szerepe Mefisztót sem egyszerű középkori ördögnek ábrázolja Goethe. 
A cselekmény szintjén ugyan az erkölcsi kísértést képviseli: az érzéki 
örömök, a hatalom, a pénz útján bűnbe, romlásba akarja dönteni az em
bert. De olyan elvont erőt is képvisel, amely „örökké rosszra tör, s örök-
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ké jót mível". Goethe a klasszikus német filozófia kortársaként a törté
nelmet ellentétes erők küzdelmével előrehaladó folyamatként szemlé
li, melynek során keletkezés és pusztulás nemcsak váltja, át is hatja 
egymást. Ezt fejezi ki Mefisztó bemutatkozása: 

,,A tagadás a lényegem! 
És joggal az, mert minden születő: 
Elpusztulást érdemelő. " 

Az elv azonban nem elvontan, hanem megszemélyesített alakban jele
nik meg: Goethe emberi gyarlóságokkal, komikus vonásokkal látja el, 
az ördögöt humanizálja és ironikusan ábrázolja. Faust magasröptű vá
gyait például nemigen érti Mefisztó, és a maga feje szerint akarja "bol
dogítani", földhözragadt örömökkel (pl. az Auerbach-pincében, a boszor
kányszombaton). Praktikus józan esze, életismerete ugyanakkor szel
lemes megjegyzésekben nyilvánul meg. 

Rembrandt H. van Rijn: Faust a dolgozószobájában. 1652 
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A Faust elslí része egy polgárlány, a szép és ártatlan Margaréta 
elcsábításának és cserbenhagyásának története - ezt az érzelmes té
mát írta meg ellíször Goethe. Faust és Margaréta szerelme nem lehet 
más, mint tragikus kimenetelű. Egyrészt a teljes odaadást kívánó, fel
tétlen kapcsolat törékeny is, másrészt a kötöttségekkel járó házasság 
nem látszik kedvezni a személyiség kiteljesedésének: ha bekövetkezik, 
a megkötött fiatalember lesz az áldozat, ha nem következik be, úgy a 
lány válik áldozattá. Az ördöggel való szerződéskötés mélyebb tartal
mat visz az emberi tragédiába. Faust feltétele végképp kizárja, hogy a 
családi élet viszonylag szűk lehetőségei között nyugalmat - az őt fog
lalkoztató nagy dilemmákra megoldást - találjon. 

Igaz, Faust az utolsó pillanatig ragaszkodik Margarétához. Me
fisztó hiába próbálja érzéki örömökbe vonni, megjelenik előtte Marga
réta képe, és nincs többé maradása a boszorkányszombat forgatagában. 
Az elslí résznek talán a legmegrendítóbb jelenete, amikor Faust lírjöng
ve követeli Mefisztótól Margaréta megmentését. Az egyetlen hely, ahol 
prózában beszélnek. A szöveg könyörtelen feszültségét éppen a próza 
szaggatottsága, a természetes lejtés eltorzítása váltja ki: 

„FAUST: Nyomorúságban! Kétségbeesésben! Hosszú, siralmas fóldi búj
dosás után rabságban! Mint gonosztevő ül börtönében, iszonyú kí
nokra kárhoztatva, a drága, a boldogtalan! Idáig jutott, idáig! Áru
ló, hitvány szellem, és te mindezt eltitkoltad előttem! ... Közben ízet
len mulatságok közt ajnározol, elrejted előlem növekvő ínségét, és tű
röd, hogy menthetetlenül elpusztuljon. 

MEFISZTO: Nem ő az első." 

Faust nem mentheti meg Margitot. A lány zavarodott a lelkifur
dalástól, erkölcsi ítélete azonban ép, elutasítja az ördög segítségét. A 
mtl első része mégsem egyértelmtlen tragikus. Margit evilági sorsa a 
pusztulás, de égi szózat hirdeti: „Megváltatott". Faust pedig a katarti
kus megrázkódtatás után új útra indul, hogy a „nagy" világban keres
se élete értelmét. Ezt mutatja be a második rész. 

A császári udvar az út első' állomása. A birodalom gazdasági, tár
sadalmi, katonai válságát egy időre megoldja Mefisztó ötlete: a papír
pénz. A császár szórakozni vágyik, a szokásos udvari ünnepségek, az 
álarcosbál nem elégítik ki, varázslatot követel: a szépséges Helénát és 
Páris királyfit akarja látni. Goethe ironikus ábrázolása értelmében Me
fisztó, a keresztény ördög nem „illetékes" a pogány Alvilágban. Faust
nak sikerül az árnyak megidézése, s szerelemre lobban Heléna iránt. 
Lázas önkívületén Mefisztó nem tud segíteni. Közben Faust egykori ott
honában régi famulusa, Wagner nagy kísérletet hajtott végre: létrehoz
ta Homonculust, a lombikemberkét. Az ő tanácsára és irányításával el
viszik Faustot a pharsaliai síkra, a „klasszikus boszorkányszombatra". 
Az első részben a germán rémmesék boszorkányünnepét láttuk. A 
második részben egy idO'tlen éjszaka során elvonul elO'ttünk az ókori mi
tológiák alakjainak végtelen sora, az egyiptomi szfinxektO'l, félállati 
szörnyektO'l a görög mítosz tökéletes szépségű ember formájú isteneiig. 
Szövegeikben a föld, a víz, az elemek, a folytonos változásban lüktető 
élet végtelen gazdagsága; Goethe panteisztikus természetszemlélete ér
zékletes költfü képekben mutatkozik meg. 

Faust elnyeri Heléna szerelmét. Az ókori szépség, a klasszikus 
harmónia világa azonban csak röpke, álomszerű pillanatra támad új 
életre. Faust és Heléna szerelmébó1 fiú születik, Euphorion, a költészet, 
az ifjúság s a korlátot nem ismerő szabadságvágy jelképe. (Alakjában 
a mítosz Hermészének s Byron angol költőnek vonásait ötvözte Goe-
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the.) A repülni vágyó, mélybe hulló ifjú halála véget vet az idillnek, He
léna követi fiát az Alvilágba. 

Faust most már nem a visszaálmodott múltban, hanem a jelen
ben, a gyakorlati cselekvésben keresi az emberhez méltó célt. Kopár 
tengerparti sávot kér hűbérbirtokul szolgálatai jutalmául a császártól. 
Itt kezdi meg a nagy küzdelmet a természettel: hatalmas gátakat épít
tet, a tengertó1 hódított termőföldet csatornáztatja. Hajói az óceánokat 
járják, a vállalkozás hatalmat, pénzt és büszkeséget hoz. Goethe azon
ban éles szemű megfigyelője a polgárosodó, kapitalizálódó társadalom
nak, s ennek ellentmondásait is érzékelteti. Az „ördögi elv" Faust ter
mészetátalakító tevékenységében is benne munkál: egy öreg házaspár 
kicsi háza útjában áll a terjeszkedésnek, s Mefisztó lángok martaléká
vá teszi. Faust megrendül, de az alkotó életet nem tagadja meg. Gond
tól, öregségtó1 roskatagon, vakon elbűvöli a jövő látomása, amelyet kép
zeletében már látni vél: 

„Ha láthatnám a síkon át 
e nyüzsgést, szabad nép szabad honát, 
a pillanathoz esdve szólnék: 
Oly szép vagy, ó ne szállj tovább! 
Nem mossa el megannyi millió év 
halandó-életem nyomát. -
E boldogság sejtelme elragad, 
s már üdvözít a legszebb pillanat." 

(Kálnoky László fordítása) 

Eugene Delacroix: Mefisztó megjelenik Faustnak. 1827 
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Mély irónia van abban, hogy miközben az emberiség fejlődésén 
lelkesülve elérkezettnek érzi a "boldog pillanat"-ot, Mefisztó szolgái a 
sírját ássák. Goethe mégsem a gonosz diadalával zárja művét. Hőse üd
vözül, s ez a befejezés emlékeztet a misztériumdrámákra, amelyekben 
az égi kegyelem "rászedi" az ördögöt. De jellemző, hogy hőse megváltá
sát miképp indokolja Goethe: 

„Ki holtig küzdve fáradoz, 
Az megváltást remélhet." 

Nem az Úrhoz, hanem a szeretet jelképéhez, Szűz Máriához zen
genek himnuszt az égi lakók, közöttük Margit, s a megdicsőült Faustot 
az "örök asszonyi" erő emeli magához. Goethe a misztikus kerettörté
netet is átértelmezi, túlvilága az erkölcsi és szellemi eró'k, értékek hona. 

Faust tehát megtalálta életcélját. Nem kárhozott el, mert nagy, 
nemes célokért küzdött, s ha botladozott is, nem tért le az igaz útról. 
Goethe drámai költeménye tehát nem végződik tragikusan: Faust el
vont, végtelen utáni vágyakozását éppen a megrendítő tapasztalatok 
formálják valóságos célokat követő tevékenységgé. A fájdalmas élmé
nyek - közöttük a legsúlyosabb, a Margit-tragédia is - beépülnek Faust 
személyiségébe, és végső soron mélyebbé, gazdagabbá teszik azt. Ha
sonló a szerepe Mefisztónak is: általa a démoni erő lesz a világrend 
hasznos szolgálója, aki azzal tölti be feladatát, hogy (mint azt az Úr 
a prológusban kijelöli) az embert tétlenségébó1 kiragadja, és szüntele
nül űzi-hajtja újabb célok elérése felé . 

Goethénél az egyetemes törvények mintegy besugározzák a vilá
got, tevékeny törvények. A világ nem befejezett világ, a teremtés állan
dóan folyik. A Faust ebbó1 a szempontból nézve a "teremtés könyve", a 
folyamaté, amelyben az ember értőjévé és alakítójává válik saját vilá
gának. Faust az emberiség képviselője, és személyében az emberiség 
már egy új korszak küszöbére érkezik: nem egyszerűen a kapitalizmus, 
hanem a nagykorúság korába. Ez a meggyőződés fejeződik ki Goethe 
csodálatos művében, ezért alárendelt benne a tragikum és az irónia, s 
uralkodó a fenség és a szépség. 

Friedrich Schiller 
(1759-1805) 

Hosszú, küzdelmes utat kellett Schillernek bejárnia, míg hírne
ves színházi szerző, a jénai egyetem történészprofesszora, Goethe ba
rátja és munkatársa lett. A szegény katonai felcser fia hercegi támoga
tással végzi a katonaiskolát. Első drámáját, a Haramiákat (1781) még 
katonaorvosként írta. Karl Moor, a nemeslelkű rablóvezér a hőse, s a 
drámában éppúgy kifejezésre jut szerzője elkeseredett tiltakozása a 
zsarnokság ellen, mint tisztelete az erkölcsi értékek iránt. A dráma si
kert arat, Schillert ellenben laktanyafogságra ítéli a herceg. Hogy írói 
munkásságát folytathassa, kénytelen volt megszökni a katonai szolgá
latból és szűkebb hazájából. A súlyos nélkülözés, otthontalanság évei 
következtek; újabb darabjait nem merték műsorra tűzni a színházak. 
Két nagyszerű tragédiával (Ármány és szerelem, 1784; Don Carlos, 1787) 
érkezett Weimarba. 
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Goethe pártfogása egyetemi katedrához juttatja, Hórák címen 
irodalmi folyóiratot szerkeszt (a Hórák a mitológiában az évszakok is
tennői), és kibontakozik gazdag történeti és esztétikai munkássága. 
A francia forradalom nemzetgyűlése a köztársaság díszpolgárává 
avatja, Schillert azonban elrettenti ajakobinus terror gyakorlata. Go
ethével együtt megfogalmazzák a német klasszika alapelveit, és eze
ket érvényesíti lírai és drámai költészetében. A Wallenstein-trilógiá
ban (1796-99), a harmincéves háború eseményeit feldolgozva, a né
met nemzeti drámát teremti meg. Utolsó befejezett drámájában, a Tell 
Vilmosban (1804) ismét ifjúkori eszményei foglalkoztatják: a darab 
a politikai szabadság problémájáról szól, de a történéseknek már 

nemcsak magányos hősök a mozgatói, hanem a győzelmet kivívó sváj
ci nép is. 

Schiller világképének első találó jellemzését Goethe adta: „Min
den mavén a szabadság eszméje vonul keresztül. Ifjúságában a ffai
kai szabadság volt az, ami foglalkoztatta és ami költészetében lecsapó
dott, később az eszmei." A schilleri tragédia azon a felfogáson alapul, 
hogy az ember akarata és lelkiismerete szabad. Kiszolgáltatottja 
ugyan a történelmi valóságnak, de lehetősége van arra, hogy része
sedjék az eszmék, végső soron az isteni örökkévalóság világából. En
nek jogát önmagának kell kiharcolnia. Küzdelme tragikusan végző
dik, a történelmi valósággal szemben alulmarad. Halála azonban fel
emelő áldozat, a világ kaotikus értékrendjével szemben az eszmék 
örök világához nyit utat. 

Schiller a Haramiák című darabjából ad elő egy részletet barátainak 
Württembergben. Egykorú rajz 
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Don Carlos 
(1787) 

A kezdeti próbálkozások után a Don Carlosban kerül legtisztább 
formában szembe egymással eszme és történelem. 

A drámai történés előterében családi és szerelmi bonyodalom áll: 
II. Fülöp spanyol király feleségül veszi fiának, Don Carlosnak jegyesét, 
Erzsébetet. Carlos szerelmes Erzsébetbe, és meggondolatlan viselkedé
sével felkelti Fülöp gyanúját. Az udvar hatalmasságainak érdekükben 
áll, hogy növeljék az ellentétet a király és a trónörökös között, s ezért 
mindent el is követnek. A történés hátterében az udvari intrikáknál lé
nyegesen nagyobb horderejű politikai ellentét feszül az elnyomó spa
nyol uralom és az ellene lázadó németalföldi nép között. A németalföl
diek szabadságvágyának Posa márki, Carlos barátja a szószólója az ud
varnál. Miután a király nem hajlandó elfogadni Posa érveit, a márki 
felkelést szervez, és megnyeri ügyének Carlost is. A király utasítására 
az inkvizíció emberei mindkettőjükkel végeznek. 

A dráma bonyolult felépítését úgy láthatjuk át legegyszerűbben, 
ha a három fő alak, Posa márki, Carlos és Fülöp király szerepkörét és 
egymáshoz való viszonyát elemezzük. 

Posa képviseli a pozitív eszmét: egy olyan társadalmi-politikai 
rend megvalósítását, amely a lelkiismereten, az igazságon és a szabad
ságon alapul. Ezt az eszmét próbálja diadalra vinni a történelmi való
ságnak hatalommal, önkénnyel, hazugsággal, intrikával teli világában. 
Posa márki nem teljesen naiv álmodozó: a földi hatalom pillanatnyi bir
tokosával (Fülöp király) és leendő örökösével (Carlos) szövetkezve, az ő 
megnyerésükkel igyekszik a valóságot szabadságeszménye szerint át
formálni. Célja eléréséért hajlandó erkölcsi tisztaságát a bűn látszatá
val is beszennyezni. Carlos is, Fülöp király is eszköz számára: barátsá
gukat alárendeli eszméi megvalósításának. 

Mindkettlíjüket képes megnyerni magának, de míg azok a bará
tot, a személyes-emberit keresik benne és kérik számon rajta,() csak ál
talános, egyénfülötti elvek szerint cselekszik, nem veszi figyelembe a 
barátság érzelmeken alapuló kiszámíthatatlanságát. Ez okozza buká
sát is. Posa azért dönt végül Carlos javára, mert mint jövendlí király
ban benne látja igazi reményét. Döntése későn születik. A csalódott s 
végzetesen hibázó Carlos életéért és ezzel az eszme lehetséges megva
lósulásáért azonban feláldozza életét. 

Carlos fejllídését a drámai cselekmény kezdlí- és végpontja szem
lélteti legvilágosabban. Amikor megismerjük, csupán egyetlen, mindent 
elhomályosító szenvedélynek él: a királynlít szereti. Az utolsó jelenet
ben viszont úgy megy búcsúzni a királynó'höz, hogy szerelmi szenvedé
lyét alárendeli a nagy feladatnak. Érzelmein felülemelkedve, Flandriá
ba indul, hogy megvalósítsa barátja, Posa eszméjét: a nép számára ki
vívja a szabadságot. Innen nézve az egész dráma nem más, mint Car
los megérése, felemelkedése az eszméhez. Posa áldozata, halálának 
megvilágosító ereje folytán válik a dráma végén alkalmassá a nagy fel
adat végrehajtására. De éppen ekkor sújt le rá a végzet: a lesben álló 
király elfogja és inkvizítora kezére adja. 

Fülöp király számára csupán a kíméletlenül kényszerítő valóság 
létezik, semmilyen más, ezen kívül eslí eszméró1 nem képes tudomást 
venni. A politika, a kormányzás művészete az ő szemében éppen a kor
látok felismerését jelenti, nem ezek áttörését. Célja pusztán a hatalom 
fenntartása. Fülöp hatalma gonosznak és embertelennek bizonyul, mert 
lemond az értékek elfogadásáról és létrehozásáról. 
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Jelenet a Don Carlos előadásából. Vígszínház, 1984 

Ugyanakkor tragikus alakká válik, mert Fülöp nemcsak despota 
uralkodó, hanem ember is. Posa az, aki ha nem is a kirá.ly szemében 
mindenképpen utópikus eszméivel, de személyes varázsával ráébresz
ti Fülöpöt ember voltára, végtelen magányára. Fülöp a márkiban talál
ja meg azt a társat, akinél baráti menedéket szeretne lelni saját, egye
dül a hatalom szolgálatába állított életének embertelensége eló1. Szá
mára az a tragikus, hogy csalódik Posában, és a barátságba vetett bi
zalma megsemmisül. Míg Carlos esetében Posa halála megvilágosító és 
felemelő, Fülöp számára annak igazolása, hogy nem bízhat senkiben, s 
így végképp magára marad. 

A szerkezet egysége és a cselekmény következetessége szempont
jából sok kifogásolnivaló akad a Don Carlosban, de Schiller egyetlen 
más drámája sem vetekedhet izzó pátoszával, lenyűgöző színpadszerű
ségével, dialógusainak szárnyaló retorikájával. Posa beszéde (a 3. fel
vonás 10. jelenetében), mely Fülöp meggyőzését célozza, akár a liberá
lis romantika himnusza lehetne. 

A naiv és a szentimentális költészetről 
(1795) 

' 
1795-ben írt értekezése úttörő jelentőségű az esztétikai irodalom-

ban. Vele kezdődik a művészetijelenségeket és művészeket jellemzője
gyek alapján típusokba soroló ún. művészeti tipológia, s igen sokat kö
szönhet neki a művészetszociológia is. 

Schiller az antik művészetet nevezi„naiv"-nak, kora művészetét 
szentimentálisnak. A naiv művészet a világ harmonikus állapotának 
szülötte, annak a kornak, amikor az ember még nem vált el a termé
szettó1, a valóságban adva volt az eszme, s a' művész természetes köz-

117 

tragikuma 

a hatalom 
magánya 

pátosz, 
szárnyaló 
retorika 

"naiv" 
művészet 



szatirikus, 
elégikus, 
idillikus 

ábrázolás 

vetlenséggel ábrázolhatta. Az ember világa diszharmonikussá vált, ami
kor a természettel való közvetlen kapcsolata helyébe a modem kor mes
terkéltsége lépett. A művészi harmónia megteremtése most már csak 
úgy lehetséges, ha az alkotó maga viszi be az eszmét, illetve az eszményt 
ábrázolása anyagába. 

A szentimentális költészet három lehetősége a szatirikus, az elé
gikus és az idillikus ábrázolás. A szatírában a valóságot „mint hiányt 
szembehelyezik az eszménnyel". Az elégiában a természet elvesztése, az 
eszmény elérhetetlensége fölött érzett szomorúság fejeződik ki. Az idill
ben a képzelet helyreállítja az eszmény és valóság egységét, s az idillt 
ennek öröme hatja át. Míg a naiv költészetben a szépség zavartalanul 
érvényesül, a szentimentális költészetben a fenség uralkodik. A szép
ség eszme és természet összebékítése, a fenség e kettő harca. 

Schiller nemcsak az antik és modem művészetre tartotta alkal
mazhatónak a naiv és szentimentális megkülönböztetését, hanem Goe
the és a maga költészetére is. Goethe naiv művészetét azonban egészen 
kivételes jelenségnek tekintette a szentimentális korban. Értekezésé
nek történelmi érdeme, hogy az újkori irodalom forma-problémáit első
ként kötötte össze a polgári társadalom válságjelenségeivel, s tette ezt 
a korszakváltás pillanatában! 

Az örömhöz 
(1795) 

Schiller drámáiban eszmény és valóság ütközik. Az óda műfajá
ban az eszme uralkodik: a szépség és fenség érvényesülését nem ámyé

egyetemes kolja tragikus értékpusztulás. Az örömhöz című költemény hatalmas 
harmónia körtáncba hívja a föld minden lakóját, hogy az ég ajándékát, az élet moz

gatóját ünnepelve teremtsék meg a világon az egyetemes harmóniát. A 
a testvériség csillagsátor visszatérő motívuma kozmikus távlatokat nyit, az ital, a 

szertartása kehely szent szertartássá magasztosítja a testvéri szövetségkötést. A 
mámoros pátosz az „istenüló'" embert lendíti az égi trón felé. 

Schiller ódáját Ludwig van Beethoven (1770-1827) Kilencedik ( d
moll) szimfóniája ismertette meg a világgal. A zenemű az emberiség 
előtt megnyi1ó távlatokat idézi fel. A harmónia küzdelemben születik, 
az utolsó tételben jut diadalra. Mondanivalója érdekében a zeneszerző 
áttöri a hagyományos szimfonikus kereteket: elóbb hangszerek „kere
sik" az örömóda dallamát, de aztán kórus és szólóének veszi át, hogy az 
emberi hang zengje a testvériség, az örömben való világméretű oszto
zás szép és fennkölt eszméjét. 

Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Jellemezzük a francia klasszicizmus kialakulásának társadalmi 
és szellemi hátterét! 

Milyen komikus hiba torzítja el az olvasott Moliere-darab címsze
replőjét? Milyen károkat okoz az a szűkebb környezetben, a tár
sadalomban? Kik képviselik a józan polgári értékrendet a darab-
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ban? Mik a komikum forrásai Moliere művében? Foglaljuk össze 
a komédia műfaji jellemzőit! 

Mutassuk be a felvilágosodás eszmerendszerét! Milyen történel
mi szerepet töltött be a felvilágosodás? Milyen kérdésekben vol
tak a felvilágosítók közös állásponton, milyen nézetkülönbségek 
voltak közöttük? 

Milyen műfajú mű a Candide? Miképp szolgálták Voltaire művé
szi eljárásai a szatirikus világábrázolást? Ertelmezzük a regény 
befejezését! 

Mi Rousseau véleménye a modern társadalmi berendezkedésró1 
és a kultúra fejlődéséró1? Miben látja a bajok, visszásságok for
rását? Mennyiben tekinthető Rousseau a történeti szemléletmód 
kezdeményezőjének? 

Milyen kérdésben képviselt Swift különvéleményt a felvilágoso
dáson belül? Bizonyítsuk állításunkat a Gulliver utazásai elem
zésével! 

A sajátos német társadalmi viszonyok milyen hatással voltak a 
szellemi élet fejlődésére? Milyen stílusirányok váltották egymást 
és hatottak egymásra a XVIII. század végén és a XIX. század ele
jén? 

Miért nevezzük világkölteménynek a Faust című drámai költe
ményt? Válasszuk ki Goethe dalának azt a fordítását, amely leg
jobban tetszik! Értelmezzük a verset, és mutassunk rá a dal sa
játosságaira! 

** * 
Ha van rá mód, szervezzünk közös színházlátogatást egy Mo
liere-darab megtekintésére! Figyeljük meg a színészek alakítá
sát, a díszletet, a jelmezeket, a világítást, a szerepló'k mozgását! 
Hozzájárultak-e a színházművészet eszközei a komikus hatás
hoz? Volt-e az előadásnak időszerű mondanivalója számunkra? 

A különböző művészeti ágakban nem egyszerre érvényesülnek az 
új művészi irányzatok. Végezzünk egy kis kutatómunkát: milyen 
építészeti-iparművészeti környezetben élt a Napkirály! 

Érvényesültek-e a klasszicista elvek a zeneművészetben? Milyen 
normák érvényesülnek a szonáta, a szimfónia felépítésében? Mi
ért nem játszik szerepet a zenében az antikvitás imitációja? 





A magyar  
felvilágosodás 

irodalma





A felvilágosodás eszméinek megismerése 

Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag késóbb alakult ki, 
mint Angliában vagy Franciaországban. Magyarországi kezde
teit két tényezőre vezethetjük vissza: 1763-tól egyes főúri csalá
dok - fó1eg a Csákyak, Festeticsek, Sztárayak, Rádayak és Ap
ponyiak - könyvtárába egyre több kerül a francia felvilágosodás 
íróinak munkáiból; 1760-ban Mária Terézia Bécsben magyar 
testőrséget állít fel, hová a gazdagabb köznemesség fiait választ
ják be. A főúri tájékozódás eredménye, hogy az erdélyi mágnás, 
Teleki József (1738-1796) Rousseau-val, Fekete János 
(1740-1803) pedig Voltaire-rel köt barátságot. Teleki még kül
földön s franciául adja ki értekezését, Fekete Jánosnak gyenge 
francia verseinéljelentősebb a politikai tevékenysége. Orczy Lő
rinc báró (1718-1789) viszont már magyarul s nem is értékte
len versekben fejezi ki olvasmányélményei alapján, kialakított 
kételyét a tételes vallással szemben. Sőt A bugaci csárdának 
tiszteletére írt költeményében már önállóságot árul .el, az élet
képköltészet korai példáját teremti meg. A műfajt késóbb Pető
fi emelte magas szintre. 

A főúri kezdeményezéseknél jelentősebb a testőrírók tevé
kenysége, bár a kettő nem választható el egymástól, hiszen 
Orczy munkássága a testőrírókra döntő hatású. Báróczy Sán
dor (1735-1809) már 1760-ban, az erdélyi Barcsay Ábrahám 
(1742-1806) 1762-ben, Bessenyei György (1746-1811) 1765-ben 
lépett be a testőrségbe. Közülük a legidősebb csak prózai fordí
tásokat készített. Barcsay költeménye, A télnek közelgetése 
(177 4) jellegzetesen klasszicista szöveg; leíró és tanító részbó1 
áll. Érdekes összehasonlítani Berzsenyi remekművével, A köze
lítő téllel, ahol e kettősség már sokkal kevésbé érzékelhető. A 
kávéra írt epigrammájában Barcsay a néger rabszolgatartás el
len is felemelte .szavát. Nyelvi megformáltságban a legjobb ver
sei felülmúlják Bessenyei kö~tészetét. 
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a testőrírók 
szerepe a magyar 
művelődésben 



Johann Bernhard Fischer von Erlach: A bécsi Trautson-palota 
(késóbb a Magyar Testőrség palotája) homlokzata, 1711 

Az osztrák barokk építészet- Hildebrandt mellett- legnagyobb építészegyé
niségének alkotása 
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Bessenyei György 
(1746-1811) 

Bessenyei nem költó'ként, hanem értekező prózaíróként volt je
lentős. Tevékenysége sokkal szélesebb körű, mint kortársaié. 
Első nyomtatásban megjelent művében, az Ágis tragédiájában 
(1772) Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusát dicsérte, A 
filozófus (1777) című vígjátékának Pontyi nevű hősében a ma
gyar nemesség parlagiasságát gúnyolta ki. Minden műfajt az ér
tekezéshez közelített: versei csekély kivétellel tanköltemények, 
Tariménes utazása című elbeszélő prózai műve tanregény, drá
máinak hősei eszmék szócsövei. Ma nem művésznek, inkább kul
túrpolítikusnak s nemzetnevelőnek mondanánk. Ebben a minő
ségben viszont meghaladta korát. Bessenyei a művelődési prog
ram szerves részének tekintette a nyelvművelést. Ezt szorgal
mazta 1778-ban, Bécsben kiadott Magyarság című röpiratában. 
A címben szereplő fogalmat a „magyar nyelv" jelentésben hasz
nálja. 

A Szöveggyűjteményben található szemelvény alapján válaszol
junk az alábbi kérdésekre: 

Mivel bizonyítja az anyanyelv fontosságát? 

Mi a feltétele a nyelv fejlődésének? 

Mennyire tartja alkalmasnak a magyar nyelvet a) tudományos 
célokra, b) művészi kifejezésre? 

Értelmezzük a szemelvény utolsó mondatát! 

széles körű 
tevékenység 

kultúrpolitikai 
program 

Magyarság 

a nyelvművelés 
programja 

Egy Magyar Társaság Iránt Való Jámbor Szándék címen tudományos 
Bessenyei már 1781-ben összefoglalta egy felállítandó magyar akadémia terve 
tudományos akadémia alapszabályait. 

Eleinte inkább csak átvette a nyugat-európai felvilágoso
dás eszméit, késóbb viszont már egyre jobban elmélyült az esz
merendszer ellentmondásaiban. Vívódó alkat volt. 1782-ben 
visszavonult birtokaira, s egyre nagyobb magányban dolgozott. 
Ekkori munkái sokáig kiadatlanok maradtak, a Tariménes 
például csak 1930-ban jelent meg. 

Tariménes utazása , 
(1804) 

Műfaját tekintve Bessenyeinek ez a munkája a Gulliverrel és a 
Candide-dal tart rokonságot. Az államregény a példázatnak a XVIII. 
századra különösen jellemző formája. A történetmondás értekező pró
zával keveredik benne. Tariménes Pucufalván, parlagi környezetben 
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tölti életének első szakaszát. Bessenyei életképnek alárendelt torz jel
. lemek segítségével bírálja a maradiságot. Az ifjú Tariménest két böl

kétféle szemlélet cselő neveli: Kukumedóniás és Kantakuci. Vitájuk a felvilágosodás két 
ütközése szemléletének összeütközését példázza. Egyikük az emberi ~rtelem tör

vényeinek örök egyformaságát hirdeti, másikuk minden jelenséget a kö
rülmények változásaival magyaráz. 

A címszereplő útra kel Kukumedóniással, és a civilizált Totoposz
ba látogat. Itt ismét egymásnak ellentmondó álláspontokat ismer meg: 
Trézéni a civilizáció szószólója, Kirakades, a vadember viszont barbár 
valóságot fedez föl a civilizált látszat mögött. Az állam törvényhozó tes-

politikai szatíra tületeinek gyűlését Bessenyei a politikai szatíra nyelvén beszéli el. A 
rangkórságot szellemes nyelvi leleménnyel érzékelteti. Minél több ha
talommal rendelkezik valaki, annál hosszabb a neve. Az egyik szerep
lőt például Bangócibumbujpulujhurculujbüszkülüjkikiriposzidoszinak 
hívják. A szatíra azonban nem terjed ki Totoposz uralkodójára, Arté
nisre. Ő eszményi formában képviseli a felvilágosult abszolutizmust. 
Alakján érezhető az elégikus visszasóvárgás, amellyel az öregedő, isten 
háta mögötti birtokán elmagányosodó Bessenyei a testőrséget fönntar
tó Mária Teréziára gondolt. 

jozefinizmus 
és nemesi 
ellenállás 

Ányos Pál 

Gvadányi József 

Olvassuk el a Tariménes utazásából a Szöveggyűjteményben ta
lálható részletet! Trézéni a tudomány tanítása szerinti élet esz
ményét hirdeti, de nem hiányzik beló1e az irónia. Igazoljuk az 
utóbbi állítást a szöveg alapján! 

Az 1780-ban trónra lépő II. Józseffeloszlatta a magyar test
őrséget. Tízéves uralkodása szembeállította egymással a nem
zeti halad4s és a társadalmi reform ügyét. Az uralkodó ugyanis 
jelentős polgárosító intézkedéseket vezetett be, de központosí
tani kívánta a birodalmat, és a németet tette hivatalos nyelvvé. 
A magyar írók táborát ezáltal öntudatlanul megosztotta: egy ré
szük II. József híve: ,jozefinista" lett, más részük a nemesi el
lenállást szervezte. 

A dilemmát legmélyebben Ányos Pál (1756-1784) élte át, ki töre
dékben fennmaradt verset írt a "kalapos király" ellen, egyéb műveiben 
viszont Bessenyei tanítványának bizonyult, sőt költőként mestere 
klasszicizmusán is túllépett: episztoláiban érzelemgazdag lelkiálla
potok kifejezésére törekedett. A nemesi ellenállás másik költője, Gva
dányi József gróf (1725-1801) sokkal parlagiasabb szemléletű volt. 
A nemesi ellenállás kétarcúságát azonban mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a világpolgár klasszicizmus vidékies bírálója, Gvadányi, Egy 
falusi nótárius budai utazása (1788-90) című verses művében a nép
életnek olyan jeleneteit ábrázolta, melyeket még Petőfi és Arany is 
figyelemre méltatott. 

II. József halála előtt, 1790 januárjában - a nemesi ellen
állás sürgetésére, politikája kivihetetlenségét belátva - vissza
vonta rendeleteit, kivéve a vallási türelmet és a jobbágyok hely
zetének javítását célzó intézkedéseit. Utódja, II. Lipót, óvato
sabb eszközökkel próbálja folytatni elődje tevékenységét. A fő
urak közül Széchényi Ferenc gróf (1754-1820)- aki majd 1802-
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ben a Nemzeti Múzeumot \étrebozza - nagy távlatú reformter
vezetet készít az ország átalakítására. Martinovics Ignác 
(1755-1795) és Hajnóczy József (1750-1795) mozgalmat szer
vez a polgári és nemzeti fejlődés együttes megvalósítására. 
A francia forradalom radikalizálódása azonban megrettenti az 
udvart, és Ferenc, a II. Lipót korai halála után trónra lépő, rend
kívül korlátolt uralkodó felvilágosulatlan abszolutizmust vezet 
be. Martinovicsot és társait kivégzik, s a szervezkedés tágabb 
körének tagjait várbörtönbe zárják. 

Közöttük van a magyar felvilágosodás irodalmának máso
dik nemzedékébó1 Batsányi János (1763-1845), ki 1789-ben 
A franciaországi változásokra című epigrammájával a forradal
mat köszöntötte, Verseghy Ferenc (1757-1822), a Marseillaise 
fordítója, Szentjóbi Szabó László (1767-1795), kinek költészete 
korai halála miatt nem tudott kibontakozni, valamint Kazinczy 
Ferenc (1759-1831), aki 1787-ben Batsányival együtt Magyar 
Museum címmelindított folyóiratot, 1801-tó1, fogságból való sza
badulása után pedig a magyar irodalom fő szervezője volt. 

Batsányi János: 
A franciaországi változásokra 
(1789) 

Irodalmi pályáját klasszicista 
versekkel és fordításokkal kezdte. 
Értekezést is írt a műfordításról, a 
korban szokásos átdolgozásokkal 
szemben az eredeti mű hű tolmácso
lását szorgalmazta. 

Martinovics 
mozgalma 

elítélt írók 

1789-ben, a francia forradalom forradalmi 
hírére írta epigrammáját. epigramma 

A vers egyetlen körmondat. Ha
tása nem kis mértékben mondat
szerkesztésének köszönhető. Első 
hat sorában két megszólítotthoz for
dul a felszólítás gesztusával. 

Figyeljük meg, hol helyezkednek el a szövegben a megszólítottak! 
Mi a szerepük a közbevetett mondatoknak? 

Van-e jelentősége annak, nogy a megszólítottakat többes szám
ban álló főnevek jelölik? 

Milyen történelemszemléletre következtethetünk az 5-6. sorból? 

A szöveg gondolati tagolódása kifejezésre jut a mondatta
ni építkezésben. Két sorátlépéssel lassított, hosszú tagmondat 
mutatja be az elnyomott nemzetek helyzetét, két rövid, fenye-
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biztatás 
és fenyegetés 

A látó 

gető sor jellemzi az uralkodókét. A ritmus felgyorsul. A felszólí
tó igealakok az utolsó két sorban halmozódnak, csattanószérű
en nyomatékosítják a felszólítást, amely mindkét félre vonatko-
zik, egyszerre biztatás és fenyegetés. · 

Batsányi látnoknak tekintette a költőt, 1791-ben írott ver
sének címe, A látó erre a költőszerepre utal. 

Keressük meg a felvilágosodás gondolatkörével érintkező soro
kat! Hol találkozunk a forradalom célkitűzéseivel? 

Batsányi sorsát megpecsételte a Martinovics-mozgalom 
bukása. A kufsteini várfogság után elóbb Bécsben, majd Fran
ciaországban telepedett le. 1815-ben azonban az osztrák ható
ság elfogatta Párizsban, s azzal a váddal, hogy korábban ő 
fordította magyarra Napóleon kiáltványát, ismét várbörtönbe 
zárták, majd Linzbe internálták. Elszigetelődött, s a hazai iro
dalmi élettó1 távol nem tudott lépést tartani irodalmunk -fejlő
désével. 

Magyar klasszicizmus 
Kazinczy Kazinczy tevékenysége előtt nem· létezett Magyarországon iro

irodalomszervező dalmi élet. Hatalmas szervező munkájának dokumentumait, le-
szerepe velezését 23 kötetben adták ki. A mai olvasó elsősorban öregko

rában írt prózai műveit élvezheti - közöttük a Fogságom napló
ját (1828), amelyben a Martinovics-összeesküvés leleplezésére 
és börtönben töltött éveire emlékszik vissza. 

klasszicista ízlés 

az időmértékes 
(antik) verselés 
meghonosítása 

Vezető szerepet játszott Kazinczy a magyar nyelv művelé
sét, továbbfejlesztését célzó nyelvújító mozgalomban is. 

A Szöveggyűjteményben részleteket találunk a Fogságom napló
jából. Jellemezzük íróját! 

Kazinczy ízlése még jórészt klasszicista volt. A fordí
tás az ő szemében még fontosabb feladat az eredeti alkotás
nál. A műfajok közül az epigrammát kedveli a legjobban - Tö
visek és virágok (1811) című epigrammagyűjteményével indí
totta el a nyelvújítást, mely a tízes évek végére győzött. Nyelv
szemléletében még sok a klasszicista vonás: egyetlen megha
tározott nyelveszményhez, a "fentebb stíl" -hez igazította Day
ka Gábornak (1769-1796) a verseit, holott az nála eredetibb 
költő. 

Baróti Szabó Dávid (1739-1819) azért bizonyult az antik (időmér
tékes) verselés legszínvonalasabb meghonosítójának, mert az élóbe
szédbó1 vett metaforákkal feledtetni tudta a metrum idegenszerűségét. 
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Dayka Ányos Pál kezdeményezését fejlesztette tovább az érzékenység 
szubjektív értelmezésével: A rettenetes éj (1790) című költeményében a 
viharos éjszaka allegóriájával zaklatott lelkiállapotot fejezett ki. 

Kármán József: Fanni hagyományai 
(1794) 

Az érzékenység átértelmezése terén a prózaíró Kármán József 
( 1769-1795) még Daykánál is messzebb ment: Fanni hagyományai című 
elbeszélő művével nemcsak a nálunk szinte még hagyomány nélküli 
prózai epikát teremtette meg, hanem a napló- és a levélforma együttes 
alkalmazásával példát adott rá, hogyan lehet egy történetet annak alap
ján elmondani, amilyen lelkiállapotot az események a szerepló'kben ki
váltanak. 

A Fanni hagyományai négyféle szövegbó1 tevődik össze: a kisre
gényben elbeszélt eseményekhez képest utólagos bevezetóbó1, a címsze
replő naplójából, egy barátnőjéhez írott leveleibó1 és egy grófnénak Fan
ni barátnőjéhez intézett soraiból. Kármán bizonyos értelemben Hamu
pipó'ke történetét írta újra, a hősnő számára szerencsétlen kimenetelű 
véggel. A belső nézőpontból természetszerűleg következik, hogy a kül
ső drámaiság hiányzik a műbó1, a női léleknek viszont finom ábrázolá
sát kapjuk, helyenként már a XIX. század végén kialakult tudatregény
re emlékeztető nyelven. 

Kármán hősnője fokozatosan elidegenedik a környezetétó1. Elma-
gányosodását költői képekkel fejezi ki az író. 

Keressük ki a szövegbó1 azt a ,képet, amelyik a leghatásosabban 
fejezi ki a hősnő elesettségét, kilátástalan helyzetét, reményte
lenségét! 

FANNI HAGYOMíNYAI. 
BESZÉLY. 

ll\1',l 

KAlt~l. ..:i;--1 .JÖZS:EF . 

• 
BUDAPEST, 1875. 
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Kármán József: 
Fanni hagyományai . 
Címlap, 1875 
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a \)C1\~áTC1SC1d.ás 
programja 

a klasszicizmus 
újabb hulláma 

az énekek 
és a dalok szerepe 

epika és líra 
kölcsönhatása 

Himfy-strófa 

Művét saját folyóiratában, az Urániában (1794--95) közölte. 
Ugyanitt jelent megA nemzet csinosodása című programja, mely azt bi
'l.On.~t)a, b.o~ "Kánn.án. a "Bessen.'je\. u.tánl. n.em'Led.éK. le~\üválóbb érte
kezője volt, aki önálló tervezetet alakított ki Magyarország polgárosí
tására. 

Dayka és Kármán fiatalon meghaltak, s a Kazinczy ízléséhez kö
zel álló költó1c a klasszicizmus újabb hullámát hozták magukkal. Az idő
sebb nemzedékhez tartozott Virág Benedek (1754--1830), akinek ódái 

·többnyire alkalmi vagy tanító jellegűek. Szemléletében és verselő kész
ségében több eredetiséget árult el Ungvárnémeti Tóth László (1788-
1820). Sok vonatkozásban korszerűsített klasszicizmust képviselt: Vi
rággal ellentétben már nem Horatiust, hanem a líraibb óda megterem
tőjét, a görög Pindaroszt vallotta mesterének, eszmeileg pedig 
a francia mechanikus materialisták hatása alatt állt. Formaérzéke 
Weöres Sándorra is mély benyomást tett. 

Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem 
(1800) 

A XIX. század elején a kezdeményezők már többnyire Kazinczy 
ellenzékébó1 kerültek ki. Kisfaludy Sándort (1772-1844) Kazinczy 
Himfy című epigrammájában joggal rótta meg azért, hogy sok selejtet 
írt, a Kesergő szerelem mégis döntően újat jelent: a kor irodalmában az 
első egészében megszerkesztett magyar verseskötet. A könyv két alap
elembó1 tevődik össze. Az egyik mindig több versszakra terjed - ezt a 
költ& "ének"-nek nevezi. Minden éneket 10 "dal" követ. A dalok önélet
rajzi történetet beszélnek el: Himfy hazatérését francia fogságából. Az 
énekekben viszont Himfy szerelmének belső történése játszódik le. Az 
önéletrajzi epika és a líra egymás kölcsönhatásában bontakozik ki. A 
200. dalt a feltételezhetően szándékosan félbehagyott XX. ének zárja. 
A dalok önmagukban is eredeti szerkezetet mutatnak: a sorok 8, 7, 8, 
7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 7 szótagszámúak, rímképletük ab ab c dc de e ff. 
Az utókor az ilyen felépítést Himfy-versszaknak nevezi. 

A fecskék elköltöztenek, 
Húll a fának levele; 

A víg dalok megszüntenek, 
Erdő s mező bús bele; 

A rét fakó térségein 
Száraz füvek suhognak: 

A ·vén tölgyek gerébein 
Csókák s varjak kárognak: 

Közelget az év-enyészet, 
Haldoklik a szép természet! -

Így hal szívem fenekén 
A remény, - így halok én. 

(Kesergő szerelem, 76. dal) 

Kisfaludy Sándor kötete Csokonai Vitéz Mihályra (1773-
1805) is hatott. Csokonai a népiesség iránt fogékony debreceni 
felvilágosodás neveltje volt, de túlnőtt környezetén, a magyar 
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Orlai Petrich Soma: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly 
találkozása Pesten, 1828-ban 

felvilágosodás egész addigi fejlődését összegezte és betetőzte -
s mindezt sokkal nagyobb költői tehetséggel, mint elődei közül 
bárki. Ezért külön foglalkozunk vele. Az ő baráti körébő1 még 
Fazekas Mihályt (1766-1828) kell kiemelnünk, aki a Lúdas Ma
tyiban (1804) az antik időmértéknek Baróti Szabónál is kiemel
kedőbb művésze lett: népies hangvétele természetes· összhang
ban van hexametereivel. _ 

A klasszicizmustól Csokonai is az érzékenység irányában 
fejlődött. A magyar felvilágosodás korának legnagyobb költője, 
Berzsenyi Dániel (1776-1836) még tovább lépett: a következő 
nagy eszmetörténeti s egyben stílusáramlatnak, a romantiká
nak vált legfőbb magyar elődjévé. Nemcsak az ő példája emlé
keztet arra, hogy az irányzatok nem egyszerűen váltják egy
mást, hanem sokszor kölcsönhatásban élnek egymással. A kö
vetkező időszak írói közül Katona József még jórészt az érzé
kenység irodalmából merít ösztönzést, Kölcsey pedig előbb Cso
konai, majd Kazinczy tanítványa lesz, sokáig az érzékenység 
szubjektivista értelmezője marad, értekező műveiben pedig 
mindvégig megőriz bizonyos klasszicista elveket. Csak a napló-, 
levélíró, majd értekező Széchenyi Istvánról állíthatjuk, hogy 
már a tízes évek kezdetétő1 a romantika európai rangú képvise
lője. Hasonló váltást 1820 körül Vörösmarty hoz a verses költé
szetben, miután egészen korai zsengéiben elsajátította az érzé
kenység költőinek stílusát. 

A felvilágosodás írói közül kik és mennyiben készítették elő Pe
tőfi költészetét? 

Mivel bizonyíthatjuk, hogy Batsányi A franciaországi változá
sokra és Kazinczy Himfy című verse klasszicista stílusú? 
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körülményei, 
neveltetése 

a pályakezdés 
zsengéi 

Kik és miért tekinthetŐk a magyar polgári fejlődés korai hazai 
programkészítőinek? 

Ungvárnémeti Tóth László A szép lelkű Kazinczyhoz című episz-
tolájában így írt: · 

„Én pedig azt tartom, hogy az én Természetem épen 
semmi sem (érteni kell, mit mondok) mint csupa ujabb, 
'S régi szokás, mellyet vagy Dajkám; vagy Névelőim; 
Vagy Helyem, Állapotom; vagy némelly lelki Barátaim; 
Vagy pedig a Könyvek, mellyek kezeimbe akadtak; 
Vagy Honnom maga; vagy Honnom törvénye, szokása; 
Vagy Nyelvem; vagy az Iskola rajzoltak előmbe." 

Próbáljuk eldönteni: a felvilágosodás mellett vagy ellen érvel-e a 
költő"? Miért? 

Bessenyei ezt írja Egy professzorhoz intézett levelében: „Gondo
lattal azt kíüánom, hogy ami az enyim, más tőlem el ne vegye, és 
én nem vészem azt el mástól, ami az övé .. . " 
Keressük meg Csokonainak azt a versét, ahol hasonló gondolat
tal találkozunk! 

Csokonai Vitéz Mihály 
(1773-1805) 

Pályájának első korszaka 

Csokonai Vitéz Mihály 1773. november 17-én született Debrecen
ben. Apja borbélysebész, anyja szabómester lánya. Csokonai családjá
ban élt a nemességhez tartozás tudata, jóllehet nem volt több ez csalá
di legendánál. Ő maga sem döntötte el, hogy nemes-e voltaképpen: ne
vét hol i-vel, hol y-nal írta. A nagy múltú debreceni kollégiumba irat
kozott be. Az apa korai halálával nélkülözések szakadtak a családra, 
az özvegynek mindössze annyija maradt, hogy egy kis nádfödeles házat 
vegyen. Szűkös anyagi helyzete és a gondolkozására döntő hatású isko
la polgárnak nevelte Csokonait. 

Latmul már gyermekfejjel irodalmi szin
ten írt, korán megtanult olaszul, franciául, 
németül és görögül. Tanárai hamar felfi
gyeltek tehetségére, s kivált költői próbál
kozásait méltányolták. 

A fennmaradt első latin és ma
gyar nyelvű verskísérletei iskolai fel
adatként, előre megadott tárgyról 
készültek. A zsengék a„sententia" (e. 
szentencia [latin] = mondás) vagy a 
„pictura" (e. piktura [latin] =kép) mű
fajába tartoznak: az antik klassziku
sokból vett bölcsességeket részletezik, il-
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A debreceni református kollégium a XVIII. században 

letve tájakat (kert, város), évszakokat (ősz, tél), embertípusokat 
(kalmár, kevély, gazdag) írnak le. Leírásai eredetibbek, az ok
tató célzatú érvelések híján vannak alkotói leleménynek. 

Első kísérletei maradandó élményt nyújthattak Csokonai
nak: egész pályáját jellemzi, hogy az alkotással feladatot akar 
megoldani. Könnyed, játékos hangzású versei sem kivételek ez 
alól: ilyenkor a feladat éppen a könnyed, játékos hangzás eléré
se. A klasszicista ízlés is támogatta ebben, minthogy a költői te
vékenységet témák megverselésében látta. Klasszicista hatást 
kell látnunk abban is, hogy Csokonai a már megalkotott művek a klasszicista 
szövegével úgy bánt, mint nyersanyaggal: késóbbjelentékenyen szemlélet hatása 
bővítette (pl. az Egy város leírása és késóbbi változata, a Kons-
tancinápoly, Az estVe első és második változata), illetve csökken-
tette terjedelmüket (Estve jött a parancsolat ... - Szegény Zsu-
zsi, a táborozáskor, Földi Rózsa -A rózsabimbóhoz ). 

Csokonait sokoldalú érdeklődés, nyitottság jellemezte. Az iskolá- sokoldalú 
ban elsajátítható, erősen válogatott költői anyagot hamar szűkösnek érez- érdeklődés 
te, lelkesen tanulmányozta az olasz barokk, valamint az olasz és német 
rokokó költészetét'. Szorgalmasan fordít, versei zeneiségének fejlesztésé-
ben az olasz canzonetták [e. kanconetta =rövid dal] és kantáták követé-
sébó1 tanul sokat. 1791-ben barátságot köt a sokoldalúan művelt orvos-
sal, Földi Jánossal, akit mesterének tekint. Földi közvetítésével kezd le-
velezésbe Kazinczyval is. A kilencvenes évek elején már első érett műve-
it írja. Kollégiumi társai nem hiáb'a hívták Cimbalomnak: sokhúrú hang-
szer a költészete, amely éppolyan tökéletességgel bánik az ütemes-rímes 
versformával, mint az időmértékessel; éppolyan hatásos, ha fennkölt, ma-
gasztos hangnemben ír, mint amikor vaskosan tréfás hangot üt meg. 

Költészetének első csoportját az a polgár- és tanárpukkasz- diákirodalom 
tó, humoros és tiszteletlen, nemritkán borsos történetecské-
ben megjelenő "diákirodalom" alkotja, mely a debreceni kollé-
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giumban nagy hagyományokkal rendelkezett. Jelentőségét el
sősorban az adja, hogy utat nyitott a népies nyelv és műformák 
felé. A kettő szoros összefüggését mutatja a Batrachomyoma-

vígeposz chia vagy Békaegérharc, a Homérosznak tulajdonított vígeposz 
szabad átköltése (1792), melynek „pipa dohány"-okra tagolódó 
részeiben az antik képanyagot diákos és népies elemek egészí
tik ki. Az 1791-ben írt Estvejött a parancsolat ... a magyar mű-

népies helyzetdal költészet első népies helyzetdala: egy falusi leány panaszos ér
zéseit mondja el, amikor kedvesét elviszik katonának. Késó'bb 
(1802) Csokonai átdolgozta, jelentős mértékben lerövidítette, és 
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor címen vált ismertté. 

hiteles tündérmese Csokonai töredékben maradt színjátéka, A méla Tempefői 
vagy Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon (1793) első 
felvonásából ismerjük az egyik első hitelesen lejegyzett tündér
mesét. Szuszmir, Fegyverneki gróf „bohó kalefaktora" (a fűtő 
mesterség annyira alávalónak számított, hogy szívesen bízták 
cigányra) mondja el gazdája kisebbik lányának, a műveletlen 
Évának kérésére, az élóbeszéd fordulataival élve, rengeteg is
métléssel, olykor pongyolán fogalmazva. Jóllehet a mai fül szá
mára nemcsak a történet érdekes, hanem nyelvi megformálása 
is erőteljes, az eredeti koncepció szerint Szuszmir meséje az 
alantas, parlagi irodalmat képviseli, s méltán vált ki ellenérzést 
a nagyobbik lány, az érett, művelt és a felvilágosodás emelke
dett stíluseszményével azonosuló Rozáliából. Csokonai hite sze
rint a civilizációs fejlődés egyik legfóbb akadálya a populáris íz
lés, s hogy a lehető legjobban lejárassa, választott a populáris 
ízlés kiszolgálójának egy, a társadalmi és kulturális hierarchiá
nak egyaránt legalján álló cigányt. 

a népköltészet Késóbb módosult felfogása e tekintetben is, s jóllehet éle-
értékelése te végéig híve maradt a felvilágosodás eszméinek, gyűjteni kezd

te a népdalokat; az Anakreoni dalok című verseskönyvéhez 
(1803) írt ,Jegyzéseiben" (jegyzeteiben) pedig magyarul író köl
tőtársainak egyenesen azt tanácsolja: „ ... ne csak a külfőldi író
kat olvassátok, hanem keressétek fel a rabotázó [=robotoló] egy
ügyű magyart az ő erdeiben és az ő scytha [=szkíta: itt: 'nomád 
életmódhoz tartozó'] pusztáiban... hallgassátok figyelemmel a 
danoló falusi leányt és a jámbor puttonost ... " 

anakreoni dalok Verseinek második csoportjában az olasz és német pásztor-
költészetet, valamint az ókori anakreoni dalokat követi Csoko
nai. Az anakreoni sorfajták alkalmazása bonyolultabb hangzást 
s ugyanakkor könnyedebb, derűsebb hangulatot segített kifejez
ni. Az alábbi példában a jambusi szökellésű hetest (':::! - v - v - ':::!) 
használta: 
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Vérengezőjámbussaid 
Daloljanak szerelmet! 

A nyájas ősz Anákreon 
Így szóla Arkiloknak. 



Mind felszedé Anákreon 
Múzsája víg örömmel, 

Mindjárt boros, szerelmetes 
Dalokra verte őket. 

Énnékem is, hogy ott valék, 
Belőle egynehányt adott. 

Bor és szerelmetesség 
Csepeg belőle; látod. 

(Az anákreoni versek, 1792) 

Meghonosította a magyar költészetben korábban ismeret- ionicus a minore 
len ionicus a minore ( u u - -1 u u - - ) ritmusát: 

A hatalmas szerelemnek 
Megemésztő tüze bánt: 
Te vagy orvossa sebemnek, 
Gyönyörü kis tulipánt! 

(Egy tulipánthoz, 1793) 

Ez utóbbi vers Csokonai nagy verstani bravúrja: az időmértékes 
verselés magyaros, hangsúlyos (8/7 osztású, kétsoros periódu
sú) versként is olvasható, vagyis - Földi János kifejezésével élve 
- "kettős", ahogy ma mondjuk: szimultán ritmusa van. A vers 
zeneiségét pedantériáig szabatos, csengő rímelésével is fokozza: 
Csokonai az első kísérletektó1 kezdve a legszigorúbban ragasz
kodik a tiszta rímhez. Ha jobb megoldás nem kínálkozik, inkább 
ragrímet használ, mint asszonáncot, amelyet elvbó1 elvet, és 
csak elvétve fordul elő költészetében. 

Az anakreoni dalok bája, idilli hangulata, aprólékosan raj
zolt miniatűr képei a rokokó stílus hatására mutatnak. Az irány
zat egy kedvelt díszítőelemtó1, a kagylótól (franciául rocaille) 
kapta nevét. A XVIII. századi francia udvarból indult, elsősor
ban a díszítőművészetben nyilvánult meg, de a gáláns szerelmi 
kalandokat könnyed modorban ábrázoló festmények és versek 
finomkodó játékossága is rokokó sajátság. 

A rokokó játékos-idillikus hangulatával éppúgy, mint a 
diákos-népies versek tréfás hangvételével Csokonai elsősorban 
gyönyörködtetni és szórakoztatni akar: közvetlenül megfelel kö
zönsége várakozásainak. 

Lényegesen összetettebb feladatot látnak el nagy gondola
ti költeményei, amelyek verseinek harmadik csoportját alkot
ják: ezek a felvilágosodás eszméinek igen tömör foglalatai. Cso
konai a korábbi "pictura" műfajt, a fennkölt, ódai vagy melan
kolikus, elégikus hangulatú leírásait fejleszti tovább, egészíti ki 
elmélkedő-vitázó eszmefuttatással. Az egykori versgyakorlat, az 
Egy város leírása (1785?), amely az egzotikus keleti nagyváros, 
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A párizsi Hotel de Soubise ovális rokokó szalonja. 
G. Boffrand műve. 1735 



.Konstancinápoly"különös látnivalóit beszéli el, most indulatos, 
számonkérő fejtegetéssel folytatódik: a mecsetek látványa a mo
hamedán vallást juttatja eszébe, s ez kiváltja a tudatlanság és 
szellemi nyomorúság, a vallási elfogultság és papi képmutatás felvilágosult 
szenvedélyes kritikáját: valláskritika 

Denevér babona! bagoly vakbuzgóság! 
Meddig lesz körmöd közt a Mindenhatóság? 

Boldog vólt a világ s e hiú szó: Szentség, 
Nem vólt a legszörnyűbb gonoszokra mentség. 

(Konstancinápoly, 1794) 

Az estve 
(1794) 

Hasonlóképpen változik meg Az estve korábbi változatá
nak (1789) jelentése az öt évvel késóbbi kiegészítés révén. A ter
mészet esti nyugalma már nem annyira szemlélődésének tár
gya, inkább belső, gondolati vívódását elindító helyzetet jelöl. 
Az eredeti és a kiegészítő szövegrészek igen élesen különülnek 
el egymástól, nemcsak a kifejtés módja, hanem a kifejtett szem
lélet miatt is. A korábbi változat még a felvilágosodás korai sza
kaszának elképzelését tükrözi a„létezők nagy láncáról", a kiegé
szítés pedig az egykori harmónia elvesztését siratja. Rousseau 
szellemében a tulajdont okolja a szabad, természetes állapot 
megszűnéséért. A meditáció túlzottan fogalmi érvelését a szá
monkérés szenvedélye teszi színesebbé, de a költői én te,ljesen 
eltűnik az érvelés mögött, csak az érveléssor előtt és után jele
nik meg: 

„Késsél még, setét éj, komor óráiddal, 
Ne fedd bé kedvemet hideg szárnyaiddal: 
Úgyis e világba semmi részem nincsen, 

Óh, áldott természet! óh, csak te vagy nékem 
Az a tetőled nyert birtokom s vidékem, 
Mellynek én örökös főldesura lettem, 
Mihelyt teáltalad embernek születtem." 

A vers zárlatában a költő a természethez fordul: a szenti
mentális ember végső menedékéhez, ahogy mestere, Rousseau 
is tette. Hasonlóképpen jár el a Konstancinápoly utolsó részé
ben is. Ott is megszólítja a természetet, de mint legfóbb hata
lomhoz fordul, amelyhez föllebbezni lehet a babona és a vakbuz
góság emberi világával szemben: 
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„ Természet! emeld fel örök törvényedet, 
S mindenek hallgatni fogják beszédedet. 

Egy jóltévő világ a mennyből kiderűl, 
S a sok kigondolt menny mind homályba merűl." 

Félszázaddal késóbb Petőfi Az apostol című költeményének 
ugyancsak szentimentális hőse, Szilveszter érez ilyen föltétlen 
bizalmat a természet iránt, s szemléli nem kisebb bizalmatlan
sággal az emberi társadalmat . .Az estve esetében a természet sze
mélyesebb: mintegy partnerként viselkedik. A felvilágosult Cso
konai szemében a természet a tulajdont és megosztottságot nem 
ismerő teljességet jelenti, amibó1 az ember értelmetlenül rekesz
tette ki magát. Az, hogy a tulajdonba nem vehető természetet 
nevezi meg egyetlen birtokaként, nem nélkülözi az iróniát (ha
sonló megoldással tálálkozunk majd József Attila Téli éjszaka 
című versében is, ahol az egész univerzumot reprezentáló vi
gasztalan külvárosi tájat veszi "birtokába" a vele számot vető 
költó'). 

A „sententia" és a „pictura" hogyan függ össze ebben a versben? 
Melyik a hangsúlyosabb: a leíró vagy az érvelő rész? 

Hervey [e. hárvi] angol költő Elmélkedései című művének magyar 
nyelvű, 1790-ben megjelent pr.ózai átköltésébó1 idézünk (Péczeli 
József munkája): 

,,A nap közelget futása tzéljához: ... az ő tüzes szekerének kerekei ... 
megsikamlottanak ... még nagyobbnak mutatja tündöklő tányér
ját ... Az ő haldokló sugárai ... gyönyörű színeket tsinálnak. -Nézd 
mint szépíti meg a le felé siető nap a körülte lévő fellegeket ... s mi-
képpen tsipkézi azokat körül arany virágokkal." · 

Hasonlítsuk össze az idézett részletet Csokonai versének szöve
gével! 

Keressünk egyezéseket a vers középső része és Rousseau-nak az 
egyenlőtlenség eredetéró1 szóló értekezése között! 

Hány szerkezeti egységbó1 áll a vers? Önálló egységnek tekint
hetjük-e a természethez fordulást? 

Újabb pályaszakasza 

kicsapatása Az 1795-ös év fordulatot hozott Csokonai életében. Halasra és 
Kecskemétre küldte a kollégium legációba. Dolgavégeztével nem tért 
vissza Debrecenbe, hanem Budára ment, ahol feltehetően szemtanúja 
volt a Vérmezőn Martinovics és társai kivégzésének. A kollégiumi tör
vényszék kicsapásra ítélte. A megnevezett ok a fegyelemsértés volt, az 
igazi inkább a félelem a radikális, felvilágosodott versek költőjétó1 az 
1. Ferenc trónra kerülését követően fenyegetővé vált politikai légkör
ben. Még az ítélethozatal előtt, de már a kicsapatás biztos tudatában 
nagy hatású, önérzetes búcsúbeszédet mondott tanítványainak; de a 

138 



megrázkódtatást, hogy a kollégiumot: melynek elismert diákja volt, vé
gül bizonyítvány nélkül kellett elhagynia, sohasem sikerült kihevernie. 

Ettó1 fogva egész élete kilátástaian küzdelmekben telt el, hogy 
megkapaszkodjék valamiben. Egy ideig jogot tanult Sárospatakon, de 
„a Múzsák nem engedik". 1796-ban kis földbirtokért folyamodik a csá
szárhoz, persze eredménytelenül. Levelekkel ostromolja támogatásért 
a művészetpártoló főurakat: Széchényi Ferenc és Festetics György gró
fokat. Pozsonyba megy, hogy az országgyűlésre összesereglett nemesek 
körében pártfogót keressen verses újság kiadásához. De a Bécsben szé
kelő magyar főnemesség (leszámítva az említett kivételeket) már nem 
volt hajlandó komolyan támogatni a nemzeti kultúrát; a köznemesség 
pedig még túlságosan elmaradott, a polgárság gyönge és kislétszámú: 
nem volt akkora olvasóközönség, hogy magyar író megélhessen a köny
veibó1. Hiába magasztalta a „főtiszteleta, méltóságú és tekintetű Rende
ket", hiába tett engedményt, szemléletének radikalizmusát feladva. Ke
vés számú vállalkozása, így a Pozsonyban kiadott Diétai Magyar Mú
zsa című verses újságja, tiszavirág-életű volt. 

Mintegy sorsának tanulságát eló1egezte említett darabjának már 
a címe is: Méla Tempefői avagy Az is bolond, aki poétává lesz Magyar
országon. Nem annyira dráma, mint inkább színpadon előadott szati
rikus seregszemle: felvonultatja azokat a jellegzetes magyar nemesi és 
egyházi figurákat, akik minden haszontalanság számára könnyen nyit
ják meg a pénztárcájukat, de a költészetet lenézik, nem hajlandók ál
dozni a kultúrára. 

Pozsony után Komárom Csokonai következő állomása. Itt ismer
kedett meg 1797 nyarán Vajda Júliával, egy gazdag kereskedő leányá
val, akit verseiben Lillának nevez. Házasodni szeretne, biztos jövedel
met kell szereznie. Több sikertelen kísérlet után Somogyban járt állás 
után, s Lillát ezalatt szülei hozzáadták egy gazdag kereskedóböz. Az 
utókor szívesen képzelte Csokonait gondtalan garabonciásnak. Az igaz
ság az, hogy gyötrelmes erőfeszítéssel kereste helyét az akkori magyar 
társadalomban. 

Árulkodó jelenség, hogy amikor átmenetileg álláshoz jut (fél évig 
Csurgón a gimnázium helyettes tanára), lelkesedése odáig ragadja, hogy 
a somogyiakat a népművelés fontosságáról akarja meggyőzni (Jövendö
lés az első oskoláról, a Somogyban, 1799). A valóságos helyzetet híveb
ben adja vissza komikus eposzában (Dorottya, vagyis a dámák diadal
ma a Fársángon, 1798), amikor leírja: a magányosan gyalogoló költő 
mellett közönyösen húznak el az úri fogatok a fényes társasággal. 

A füredi parton (A tihanyi Ekhóhoz); 
A Magánossághoz 
(1796/1803; 1798) 

A kollégium közösségébó1 kiszakadva Csokonai azt a kö
zönséget veszítette el, amelyre leginkább számíthatott. A mű
vészetével közvetlenül hatni kívánó költőt a visszhangtalanság 
egyre jobban elszigeteli. A kilencvenes évek derekától egyre gya
koribb megjelenített élménye a magány, s bár szenvedett tó1e, 
a szükségbó1 erényt próbált csinb.lni: magányától azt reméli, 
hogy bölcsebbé teszi (A füredi parton, 1796, illetve késóbbi vál-
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Csokonai műveinek címlapjai 

tozata: A tihanyi Ekhóhoz, 1803), és úgy véli, nemcsak a bölcsek, 
elégikus versek de a poéták számára is ez a legértékesebb állapot (A Magános

sághoz, 1798). E két, magányt vállaló-panaszoló verse Csokonai 
lírájának legszebb darabjai közé tartozik. Hangnemük kevert s 
ugyanakkor egységes. Az előrehaladást periodikusan késlelte
ti-gyorsítja: a szakaszkezdőhosszabb sorokat rövidebbek, az első 
rész keresztrímeit páros rímek váltják fel. Ezzel ellentétesen hat 
fokozatosan emelkedő érvelésük. Mindez olyan szerkesztó'ké
pességre vall, melynek jelentkezése Csokonai pályáján is ritka. 

stílusváltás E versek jelzik a stílustörténeti váltást is. Klasszicista az 
érvelés (a fokozatos értékkiüresedés és a magány előnyeit tag
laló részletezés A tihanyi Ekhóhoz, illetve A Magánossághoz szö
vegében) és az allegorikus megszólítás. Emellett megjelennek 
már az érzékenység elemei is: az érzelmeket fokozottan hang-

az érzékenység súlyozza, és a költő szerepéró1 - az angol Y oungtól származó -
elemei új, a romantikát eló1egező felfogásban szól: 

„Tebenned úgy csap a poéta széjjel, 
Mint a sebes villám setétes éjjel; 
Midőn teremt uj dolgokat 
S a semmiből világokat. " 

A klasszicista poétika érvényesül abban is, hogy A Magá
nossághoz megírásakor Csokonai egy korábbi levelét fordította 
át versbe (kései példa erre az eljárásra Petőfi Kiskunság című 
verse). 
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Hasonlítsuk össze A füredi parton és A tihanyi Ekhóhoz szövegét! 
Miben különböznek egymástól? Értelmezzük a változtatások je
lentését! (A füredi parton Rózsija Csokonai első szerelmének neve. 
Nem tudjuk pontosan ki volt, csak azt, hogy halálát a költő több 
művében is fájdalmasan panaszolta.) 

Elemezzük mondattani szempontból A Magánossághoz című ver
set! Mi jellemzi a sorok és a mondatok hosszúságának váltakozá
sát? 

Bizonyítsuk be, hogy a két versben vállalja a magányt a költő! Bi
zonyítsuk be, hogy szenved a magánytól! 

A Lilla-versek költője 

Csokonai magányának átmeneti feloldása, majd betetőzé- a Lilla-élmény 
se volt a Lilla-szerelem. Lilla elvesztése nem csupán a polgári jelentősége 
életbe való beilleszkedés meghiúsulását jelentette Csokonai szá-
mára, hanem a megálmodott, egyedül méltónak érzett, nagy-
mértékben idealizált emberi kapcsolat megvalósításának lehe-
tetlenségét is. Lillához írt szerelmes verseiben egyszerre vanje- fenyegetett 
len az öröm és az aggodalom; még azokat a verseket is, amelyek boldogság 
boldogságukat éneklik (pl. A boldogság, 1797), áthatja valami-
fajta rejtett szomorúság. A füredi parton című versben jelentke-
ző magányélmény a Lilla-szerelem kudarca után lesz teljes, a 
költő elhagyatottsága már nem fokozható tovább: 

Lilla is, ki bennem a reménynek 
Még egy élesztője volt, 

Jaj, Lillám is a tiran törvénynek 
S a szokásnak meghódolt. 

Hogy vagy most te, áldott lélek? 
Én ugyan már elhagyatva élek 

A tenger kínok között. 
A tenger kínok között. 

(A tihanyi Ekhóhoz, 1803) 

A Reményhez 
(1803) 

A Lilla-verseket kötetbe gyűjtötte össze Csokonai, s az 
1803-ban írt költeményt a kötet záródarabjának szánta. A cím 
éppúgy megszemélyesített lelkiállapotot nevez meg, mint A Ma
gánossághoz címe, és mindkét vers megszólítással kezdődik. De 
a megszólítás itt lényegesen bonyolultabb: a mellérendelés mi
att tulajdonképpen két megszólított van (tünemény - remény). 
A„remény" jelentését oldja jelzője is, amely konvencionálisan in-
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kább a szerencse fogalmához társul, és ez a kapcsolat itt is ér
vényesül. 

Másik lényeges eltérés a korábbi vershez képest, hogy a 
(viszonylag) folyamatos érvelés, logikus előrehaladás helyére 
itt a mellérendelések laza, asszociációs kötése lép: a kép és a 
hangzás fontosabb szerepet játszik, mint a logikai kapcsolat. 
Nem lehet eldönteni, hogy A Reményhez óda vagy dal: átmene
ti műfaj. 

A szakaszok tagoltságát az idő- és az értékszerkezet teszi 
egyértelművé. A jelen idóbó1 régmúltra, majd közelmúltra vált, 
s innen tér vissza újra a jelenbe. A két középső szakasz egymás
sal ellentétes világot jelenít meg: értéktelítettet az egyik, érték
vesztettet a másik. Az első és a negyedik versszak keretként 
zárja ó'ket, magát a vershelyzetet jelezve: a költő perlekedését 
a reménnyel. A számonkérés végül lemondó búcsúszóval zárul. 
A búcsú nem csupán a Lilla-szerelemnek szól. A belső állapo
tot megjelenítő természeti tárgyakat csaknem végig többes szá
mú főnevek jelölik (a bánat is többes számú a 3. versszak vé
gén): nem egy veszteséget, hanem veszteségek sorozatát feje
zik ki. A többes szám a költemény végén ismét azt hangsúlyoz
za: minden reményt, minden nőt, minden szerelmet búcsúztat 
a költő. 

Hasonlítsuk össze nyelvtani szempontból A Magánossághoz, A ti
hanyi Ekhóhoz és A Reményhez versindító megszólítását! Miért 
bonyolultabb ez A Reményhez esetében, mint a másik kettóben? 

Azt mondtuk, hogy nem lehet eldönteni a versró1: óda vagy dal. 
Próbáljuk meg bizonyítani: miért ódához hasonló, miért dalsze
rű! Ódához vagy dalhoz illik inkább a vers ritmusa? Milyen vi
szony van a verszene és a kifejezett érzések között? 

Mely sorokban, képekben, rímpárokban érzünk rokokó hatást? 
A második szakasz kert-motívumával máshol is találkoztunk. 
Keressünk hasonló képeket Csokonai más Lilla-verseiben! 

Apálya vége 

Utolsó éveiben Csokonai sajtó alá rendezi, újraalakítja ko
rábbi verseit. Van, amikor csak egy-két kifejezést változtat meg 
vagy egy új szakaszt iktat be, de gyakoribb, hogy rövidíti és tö
möríti a korábbi változatot. Új formaérzék jelentkezését kell lát
nunk ebben, amely szigorúbban tesz különbséget a poétikai esz
közök értéke között. A tömörítés nemcsak összefogottabbá, ha
nem általánosabb érvényűvé is emeli a verset: alkalomhoz, hely
zethez kötöttségét szünteti meg. (Pl. A rózsabimbóhoz, 1803-as 
első változata Földi János hitvesét köszöntötte a közelgő gyer
mekáldás előtt; ez az utalás most - egyetlen sort leszámítva -
eltűnik, s így megváltozik a vers jelentése.) Hasonló szerepet 
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tölthet be a címváltozás is (A rózs<tbimbóhoz, Tartózkodó kére
lem, A tihanyi Ekhóhoz). 

Csokonai különben is zilált anyagi viszonyai végképp le
romlanak, amikor 1802-ben házuk a debreceni tűzvész marta
léka lesz. Ebben az időszakban már keveset ír. 1804 áprilisában 
Nagyváradra hívják, hogy verset írjon Rhédey grófnő temetésé
re. Közben · tüdőgyulladást kap, és súlyos betegen mondja el a 
felkérésre írt Halotti verseket (más címe: A lélek halhatatlansá- utolsó műve 
ga). Egészségi állapota ezután tovább hanyatlik, hosszas beteg-
ség után, harminckét évesen hal meg 1805. január 28-án. 

„Mázolásai" (rokokója) és „vastagságai" (nyersesége, népi-
essége) miatt Kazinczy többször elmarasztalta, s az ő tekinté- kortársi kritika 
lye, valamint Kölcsey szigorú bírálata két évtizedre kirekesztet-
ték a költőt az irodalmi köztudatból. Sokáig csak a debreceni re-
formátus diákköltészetre hatott. (Ezt örökítette meg Jókai is az 
És mégis mozog a fóld! című regényében.) Az ifjú Petőfire az elő-
ítéletektó1 szabad, kötetlen költőtípusról kialakult, csak félig 
igaz kép volt hatással, de népi helyzetdalaiban Csokonai való-
ságos hagyatéka élt tovább. Késóbb a Nyugat nagyjai: Ady, Mó-
ricz Zsigmond, Tóth Árpád fedezték fel benne elődjüket-az utób- utóhatása 
bira már elégikus hangneme hatott elsősorban. 

Csokonai költészetében a különböző nyelvi rétegek egyszerre ha
tottak. A köznyelvet egyaránt gazdagította népnyelvbó1 vett sza
vakkal, pl. hullám, kaján, pitymallik, illetve egyéni szóalkotás
sal: gyász, kagyló, majmol stb. Bizonyítsuk néhány költemény 
példájával, hogy egyetlen műben különböző nyelvi rétegek talál
hatók! 

Igazoljuk azt a megállapítást, hogy Csokonai összegezi a magyar 
felvilágosodás egész korábbi fejlődését! 

Mit jelent az, hogy Csokonai az alkotással mindig feladatot akart 
megoldani? Milyen feladatokat? 

Olvassuk el Ady Endre Vitéz Mihály ébresztése és Tóth Árpád In
vokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz című versét! Miben érzi rokon
nak Csokonait Ady és miben Tóth Árpád? 
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Berzsenyi Dániel 
(1776-1836) 

Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én szü
letett a Zala megyei Hetyén (mai nevén 
Egyházashetye), módos nemesi család
ból. Neveltetését részben atyjától kapta, 
aki fó1eg latin szerzó'ket olvastatott vele, 
részben a soproni líceumban, ahol néme
tül tanult meg. Különc atyjával nem tu
dott békésen megférni, ezért korán meg
házasodott, hogy független életet élhes
sen. Birtokán gazdálkodásba fogott, s a 
maga szórakozására verselgetni kezdett. 
Mivel ezt a tevékenységet sokáig titok
ban tartotta, s egy-egy versén évekig is 
alakítgatott, legtöbb művéró1 nem lehet 
tudni, mikor is keletkezett. 

Az ódák költője 

A magyarokhoz I. és II. 
(Romlásnak indult ... , Forr a világ .. .) 

Eleinte klasszicista szerelmes és alkalmi verseket készí
tett, a megelégedést és az arany középutat dicsérte. A fennkölt 
óda műfajában hamar maga mögött hagyta Virág Benedeket 
(1754?-1830), a kor legünnepeltebb ódaköltőjét. 

A magyarokhoz intézett, Forr a világ ... kezdetű ódájában 
a szövegegységek a rész és egész viszonyában állnak: hol álta

konkretizálás lános tételt szemléltet a költő példákkal, tehát konkretizál, hol 
és elvonatkoztatás példákból von le tanulságot, tehát elvonatkoztat. Ez a logikai 

érvelésre emlékeztető felépítés jellegzetesen klasszicista stílus
sajátosság. 

Milyen példák konkretizálják az első sor megállapítását? 
Az óda fennkölt hangneme a beszélőnek azt az ábrándját fejezi 

pátosz ki, hogy a magyar nemesség helytáll a napóleoni háborúkban. 
Ezt jelzi a szembeállítás: a világ forrongó tengerén bölcsen kor
mányzott hajó képe. A hajó a latin költészetben vált az állam 
jelképévé. 

Az utolsó versszak általánosítása és példái nem kötődnek 
a történelmi pillanathoz. Ez indíthatta Kodály Zoltánt, hogy 
1936-ban kórusművet írjon az óda szövegére. 

A magyarokhoz írt, Romlásnak indult ... kezdetű óda a ma
gyar klasszicizmus legszebb megvalósulásai közé tartozik. 

Az antik versformák közül az alkaioszi versszakot elődei
nél és kortársainál eredményesebben alkalmazta a magyar 
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nyelvre: a költeményt nyelvünk természetes tagolódása szerint 
is olvashatjuk. 

A versszak képlete: 

"::!-u-"::! 1-uu-u- l nagy alkaioszi sorok 

jambikus kilences 

"::!-u-"::! 1-uu-u-

"::!-u-"::!-u-"::! 

-uu-uu-u-~ kis alkaioszi sor 

Olvassunk el egy versszakot elóbb ritmizálva (skandálva), majd 
nyelvünk nyomatékrendszere, hanglejtése szerint! 

A vers felépítésében hasonlít a Forr a világ ... kezdetű ódá
hoz. Itt is megfigyelhetjük a rész-egész viszonyt, a logikai érve
lésre emlékeztető menetet. 

E: Jelöljük meg a konkretizáló és az általánosító részeket! 

Már a megszólítás is jelzi, hogy múlt és jelen szembeállí
tása fontos szerepet tölt be a versben. 

1 . 

' 
... 

Milyen értékeket példáz történelmi múltunk képeivel? Hogyan 
kapcsolódnak a nyolcadik versszak általánosításához és Róma 
példájához a következ() szakaszok? 

A költemény hangneme és történelemszemlélete eltér a 
klasszicista óda hagyományától, s már előrevetíti Berzsenyi má
sodik alkotó korszakát. Az utolsó sorok a történelem tragikus
ságának kérdését teszik fel: letűnt civilizációk halálának az in
dokoltságát vonják kétségbe. Nemcsak ez a verszárlat, hanem 
a lassú halál képe is tragikus és elégikus hangot ad az ódának. 
A történelmet a költő „forgó viszontságnak" nevezi, s ez már az 
elégikus Berzsenyit eló1egezi, aki kérlelhetetlen körforgást lát 
a világban: 

Pályám vége közelít: 
Hol a gigászi Örök vár 

S chaoszába elmerít, 
Mint egy cseppet az óceán, 
Mint egy sóhajtást az orkán. 

(Életfilozófia, 1811) 
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világkép 
és versszerkezet 

átalakulása 

a világmindenség 
felfogása 

az érzékenység 
jegyében 

magány 
és mulandóság 

körülményeinek 
változása 

Az elégikus költő 

Klasszicista költó'ként Berzsenyi kiegyensúlyozottnak áb
rázolta Mária Terézia XVIII. századát. Mint az érzékenység elé
gikus költőjét, hiányérzet nyugtalanítja. Barátomhoz című köl
teményében a rendkívüli rövidséget, visszavonhatatlanságot, 
egyszeriséget nevezi a létezés törvényszerűségének, a Horácban 
a nyugalom, az állandóság, a folytonosság hiányát fejezi ki. Vi
lágképének átalakulása együtt jár a versszerkezet megváltozá
sával: a költemény már nem erkölcsi tanulsággal ér véget, ha
nem hasonlattal, a befejezés így nyitottabbá válik, mert a mel
lékjelentések sorát sejteti az olvasóval: 

Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül 
Mint a nyíl s zuhogó patak. 

(Horác) 

A klasszicista költő racionalista módon, magasabb és ala
csonyabb rendű lények soraként képzelte el a létezó'ket. Isten mint 
a legmagasabb rendű létező állt a legmagasabb ponton, hozzá leg
közelebb az ember, tó1e legtávolabb az értelemmel nem bíró lé
nyek helyezkedtek el. Csokonai is így értelmezte a létezó'k nagy 
láncolatát Az estve című költeményében. Az érzékenység költői 
már másként fogták fel a világmindenséget. Blake A légy című 
versében az egyszerű rovart is éppoly közel helyezte az Istenhez, 
mint az embert. Második alkotó korszakában Berzsenyi is ezt az 
álláspontot vallotta: Fohászkodás című költeményében „a látha
tatlan férgeket" éppúgy Isten„bölcs kezeinek remekelt csudáiként" 
említi, mint „a legmagasabb menny s aether Uránjait". 

Magány és mulandóság: ezzel a két szóval jelölhetjük az 
elégikus Berzsenyi alapélményét. Világképének és stílusának 
megváltozását életrajzi mozzanatok is befolyásolhatták. 1803-
ban a szomszédos Nemes-Dömölk evangélikus lelkésze, Kis Já
nos (1770-1846), a klasszicista átlagköltő felfedezte, hogy Ber
zsenyi írással foglalkozik, s verseibó1 megküldött néhányat Ka
zinczynak, de Kazinczy nem válaszolt. 1805-ben Berzsenyinek 
birtokai eredményesebb igazgatása miatt át kellett költöznie a 
Somogy megyei Niklára. A változatos és kulturált balatoni fel
vidékró1 így sokkal egyhangúbb környezetbe került. Magányát 
az is fokozta, hogy kultúrája és világszemlélete ellentmondásba 
került társi;i.dalmi szerepével: kikopott a nemesi életmódból. 
A klasszicisták - Magyarországon fó1eg Kazinczy és köre - ál
tal nagyra becsült műfajoktól elidegenedett: epikával alig kísér
letezett, s akkor is csak erősen lírizált formában (A remete), az 
antik versszakot pedig többé már nem az ódai hangnem erősí
tésére használta. Az antik metrum a klasszicizmustól eltávolo
dó költőnek azt a célját szolgálja, hogy elégikus világképét elé
gikus hangnemmel fejezze ki. 
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Osztályrészem; A közelítő tél 
(1799 körül; 1804-1808) 

Első korszakának klasszicista ódáiban a pátoszt már a vers 
kezdetével, a felütéssel megteremtette azáltal, hogy megszemé
lyesített elvonatkoztatást szólította meg, s e retorikai fogást 
hosszú mondattal vette körül: 

Psyche bibor kebeléből 
Repülj le felém, 

Eged fényes aetheréből 
Csöpögtesd belém 

Óh szerelem! malasztaid 
Mennyből eredt balzsamait. 

(A szerelemhez) 

Az Osztályrészem és A közelítő tél egészen másként kezdődik:· az 
első sor két rövid s ereszkedőhanglejtésű tagmondatból áll, ame
lyek mellérendelő viszonyban állanak egymással. A tagmonda
tokat egymástól és a következő sortól szünet választja el. A visz
szafogott hangerő, a mondat dinamikájának lefokozása a pátosz 
helyett a rezignáció hatását kelti. 

Ennek a rezignációnak különböző fokozatai vannak Ber
zsenyi költészetében. A korábbi vers, az Osztályrészem érték
szembesítő költemény: a nagyvilág értékszegénységével az in
timszféra értékgazdagságát állítja szembe a költő. A külvilág 
alakulását nem befolyásolhatjuk, ezért vonuljunk vissza, s te
remtsük meg a hiányzót magunk körül s magunkban - így szól 
az érvelés. Az értékek sorát a költészet zárja. Már csak ezért 
sem értelmeznénk helyesen a verset, ha a nemesi életforma di
cséreteként fognánk fel. A költő a sztoikus magatartás eszmé
nyét vallja. 

Melyik Horatius-versben találkoztunk hasonló életszemlélettel? 
Milyen versformát alkalmazott Horatius? 

Az Osztályrészemben Berzsenyi is a szapphói verssza-

az elégiák 
ereszkedő 
hanglejtése 

értékszembesítése 

sztoikus 
magatartás 

kot valósította meg sikerrel. Figyeljük meg a három szapphói szapphói 
(- u - ":::! - u u - u- ":::!) s egy adonoszi sorból (- u u - ":::!) álló vers- versszak 
szak összefüggését a mondatszerkesztéssel és a hangnemmel! 

A közelítő tél című versében a három aszklépiadészi aszklépiadészi 
(---uu-1-u u-u":::!) és egy glykoni sort (-1:::!-u u-u":::!) ma- versszak 
gában foglaló aszklépiadészi versszakot alkalmazta. A hosszú, 
ereszkedő lejtésű sorokban elégikus lelkiállapotot fejezett ki. 

A közelítő télbó1 a tanító célzatnak még az a kevéssé tola
kodó formája is hiányzik, amely az Osztályrészemet jellemzi. 
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a cím és a szöveg 
feszültsége 

a vers 
időszerkezete 

Berzsenyi eredetileg az „Ősz" címet adta e versének, a ma 
ismert címet Kazinczy javasolta a költőnek. A szöveg azonban 
utólag átminősítette a címet, így a mai olvasó már joggal tekint
heti a Berzsenyi-vers szerves részének. Az eredeti és a ma is
mert cím különben is több szempontból hasonlít egymáshoz. A 
cím és a szöveg között feszültség van: a cím olvastával leíró ver
set várnánk. Berzsenyi korai művei között klasszicista leíró vers 
is akad (pl. A reggel), ám A közelítő télbó1 hiányzik a leírásnak 
és a tanításnak a kettőssége, a képi és a gondolati elem mind
végig szerves egységben van. 

A klasszicista vers más jellegzetességeit is hiába keressük. 
A szövegben nincs kiszólás a verstó1 függetlenül létező szemé
lyekhez: barátokhoz, kortársakhoz, mitológiai vagy történeti 
személyekhez. Az időszerkezet is bonyolultabb: a költő mindhá
rom időt szembesíti egymással. 

Mely szövegrészek állítják szembe az értékekben szegény jelent 
a múlttal? Mely sorok utalnak a jövőre? 

Értelmezzük a negyedik versszakot! 

Milyen mellékjelentést nyernek ezzel összefüggésben az évszak
váltás képei? 

Szó szerint vagy átvitt értelemben olvasandó, hogy: „koszorúm 
bimbaja elvirít"? 

Keressünk további metaforikus értelmű sorokat! 

a képsor A vers egésze mint képi megfogalmazás nem azonosítha-
többértelmű tó egyetlen jelentéssel, tehát nem tekinthető allegóriának. Több

értelműsége miatt jelképnek (szimbólumnak) mondanánk, mi
vel szimbólumban gondolat és szó nem választható külön. Ami
kor azt mondjuk, hogy:A kö~elítő tél a személyes lét lehetetlen
né válását, a mulandóságot fejezi ki, csupán a vers egyik értel
mezését adjuk. E viszonylagos kimeríthetetlensége teszi e köl
teményt líránk egyik legmaradandóbb darabjává. 

Levéltöredék barátnémhoz 
(1804-1808 között) 

létösszegező vers Az értékszembesítőn és az időszembesítőn kívül a létössze-
gező verstípus a legjellemzőbb az elégikus Berzsenyire. Egyet
len lélekállapotban kifejezni az értékrend, a világkép döntő meg
változását: körülbelül így összegezhetjük a költő célját akkor, 
amikor ide tartozó verset ír. Ezt a típust a Levéltöredék barát
némhoz című költeménnyel szemléltetjük, mely a költőnek A kö
zelítő tél után talán legszebb műve. A cím itt magára a szöveg
re utal - ebben a tekintetben egyedül áll Berzsenyi életművé
ben. Itt is feszültség van a cím és a szöveg között. Míg A reggel 
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vagy Az ifjúsághoz esetében a szöveg megfelel annak, amit a cím 
ígér, addig a Levéltöredék szövege nem esik egybe a cím okozta figyelme 
várakozással: a költemény nem episztola. A költő figyelme nem önmagára irányul 
másik személyre, hanem önmagára irányul. Saját életmódjának 
a kiüresedését fejezi ki, a képek a beszélő lelkét jelölik, amint 
figyeli önmagát: 

,,Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem. 

Leplembe burkolva könyökemre dűlök, 
Kanócom pislogó lángjait szemlélem," 

A harmadik és negyedik szakasz egy-egy értékhordozót nevez 
meg. Melyek ezek? 

A klasszicista versek logikai felépítését itt a képek közöt- a romantika 
ti összefüggések váltják fel. Metaforikus gondolkodásával Ber- előfutára 
zsenyi a romantikát eló1egezi. Nem véletlen, hogy romantikánk 
megteremtői: Széchenyi és Vörösmarty őt értékelték legtöbbre 
a felvilágosodás korának költői közül. 

Az episztolák költője 

Berzsenyi következő alkotó korszakát ismét életkörülmé
nyeinek megváltozásával hozhatjuk összefüggésbe. 1808-ban 
Kazinczy levelezést kezd vele. A zárkózott Berzsenyi fél attól, 
hogy verseit kedvetlenül fogadják. Kazinczy fokozatosan beve
zeti az irodalmi életbe: 1810-tó1 egyre gyakrabban feljár Pestre, 
1812-ben Bécsbe utazik. 1813-ban kötetben adják ki a verseit. 
A nyelvújítást ellenzői megtámadják Mondolat (1813) című röp
iratukban. Kazinczynak és tanítványainak, a szerbül és magya
rul író Vitkovics Mihálynak (1778-1829), Szemere Pálnak 
(1785-1861), Kis Jánosnak és Kölcseynek hatására ismét visz
szalép a klasszicista stílushoz: epigrammákat és episztolákat ír. 
Enged az ő befolyásuknak, és a közvetlen társadalmi hasznos
ságot kívánja szolgálni műveivel. Napoleonhoz (1814) intézett 
epigrammájában logikai versszerkezetét újítja fel: események
re utal, majd tanulságot von le beló1ük. Alkalmi episztoláiban a 
felvilágosodás racionalista elveivel azonosul: a Vandal bölcse
ségben (1815) a tudomány, A festi Magyar Társasághoz (1815) 
címzett verses levelében a valláskritika, Vitkovics Mihályhoz 
(1815) intézett versében a városi életmód, Dukai Takács Judit
hoz (1815) szóló költeményében a női egyenjogúság fontosságát 
hirdeti. Eszmetörténetileg fontos művek, esztétikai értékükben 
viszont nem érik el a nagy elégiák színvonalát. 

149 

bekapcsolódik 
az irodalmi 
életbe 

visszatérés 
a klasszicizmusho2 

a felvilágosodás 
elveit hirdeti 



város és vidék, 
magány 

és társaslét 
szembeállítása 

felvilágosodott 
gondolkodás 

Vitkovics Mihályhoz 
(1815) 

Az episztola a vidék és a város szembeállításával indul, 
mélyebb szinten azonban a magányos életet szembesíti a tár
sasléttel. 

Miben jelöli meg a barátság feltételeit? Melyek a baráti kör ér
deklődési körei? Miért tartja nyomasztónak a vidéki életet? 

A beszélő többször hangoztatja a sztoikus életelveket. Keressük 
meg a megfelelő sorokat! 

Az episztola hangneménél emelkedettebb a harmadik 
versszak. (Túlzással „roppant bércfok"-nak nevezi a Gellért-he
gyet.) 

Mi magyarázza a lelkesedést? Keressük meg a felvilágosodott 
gondolkodásra leginkább jellemző sorokat! 

A költői levél nyelve, mondatszerkesztése közelebb áll a 
köznapi beszédhez, mint a "magasabb" klasszicista műfajoké. 

Keressünk többszörös sorátlépéssel szerkesztett versmondatot! 

A tízes években Berzsenyi tevékenységi köre megváltozik: a 
kulturális és társadalmi fellendülés előmozdítója lesz. 1817-ben 
Kölcsey tollából elemző méltatás jelenik meg költészetéró1. A bí
ráló általában jó ízléssel választja szét a nagy verseket és a gyen
ge műveket, de több vonatkozásban a klasszicizmus alapján ítéli 

Kölcsey bírálata el Berzsenyit: nyelvben gazdag, de gondolatban szegény költőnek 
nevezi, s megrója, amiért nem tartja tiszteletben a műfajok és 
hangnemek rangsorát. Berzsenyi sokáig készül a válaszra. 1825-

Berzsenyi válasza ben jelenik meg Észrevételek Kölcsey recenziójára című értékezé
se. Bírálójával szemben több ponton meggyőzően érvel: nyelv és 
gondolat szétválaszthatatlan egységét állítja, tagadja a műfajok 
és hangnemek tisztaságát - s mindezt a romantika nevében teszi. 

költészetelmélete Ugyancsak hosszú ideig készítettPoetai harmonistika (1830) című 
művében magyar nyelven először fogalmazza meg a romantikus 
költészetelmélet néhány alaptételét: új nyelv teremtését tartja a 
költő feladatának, a képzelőerőt a legfóbb emberi értékek közé so
rolja, a klasszicistákkal ellentétben nem a festészetet, hanem a 
zenét véli a költészettel rokon társművészetnek, és a lírát a köl
tészet lényegének. Halljuk! miket mond a lekötött kalóz ... kezde
tű utolsó versében is a költészetró1 vallott elveit fogalmazta meg. 
Költői elha'llgatását rá jellemző metaforikus nyelven fejezte ki: 

·,,A szent poesis néma hattyú, 
S hallgat örökre hideg vizekben." 

Élete végén Berzsenyi jelentős szerepet töltött be a reformkor 
mozgalmában részint kritikusként, részint A magyarországi mezei szor
galom némely akadályirul (1833) című értekezésével. Niklán halt meg, 
1836. február 14-én. 
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Kevés magyar költőnek volt az övénél nehezebb utóélete. 
Széchenyi és Vörösmarty kortársa, az irodalomtörténész és kri- utóélete 
tikus Toldy Ferenc, sőt Petőfi és Arany nagy műveltségű kortár-
sa, az esztétikus Erdélyi János sem értette meg egészen Berzse-
nyi nyelvteremtő képességét. Valódi költői jelentőségére két XX. 
századi író mutatott rá: Szabó Dezső egy rövid tanulmányban 
(1912), majd Németh László egy egész könyvben (1937). 

Berzsenyi elégikus költészetének milyen élmény szolgált alap
jául? 

Keressünk Berzsenyi költészetében olyan metaforákat, amelyek 
jelentése összetett és burkolt, ezért nem tudjuk ó'ket "lefordítani" 
a köznapi nyelvre! 

Mennyiben előzte meg Berzsenyi Magyarországon a romantikát? 

Berzsenyi Dukai Takács Judithoz intézett költői levelében saját 
költői eszményéró1 is írt. Melyek az erre vonatkozó sorok? 

Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Hogyan terjedtek el hazánkban a felvilágosodás eszméi? Milyen 
irodalmi-politikai mozgalmakban vettek részt a kor magyar írói? 
Milyen műfajok fejlődtek a magyar klasszicizmus idején? Milyen 
változást hozott az irányzat a verselésben? 

Jellemezzük Bessenyei szerepét a magyar művelődés fejlődésé
ben! 

Bizonyítsuk Csokonai műveivel, hogy költészetében összegeződik 
a felvilágosodás minden lényeges jellemzője! Milyen stílusirány
zatok találkoznak költészetében? 

Jellemezzük Berzsenyi ódaköltészetét! Mennyiben képviselik elé
giái az érzékenység irányát? Mennyiben valósította meg a szer
ves forma eszményét? Mutassuk be néhány műve alapján világ
képe alakulását! 

*** 
Milyen környezetben éltek a felvilágosodás korának magyar írói? 
Gyűjtsünk helytörténeti kiadványokat, korabeli rajzokról, met
szetekró1 készült felvételeket, és rendezzünk egy kis kiállítást a 
múlt század elejének városi vagy vidéki életformájáról! (Pest, 
Debrecen stb.) 

Látogassuk meg a lakóhelyünk közelében levő, a kor íróinak em
lékét őrző irodalmi emlékhelyeket! (Széphalom, Nikla, Egyházas
hetye, Badacsony stb.) 

A Magyar Nemzeti Múzeum és más műemlékek alapján jellemez
zük a klasszicista építészetet! 

Nevezzünk meg egy-két nagy klasszikus zeneszerzőt, akinek kap
csolata volt Magyarországgal! 
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A romantika 

A XVIII. század vége megvalósítani látszott a filozófusok álmát: 
a francia forradalom és az ipari forradalom létrehozták a mo
dern polgári társadalmat. Az eredmény persze messze volt a 
tökéletes törvényesség és szabadság ama "világpolgári állapo
tától", amelyet vártak. A létrejövő új világ nem váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket. A valóság: a fokozódó munkamegosz
tás és a meghiúsult, de a terror következtében még meghiúsu
lása előtt sokakat kiábrándító társadalmi forradalom. Ez a vi
lág egyre élesebbé tette az ellentétet a filozófiailag-gondolatilag 
egyszer már megfogalmazott emberi lényeg eszméje és az ezt le
hetetlenné tevő, szorongató hétköznapiság között. 

A kilencvenes évek fiataljainak nem kellett ez a valóság, 
és nem tudtak vele művészileg megalkudni. Úgy érezték, min
den bizonyosság elveszett, egyre bonyolultabb és ellenségesebb 
lett az ó'ket körülvevő valóság, és egyre nehezebb a megfelelő 
művészi forma megtalálása. A művészi forma alapja mindig vi
lágnézeti. A XVIII. századi művész és közönsége egységét közös 
világnézetük biztosította, amely a művésznek lehetővé tette a 
közönség számára is magától értetődő forma kialakítását, a kö
zönségnek pedig kora művészi formáinak természetes befoga
dását. A régi hagyományos vallásos világnézet megingásával ez 
az egyetértés megszűnt. A művész és közönség között távolság 
keletkezett, amely máig tart. Olyan jelenség, hogy egy színda
rab bemutatóján a közönség két pártja esztétikai okokból ököl
lel essen egymásnak, mint Victor Hugo [e. ügó] Hernani [e. er
nani] című drámájának bemutatóján (1830), korábban elképzel
hetetlen lett volna. Ez a megbomlott összhang, a művészi köz
nyelv elvesztése az oka a romantikusok (és azóta is minden újabb 
iskola) formai kísérleteinek, a hagyományos műfajok érvény
vesztésének és újakkal való kísérletezéseknek, a romantikus 
művészet töredékességének és töredékkultuszának stb. Végül 
ez a gyökere a művészi alkotás szubjektivizálódásának is. 

Az élmény fogalmának megjelenése Goethe költészetében 
gyökeresen és máig ható érvénnyel formálta át a költői énvers
ben való megjelenésének formáját. Egészen a XVIII. század vé
géig a költői szó objektív jelentése volt fontos, a költő intellek
tuális tevékenysége formálta a verset, ez öntötte a vers gondo
lati anyagát a hagyomány által többé-kevésbé meghatározott 
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formai keretbe. Anélkül, hogy az új költészet intellektuális jel
legét tagadni akarnánk, kétségtelen, hogy megváltozott az ob
jektív általánosság és a verset mondó én viszonya. A vers mö
gött egyéni tartás, egy egyéniségnek a világhoz való viszo:y.ya 
vált érzékelhetővé, hiszen elveszett az általános érvényű művé
szi köznyelv. A költő látnokká lett, titkos igazságok tudójává, 
melyeket csak erre alkalmas egyedi formában fejez ki. A vers 

élmény, mögött "élmény" van, a költői szó "őszinte" (a szó lélektani-élet-
5szinteség rajzi értelmében is ezt az őszinteséget keresik benne, bár ez ter

mészetesen a romantikus és modern költészetben éppúgy illú
zió, mint addig). Az "őszinteség" fogalmának ez a meróben új 
megjelenése az, amely megnehezíti a mai olvasó közeledését a 
XVIII. század előtti költészethez, ahol az igazság e szubjektivi
zálódása még nem történt meg. Az élmény fogalma azonban, 
amely az egész modern költészetben oly fontos, természetesen 

intuíció nem az életrajzi tényt jelenti, mélyebb tartalma van: a valóság 
lényegi összefüggéseinek intuitív megértése úgy, ahogy ez a köl
tői személyiség személyes tapasztalatává válik. A költői ihlet 
pillanatában a jelenségvilág mögött a lényeg válik érzékelhető
vé. Ezért utasítják el a romantikusok a klasszicizmus szervet
lennek tekintett formaeszményét, és alkotják meg saját eljárá-

a szerves forma suk esztétikai leírására és igazolására a szervesnek tekintett for-
eszménye mameghatározást, a belső forma fogalmát. A belső forma a ro

mantikus esztétika kulcsfogalma, pontosan azt az intuitív él
ménymagot jelenti, amely a műalkotás központi eleme. Ez szer
vezi a mű szövegét, és csoportosítja maga köré a külső forma ele
meit. A költő tehát már nem hagyományozott művészi formák-

egyedi formák kal számol. Minden alkotásnak magának kell a számára és csak 
számára érvényes formát kialakítania. A valóság nem mutatko
zik a közvetlenül érzékileg adottban. Ezért oly fontos a roman
tikusok számára a képzelet, mely feltárja a látszat mögött a fan-

a képzelet tasztikus valót, mélyebb összefüggéseket sejtet meg, és nem ra
fontossága cionális, hanem intuitív. A valóság bonyolultságát a művészi áb

rázolás összetettségének kell tükröznie. Ennek eszköze a para
doxon és az irónia. 

irónia Az irónia mint művészi módszer és látásmód annak követ-
kezménye, hogy a romantikus művész feloldhatatlan ellentétet 
érez vágyai és lehetőségei között. Ahogy Novalis és Friedrich 
Schlegel [e. slégel] szinte ugyanazon szavakkal írták, az ember a 
végtelent, az abszolútat akarja megragadni, de csak a véges dol
gokat tudja. A romantikus iskola egyébként kialakított egy má
sik, az iróniával rokon esztétikai fogalmat, a humort is (Jean Paul, 

humor e. zsa[n]paul), amely abban különbözik (gyakran rokon szóhasz
nálatuk ellenére is) a schlegeli iróniától, hogy nem olyan kérlel
hetetlen és következetes, tartalmazza a kiengesztelődés, egy ma
gasabb világnézet szellemében való kibékítés motívumait is. A hu
mor fogalma különösen fontos a múlt századi irodalom, többek kö
zött a magyar irodalom megértéséhez (Arany János, Gyulai Pál). 
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Gaspar David Fridrich: Mészsziklák Rügenen. Festmény, 1818 

Végezetül beszélnünk kell a mítosz romantikus alkalma
zásáról. Az egyénivé vált költői forma és a megnövekedett fon
tosságú költői én mellett a mítosz szubjektivizálása is a roman
tika máig érvényes újítása. Az európai kultúra nagy közösségi 
mítoszai az általánosan érvényes világnézettel együtt elvesztet
ték általános érvényüket. A művész már nem mindenki számá
ra azonos jelentésű dolgokként értelmezi ó1rnt, hanem egyedi je
lentést ad a mítoszoknak, "magánmítoszokká" alakítja azokat. 
Egyetemesen érvényes nyelv helyett saját nyelvként kezeli ó'k.et, 
mint ahogy általában a világ dolgait is, melyekbó1 művében sa-
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ját világát építi fel. A mítoszokra viszont szüksége van a költé
szetnek. Ahogy Friedrich Schlegel írja: 

„Gyakran érezhettétek alkotás közben, hogy működésetek
hez hiányzik egy szilárd fogódzó, anyaföld, mennybolt. és élő le

új, közös mítosz vegő. A modern költőnek mindezt belülről kell elővarázsolnia, és 
keresése sokan ragyogóan meg is tették ezt, de mostanáig mindenki csak 

epyedül: minden mű egy-egy új teremtés, egyenesen a semmiből .. . 
Ugy érzem, hiányzik költészetünknek egy középpont, ami a mito
lógia volt a régieknek .. . nekünk nincs mitológiánk. De hozzáte
szem, közel vagyunk ahhoz, hogy végre legyen, vagy sokkal in
kább nagyon ideje, hogy komolyan dolgozzunk egynek a létreho
zásán .. . Akkor majd megszűnik a fecsegés, és az ember tudatá
ban lesz, mi is valójában, és meg fogja érteni a földet és a napot. 
Ez az, amit új mitológián értek." 
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(Beszéd a mitológiáról, 1799) 

Hogyan foglalhatjuk össze röviden a romantika fő sajátos
ságait? Elsősorban a következő tényezó1rre hivatkozhatunk: 

A romantikusok fokozott mértékben érdeklődtek a törté
nelem iránt. Ez korábban csak a felvilágosodás némely képvise
lőjét jellemezte. 

Míg a klasszicisták föként a klasszikus ókorban és a rene
szánszban keresték elődeiket, addig a romantikusok leginkább 
a középkorban. 

A klasszicisták a kultúra nemzetköziségét hirdették, a ro
mantikusokat a nemzeti s helyi jellegzetességek érdekelték. 
Képzeletüket erősen foglalkoztatta Európán kívüli, civilizálat
lan vidékek egzotikuma. Eugene Delacroix (e. dölakroá, 
1789-1863) francia festő például képei jelentős részét Észak-Af
rikában készítette. Ilyen alkotás a Marokkói és lova (1837) is, 
amelyet megtekinthetünk a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban. 

A klasszicisták kiegyensúlyozott arányokban keresték a 
. szépség lényegét, a romantikusok viszont szabálytalan formák 
fenséges hatására törekedtek. Ez az ellentét jól érzékelhető, ha 
összehasonlítjuk egymással a francia Jean August Dominique 
lngres (e. engr, 1780-1867) Fürdőző (1808) című képét a német 
Caspar David Friedrich (e. fridrih, 1774-1840) Jégtenger (1824) 
című festményével. 

Jól elkülöníthető részekbó1 tervszerűen fölépített egész: 
igen egyszerűen így határozhatjuk meg a klasszicista formaesz
ményt. 

A romantikusok félretették az adott forma eszményét, és 
arra törekedtek, hogy minden műalkotásnak egyedi formája le
gyen. A romantikus festó'k és költóK. nagy művészi értéket tulaj
donítottak az épületromoknak. A töredékszerűséget, a festőisé
get, a körvonalak bizonytalanságát ünnepelték. Robert Schu
mann (e. súman, 1810-1856) német zeneszerző apró töredékek-
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Karl Friedrich Schinkel: Középkori város a folyó felett. Festmény, 1814 

bó1 állította össze Karnevál (1835) című zongoraművét, Petőfi a 
befejezetlenség látszatát keltette Felhők (1846) című kötetének 
néhány soros verseivel, William Turner (e. tömer, 1775-1851) 
angol festő a foltszerűséget hangsúlyozta Gőzhajó hóviharban 
(1842) című vásznán. 

A klasszicisták az egyes művészeti ágak önállóságát, az 
irodalmon belül pedig a műfajok tisztaságát, az elbeszélő és ér
tekező irodalom elsőrendű szerepét hirdették. A romantikusok 
ezzel szemben a művészetek egységét kívánták megvalósítani -
Richard Wagner (1813-1883) például zenedrámáiban a látható 
és hallható kölcsönhatását emelte ki, és egyszerre volt zeneszer
ző, szövegíró, rendező és karmester. A romantikában a műfaj
keverés is általánossá vált: Vörösmarty elégikus lírai hangnem
ben írta eposzát Zalán futásáról. A líra lett a viszonyítási pont, 
teljes összhangban a romantikus világszemléletnek egyik fő al
kotóelemével: az egyéniség kultuszával. A külvilág ábrázolásá
nak elsődlegességét a lélekállapotok kifejezésére irányuló szán
dék váltja fel, a tanult mesterember eszményét a látnoké, ki sa
ját képzeletére támaszkodik. A romantikusok erősen vonzódtak 
az álom és a fantasztikus iránt. 
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A német romantika 

Friedrich Hölderlin 
(1770-1843) 

Hölderlin költészete a német és az egyetemes líra egyik csúcsa. 
Alig egy évtized adatott neki tulajdonképpeni életműve létrehozására 
- a kor és személyes élete megoldhatatlan ellentmondásain megtört 
szelleme, és élete utolsó négy évtizedében elborult elmével már alig írt. 
Tevékeny élete szemináriumi nevelkedés után elsősorban házitanítós
kodással telt. Nem sok sikerrel jártak kísérletei, hogy betörjön az iro
dalmi életbe. Pedig Schiller felfigyelt rá és támogatta, iskolai barátja 
volt Schelling és Hegel, akik közül fó1eg az utóbbival bensőséges viszony
ban is maradt. Együtt lelkesedtek a francia forradalom eszméiért is, 
melyeknek Hölderlin számára meghatározó jelentőségük volt. 

Költészete középúton áll klasszika és romantika között. 
Hölderlin számára is meghatározó az antikvitás, a klasszikus 
görögség eszméje. Ebben lényegében Schillerhez kapcsolódik. 
Aranykor-ideálja a görögség. ,,A század gyógyíthatatlanságát" 
Hölderlin abban látja, hogy megbomlott ember, természet és is
tenek harmonikus egysége, amely a görögök számára még adott 
volt. Világa panteista, tehát az istenséget a világban feloldott
nak, a természetet isteni természetűnek látja. Az istenek ember 
és természet egységének, a természet nagy erőinekjelképei, akik 
mélyen rokonok az istenülni képes emberrel is. Hősi világnéze
tének alapja az emberben rejlő isteni szikra. Hölderlin heroiz
musa gyakran tragikus, a megváltó áldozat szerepét hangsúlyo
zó. Hősi a költő, a látnok szerepe is: hitet tenni az éjszaka korá
ban a visszatérő aranykor, az ember isteni hivatása mellett. A 
dal hősi tett lehet: 

de hogyha egyszer, ami fontos, 
ha sikerült, ami szent, a versem: 

üdvözlégy akkor, Csend, örök Árnyvilág! 
Megnyugszom, még ha nem követ is zeném 

a föld alá; úgy éltem egyszer 
mint az olymposziak ... s mi kell több? 

(A Párkákhoz, Szabó Lőrinc fordítása) 

áldozat A költő-gondolkodó hősi áldozata a témája Empedoklész-drámá-
jának (1797-1800) is. 
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Hölderlin görögség-képe már túlmegy a winckelmanni felfogáson 
- felismerte a görög kultúra démonikus jellegét is. És lényegesen túl
megy a klasszicista antikizáláson egészen modem mítoszhasználatá
ban. Az ő számára a mítosz már saját legszemélyesebb mondandójának 
nyelve. Modern sokértelműségekjönnek így létre: antik mitológia és ke
reszténység egymás mellett, nem egymást kioltva, hanem eggyé olvad
va jelennek meg költészetében. Kenyér és bor című nagy elégiájának 
(1800) aranykor-víziójában például azonosul Jézus Krisztus és Bacchus 
- a görög Dionüszosz latin párja-, a mámor-isten (akinek alakjához a 
megváltás és úijáéledés ókori mítoszai kötődnek). A cím is kétértelmű: 
az antik kultuszra, de az úrvacsorára is utal. Aranykor-elképzelése ke
vésbé konkrét és történelmi, mint Schilleré, utópikus jellegében viszont 
általánosabb és forradalmibb. A romantikusok, valóság és ideális lét ki
békíthetetlen ellentétébó1 kiindulva, gyakran ábrázolnak utópikusan 
egy új aranykort, melyben ezek az ellentétek feloldódnak, megszűnik 
az ember társadalmi és természettó1 való elidegenültsége, és harmónia 
uralkodik újra a világon. Hasonló már a német klasszika egyik csúcs
teljesítményének, Mozart Varázsfuvola című operájának (1791) befeje
zése is. A romantikusok közül csak egy példa: Shelley [e. seli] Megsza
badított Prometheus (1820) című drámai költeménye. 

Hölderlin lírai fejlődésregénye, a Hüperión (1797-1799) azt mu
tatja be, hogy a dicső múlt és a jelen között áthidalhatatlan a szakadék. 
A regény témája a görögök 1770-es szabadságharca a török uralom el
len. A regény fóbőse „az igazság és szépség világának polgára" egy nyo
morúságos korban. A tömeg viselkedése láttán ki kell ábrándulnia a for
radalmi cselekvésbó1, azonban a hősi tartás erkölcsi értéke változatlan. 
A regény főalakjainak sorsa tragikus. Az egyetlen versbetét a legkét
ségbeesettebb pillanat szülötte: akkor énekli Hüperión, mikor barátja, 
Alabama a halálba indul. 

Hüperión sorsdala 
(1797-1799) 

Az istentó1 elhagyott világ költeménye, az isteni és emberi tragi
kus és végleges szétválásának felismerésébó1 született. 

Milyen egységekre bontható a vers? 

Mit jelent a versben a „sorstalanul" szó? 

Hasonlítsuk össze a vers részeinek igéit és képeit! 

Van-e irónia az első két szakaszban? 

A regény lezárása azonban nem a sorsdal, hanem himnikus fel
oldódás: „Mi sem, mi sem váltunk el, Diotima, s aki könnyet sír érted, 
nem érti ezt. Eleven hangok vagyunk mi, harmóniádban, Természet, ösz
szecsendülünk - s ez széttéphetetlen! ki választhatná el a szerelmeseket? 
Ó lélek, lélek, világ szépsége! te romolhatatlan, te elragadó, te örŐkifjú! 
te létezel; mi hát a halál, mit számít minden emberi baj? ... Elágaznak 
és összefutnak a szívben az erek, s minden egyetlen, örök, lángoló élet" 
(Szabó Ede fordítása). 

Hölderlin szerint a szenvedés egyetemes: „a gyönyör, amely nem 
szenved: alvás, és halá' nélkül nincs élet." De a szenvedés legmélyebb 
mélységeibó1 vezet az út az újraépülés, a feltámadás felé. 
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Menón panasza Diotimáért 
(1800) 

A nagy elégia problematikája sok tekintetben rokon a re
gényével. Mindkét mű "életrajzi alapja" egyaránt az a szerelem, 
mely Hölderlint egyik munkaadója feleségéhez, a csodálatos Su
sette Gontardhoz fűzte. Az ő alakját idealizálta Diotimában. Az 
elégia a Gonfard háztól való távozás és így elválásuk után szü
letett, de természetesen nem szűkíthető le életrajzi élményre: 
hatalmas világmagyarázat bontakozik ki előttünk. 

A költemény a fény és a sötétség ellentétére épül, amely
hez az idő és időtlenség, élet és halál, magány és együttlét ellen
tétpárjai is csatlakoznak. A fény hozója, Diotima, kétszer jele
nik meg a versben: egyszer mint emlékezés, elégikus módon, a 
vers egyik csúcspontját képező, a magyar olvasónak Radnóti 
szép fordítása révén külön is ismerős negyedik szakaszban. Má
sodszor a hatodik szakasztól kezdve, a befejezés újjáéledés-mí
toszát készítve fokozatosan elő. 

A költemény az elhagyottság ábrázolásával kezdődik. Az 
éjszaka, az élő halál birodalma ez; a beszélő a „halálístenek" ke
zében van (a magyar fordítás „árnyistenségek" szava nem pon
tos). Az éjszaka nem egyszerűen napszak, és nem is csak egy 
magányos állapot metaforikus kifejezése: világállapot az. Csak 
így válik érthetővé az idő szerepe a versben, a szerelem ábrázo
lása és a befejezés himnusza. Mert a szerelem emberi közösség, 
mely legyőzi az idő gyilkos hatalmát (3. szakasz), megszünteti 
a világtörténelem tragikumát először egyéni szinten (a 4. sza
kasz elégikus emlékezésében), majd általános érvényűen a be
fejezés jelképeiben. 

Vizsgáljuk meg közelebbró1 a 4. szakasz hangulati elemeinek 
nyelvi kifejezését, és hasonlítsuk össze az első szakasz állat-ha
sonlatát a hattyú-képpel! 

Mely sorokkal bizonyíthatjuk, hogy a szerelem érvényteleníti az 
időt? 

Hasonlítsuk össze a szakasz két részét képi-hangulati szempont
ból! 

Megfelel-e a szakasz képvilága Winckelmann görögség-meghatá
rozásának (,,nemes egyszeruség és csendes nagyság")? 

Hogy a szerelem ilyen mindent mozgató, világmagyarázó 
elv lesz, már a vers címében eldó1t. Hölderlin Diotimának neve
zi nőalakját. Diotima egy görög filozófiai műben, Platón A lako
ma című dialógusában szerepel. A lakoma a szerelemró1 szól, és 
a legfontosabb tanításokat főszereplője, a nagy gondolkodó, 
Szókratész egy „Diotima neva mantineai nő" szájába adja. ,,Az 
emberi szerelemnek egyetlen tárgya van, a jó - mondja. -A sze
relem ... vágyakozás, hogy a jót örökre a magunkévá tegyük." Dön-
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tő fontosságú filozófiai tett volt az érzéki szépségnek ez az ösz
szekapcsolása az erkölcsi szférával, a jóval és az igazzal. Ez tet
te lehetővé, hogy a szépségtó1 az isteni felé közvetlen utat lás
sanak: „mert ez az igaz út a szerelem ismeretéhez: elindulni a mi 
világunk szépségeitől, és annak a végső szépségnek kedvéért egy
re magasabbra emelkedni, mint egy lépcső fokain, [ .. .}míg végül 
feljut arra a tudományra, amelynek nincs más tárgya, mint [ .. .} 
a legfelső szépség." A platóni szerelemfilozófia az egész európai 
kultúrára nagy hatással volt. 

Diotimának nevezni tehát a szeretett nőt már önmagában 
egy nagy mítosz, a platonikus módon felfogott szerelem mítoszá
nak bevonása a versbe (természetesen ezt is személyes mítosszá 
alakítva). Ebben az értelemben viszont a szerelem közvetít is
teni és emberi között, ezért lehet tanítója a vers beszélőjének a 
már istenült nőalak: 

„Látom, szellemlény, derüs és bölcs homlokod áraszt 
múlandókra, miránk, égi kegyes sugarat, 

s így tanítasz, hogy másokat is meggyőzzek utóbb még, 
mert ezt oly kevesen s oly nehezen hiszik el, 

hogy: sem a düh, sem a gond, az öröm tart csak ki örökké, 
s hogy: majd alkonyidőnjönnek aranynapok is." 

(Bernáth István fordítása) 

A szerelem hozza el tehát az új aranykort, az „aranynapokat". 
Az új aranykor mítoszát a Boldogok szigete-mítosszal kapcsol
ja itt össze a költő (a görög mitológia szerint a hősök élték ott 
örök életüket), de színezi a keresztény ezeréves birodalom esz
méivel is. A befejezés ú.ijáéledés-mítosza a Hüperiónéhoz ha
sonló. 

Keressük meg az Újszövetségben János Jelenéseiből az „ezeréves 
birodalom"-ra vonatkozó részeket! 

Az élet fele 
(1802) 

A vers Hölderlin utolsó művei közé tartozik. Sokak véle
ménye szerint ezzel a verssel új hang szólalt meg Hölderlin köl
tészetében, esetleg egy új pályászakasz nyitánya lett volna. Má
sok szerint töredék, de a mű tökéletessége, zárt műegész volta 
ezt cáfolja vagy legalábbis érdektelenné teszi. 

a szerelemmítosz 
szubjektív 
alkalmazása 

újjáéledés-mítosz, 
görög 
és keresztény 
motívumok 

Az „emberélet útjának felén" sok költő nézett már szembe léttörténet 
eddigi életútjával, leszámolva helyzetével, összegezve személyes összegezése 
létének történetét. (A léttörténet nem az életrajzi tények összes- · 
ségét, hanem a személyiség fejlődésének útját jelenti. Milyen 
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létösszegző vers 

természeti kép: 
boldog 

önfeledtség 

ellenpont: 
az ember és a tél 

fenyegetése 

a tárgyak néma 
merevsége 

életlehetőségeket kapott, kihasználta-e vagy elszalasztotta azo
kat, teljes életet élt-e, mennyire valósította meg önmagát.) Az 
ilyen verseket létösszegző verseknek hívjuk. Ezek közül a ver
sek közül néhány- mint József Attila hasonló életkorban írt ver
sei is -, a költő egész pályáját lezáró, utolsó számvetése lett. 
Ezek közé tartozik Hölderlin e költeménye is. 

Az első szakasz a természet boldog önfeledtségének képe. 
Mitikus távlatokat legfeljebb a hattyúk szerepeltetése nyújt
hat (a költészettel való hagyományos kapcsolata révén), de ez 
nem közvetlenül adott: a szakaszból hiányzik az ember. An
nál erősebben csap fel a,jaj nekem!" és az egyes szám első sze
mély megjelenése a második szakasz első sorában. Az első sza
kasz nyárias képére a tél fenyegetése következik, a megfosz
tottságé (nem lesz virág, napfény, árnyékok). Az utolsó három 
sor ismét ember nélküli, de másként, mint az indító sorok. 
Nemcsak az ember hiányzik, hanem a természet is, csak em
ber által teremtett tárgyak (falak, szélkakasok- a Fahnen szó 
két jelentése, "zászlók" és „szélkakasok" közül valószínűleg ez 
való ide) szerepelnek, hidegen, ellenségesen és fenyegetően. 
Külön kiemeli a költő a némaságot (szó szerint: beszédnélkü
liséget) és a szélkakas hangjának embertelenségét. Az első sza
kaszra a szilárd kontúrok hiánya, a lebegés jellemző (a part 
belelóg a tóba, a hattyúk a vízen úszva megmerítik fejüket)
mindez éles ellentétben áll az utolsó három sor rideg merev
ségével. 

Mi a különbség a „szentjózan" jelző és különírt változatai „szen
tül józan víz", „Józan szent víz" vagy csak egyszerűen „szent, jó
zan víz" között? (Az eredeti versben „szentjózan" áll.) 

Hasonlítsuk össze a hattyú-hasonlatot a Menón panasza Dioti
máért 4. szakaszával! 

Mit változtat a vers jelentésén, ha az utolsó sorban „zászlók" áll 
„szélkakasok" helyett? 

Mit jelent a megszólítás: ti boldog Hattyúk? 

Csak saját helyzetére vonatkoztatja a lírai én a tél-nyár ellenté
tet, vagy a világ állapotár~ is? 

A romantikusok első nemzedéke 

a Schlegel- A német romantika első nemzedéke az úgynevezett jénai iskola. 
testvérek Vezéralakjai a nagy teoretikus Friedrich Schlegel (1772-1829) és idő

sebb, de mellette inkább a tanítvány és népszerűsítő szerepét játszó 
testvére, August Wilhelm Schlegel (1767-1845), valamint Friedrich 
Hardenberg (1772-1801), ·a mozgalom legjelentősebb költője, akit in
kább Novalis [e. noválisz] néven ismer az irodalom. Schlegel mítosz- és 
irónia-fogalmával már többször találkoztunk. A romantikusok arra tö
rekedtek, hogy élet és költészet áthassa egymást, a költészetet egyete-
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messé akarták tágítani, hogy költői tükörképe legyen az egyetemes el
lentmondásoknak: ,,A romantikus költészet az egyetemesség haladó köl
tészete. Rendeltetése nemcsak az, hogy a költészet szétkülönült műfajait 
ismét egyesítse, és a költészetet összekapcsolja a filozófiával és a retori
kával. Szándéka és feladata költészetet és prózát, zsenialitást és kriti
kát, műköltészetet és természetes költészetet is hol keverni, hogy vegyíte
ni" ... (Friedrich Schlegel: 116. töredék. Athenaum, 1798. Rónay György 
fordítása) 

Novalis 
(1772-1801) 

a költészet 
egyetemességének 
igénye 

Befejezetlenül maradt fejlődésregényében, a Heinrich von Ofterdingen
ben (1799-1800) a romantika egyik legmaradandóbb jelképét alkotta 
meg. A regény a fóbős költői elhivatásának szimbolikus jelenetével kez-
dődik. Álmot lát a kék virágról, a szépség, költészet és szerelem jelké- a kék virág 
péről. A hívásnak engedve talán megtalálta volna Heinrich a virágot a 
regény végére. A befejezetlen mű azonban inkább azt sugallja, hogy a 
kék virág az örök vágy, nosztalgia - maga az elérhetetlen. 

,,A költészet az egyetlen tökéletesen valóságos - írja Novalis. -
Minden költészet áttöri a szokásos állapotot, a közönséges életet, majd
nem, mint az álom, hogy megújítson minket és életérzésünket frissen 
tartsa." 

Himnuszok az éjszakához 
(1799-1800) 

Novalis lírai fő műve. A költemény egy új lírai műforma, a 
prózavers első jelentős darabja (a műfaj előzményei a XVIII. 
század érzelmes idilljei, pl. Csokonai: Csókok). Ránk maradt kéz
irata még verssorokba van tördelve. Nyomtatás előtt döntött 
úgy Novalis, hogy lemond erró1 a tagolásról, és ritmikus prózá
ban adja közre művét, melyet annál hatásosabban szakítanak 
meg metrikus betétek, a ciklust koronázó hatodik vers pedig tel
jes egészében mértékes. A prózavers kialakítása megfelel a ro
mantika hagyományos műfajt és formát robbantó, ellentétek 
egyesítését célzó törekvéseinek. Előfeltétele az az elmélet, amely 
a líraiság lényegét nem a vers metrikus voltában látja, hanem 
bizonyos beszédmódokban, képhasználatban, hangulatiságban, 
jelképiségben. Természetes, hogy borotvaélen táncoló, ellenté
teket nehezen egyesítő műfaj jön így létre, hiszen, ha elbeszélő 
elemek egy bizonyos sűrűségen túl fordulnak elő, a mű novel
lisztikus lesz, ha pedig tiszta gondolatiság irányába mozdul el 
az anyag, a versbó1 esszé lesz. A prózavers legsajátabb területe 
tehát a látomásosság, és ennek Novalis költeménye szép példá
ját adja. 
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az éjszaka
motívum 

változásai 

Novalis motívuma 
vallásos tartalmú 

a lírai én 
határhelyzetben 

szólal meg 

bels6világ 
és külvilág 

érintkezése 

világmindenség -
bennünk 

és kívülünk 

Az éjszaka-nappal szembeállítás a költészet hagyományos 
motívuma. A barokk költői filozófiai ellentétként fogták fel. Az 
érzékenység korának éjszaka- és sírvers-költészete az éjszakát 
a nyugalom, a meditáció idejének látja, melyben - a nappal ra
cionalizmusával szemben - az érzelmek szabadulnak fel. A ro
mantikában - elsó'ként Hölderlin és Novalis lírájában - az éj
szaka világmagyarázó elv. 

Hölderlin éjszakája egy világtörténelmi korszak jelképe. 
Novalis prózaversében az éjszaka-nappal ellentét sokkal inkább 
telítődik metafizikus-vallásos tartalmakkal. A történelem eb
ben az általános keretben jelenik meg, görögség és keresztény
ség szembeállításával (5. vers). A feloldás nem az új aranykor, 
hanem a keresztény megváltás (6. vers). Itt ismét a barokk köl
tészet paradox kifejezésmódja éled újjá: a halál az igazi élet, hi
szen éjszakája megnyitja előttünk az igaz világosság kapuit. Éj
szaka-nappal, sötétség-világosság állandóan változó jelentésű 
gazdag egysége fogja át a művet. ,,Az élet a halál kezdete. Az élet 
a halál miatt van. A halál egyszerre befejezés és kezdet, elválás 
és közelebbi kapcsolat. A halállal lesz teljes a redukció" - írja egy 
töredékében. A vers szavaival: 

,,A halál az öröklét híre lett. 
A Halál vagy, s csak te adsz életet." 

A vershelyzetet a 4. vers határozza meg: 
,,A kristályos hullámot, amint-köznapi lelkek számára ész

revétlen - ott csobban a halom ölén, melynek lábánál megtörik a 
fóldi ár: aki e hullámot ízlelte már, aki állt már fónt a világ ha
tárhegyén, és átnézett az új hazába onnét, az Éjszaka lakóhelyé
re - az már valóban nem tér vissza többé a világ forgatagába, az 
országba, ahol a fény lakik, örök nyugtalanságban." 

A határmezsgyén áll a lírai én, és ez a határhelyzet jellem
zi személyesség és általánosság viszonyát is a műben. 

,,A lélek helye ott van, ahol belső világ és külvilág érintkez
nek. Ahol áthatják egymást, ott van az áthatolás minden pont
ján." Személyes tapasztalata a szeretett lány halála után, sírjá
nál átélt misztikus élmény (1. vers vége, 3. vers). Ez tágul egye
temes létmagyarázattá: 

,,A világegyetemen át való utazásról álmodunk-talán nincs 
bennünk a világmindenség? Szellemünk mélyét nem ismerjük. -
Befelé megy a titokteljes út. Bennünk van, vagy sehol sincs az 
örökkévalóság a maga világaival, a múlt és a jövő. A külvilág 
árnyvilág, amely a fény birodalmára veti árnyékát. Most belül 
olyan sötétnek, magányosnak, alaktalannak látszik számunkra, 
de egész másképp fogjuk látni, ha ez az elsötétültség elmúlik és 
az árnyéktest eldobatik." 

Majd ellentettje következik,,Az első lépés belülre vetett pil
lantás, saját magunk elkülönítő szemlélete. Aki itt megáll, fél-
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úton marad. A második lépés kívülre vetett cselekvő pillantás 
kell hogy legyen, a külvilág tevékeny tartós szemlélete." 

Az én tehát átöleli, magába fogadja, értelmezi a külvilá
got. Novalis egyik töredékében írja: „Én =Nem-én - minden tu
domány és művészet legfőbb mondata." 

Kövessük végig a költeményen az éjszaka-nappal, fény-árny vál
takozását és jelentésváltozásait! Hasonlítsuk össze a költemény 
görögség-képét Schillerével és Hölderlinével! 

A romantikusok második nemzedéke 

A második nemzedék egy döntő élménnyel lett gazdagabb. A na
póleoni háborúk szembeállították a társadalmi haladásra és a nemzeti 
függetlenségre irányuló törekvéseket. A nemzeti érzés mind erősebb 
hangsúlyt kapott, a német nacionalizmus feléledt. Ennek művészi ve
tülete volt - Herderhez és a Sturm und Dranghoz kapcsolódva - a nép
művészet kultusza. Két klasszikus gyűjtemény jelzi ezt a fejlődést: 
Achim von Amim (1781-1831) és Clemens Brentano (1778-1842) óriá
si hatású népdalgyűjteménye, A fiú csodakürtje (1806-08) és a Grimm
testvérek máig népszerű mesegyűjteménye (1812-15-22). A fiú csoda
kürtje hívta létre a romantikus dal új típusát, a népi hangvételű egy
szerűség a múlt század német költészetének legotthonosabb, végül pe
dig már túl könnyűvé váló dalformája lett (kicsit hasonló ehhez Petőfi 
dalformájának és népiességének sorsa a magyar költészetben). Az ~ 
költészetideál az egynemű érzések, közvetlen élmények egyszerű és 
közérthető formában való megjelenítése. 

A gyűjteménybe felvett verseket szinte természeti tünemények
nek tekintették. Még az is közömbös volt számukra, vajon valóban nép
dalokkal álltak-e szemben. Ismert költó'lr dalait is felvették a kötetbe. 
Úgy érezték a gyűjtemény összeállítói, hogy „egy élő mavészetnek emez 
érzésében egészséges lesz bennünk, ami egyébként beteg lenne, az elége
detlenség, azzal amink van, a kor panasza". Ideálvilág és valóság ellen
tétének egyik utópikus feloldási kísérlete a nemzet mítoszába való me
nekülés. Egy valódi közösség nélküli világban egyfajta közösség meg
teremtésének illúziója. 

E. T. A. Hoffmann 
(1776-1822) 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann alakja úgy él a köztudatban, mint 
a jellegzetesen romantikus művészé, aki nem tűrte a polgári társada
lom kötöttségeit, és bohémként élte életét, az őrület határán, látomá
sok között, alkoholmámorban. Pedig a művész megbízható tisztvise
ló'lrént dolgozott mint jogi tanácsos (állását csak a Szent Szövetség-i 
Poroszország politikai perei miatti ellenállása következtében vesztet
te el). 
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Hoffmann épp a polgári lét és a mű
vészlét kettősségét élte meg és ábrázolta 
kérlelhetetlen következetességgel. Tá
gabb értelemben persze általánosabb 
értékekró1 van szó: a polgári lét korlá
tozottságával és kicsinyességeivel szem
ben a művészlét általános értékek hor
dozója. A művész az, aki érti a természet 
szavát, és aki eggyé tud válni a világmin
denség harmóniájával. A metafizikai ér
tékek világa azonban nem mindenki előtt 
tárul fel, csak az látja, „akinek szeme van 
a látásra", ahogy a Diótörő és egérkirály 
(1816) című novella végén olvashatjuk. 
Az arany virágcserépben (1814) ez így fo
galmazódik meg: „Ha azután a benső 
megátalkodottság szegényes, nyomorúsá
gos világában akadna egy ifjú, aki meghallja dalukat, igen, ha a kígy6cs
kák egyike ráveti bűbájos szemét, s e tekintet felkelti benne a távoli, cso
dás ország sejtelmét, amelyhez merészen felemelkedhet, ha levetette ma
gáról a közönségesség terhét, ha a kígyó iránt érzett szerelmével együtt 
izzón és elevenen kivirágzik benne a hit a természet csodáiban, sőt saját 
létében e csodák között, akkor övé lesz a kígyó." A modem társadalom 
művészetellenes . Hoffmann legtöbb műve ezt az ellentétet ábrázolja a 
groteszk és az irónia eszközeivel, kiengesztelődés a humor jegyében és 
csak a mesevilágban jön létre. 

Az arany virágcserép 
(1814-15) 

A Fantáziaképek Callot modorában című kötetben jelent 
meg. Ugyancsak erre az ellentétre épül, mégpedig végsó1dg ki
élezett formában. A nyárspolgári drezdai valóság szintje és a 
magasabb értékek világa együtt, egymást áthatva, de mégis ki
békíthetetlenül létezik. Hoffmann-nak nagy gondja van arra, 
hogy fantasztikus meséje a l~gközismertebb városi környezet
ben játszódjék le. Minden utcanév, helyszín pontosan azonosít
ható. Az ellentét a nyelvi szintre is kiterjed: a fantasztikus vi
lág költői nyelvével szemben a polgári világban körülményes
kedve - hétköznapian beszélnek. Mindenki mindig nagyon vi
gyáz a társadalmi formák pontos betartására, az író véletlenül 
se mulasztaná el, hogy alakjainak neve után a társadalomban 
betöltött állásukat is hangoztassa: Paulmann segédtanító, Lind
horst levéltáros stb. A nyárspolgári tulajdonságok a mese szel
lemfejedelmétó1, Lindhorst levéltárostól sem idegenek. Megtud
juk róla, hogy „csaknem minden este egy bizonyos kávéházba lá
togat el". Ugyanazok a szerepló'k folyton váltogatják személy
azonosságukat aszerint, hogy a fantasztikus vagy a nyárspolgá
ri világ polgáraiként szerepelnek egy-egy jelenetben. Amikor 
Anselmus diák az üvegpalackba záratik, és ott több más diák-
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kal találkozik, akiket hasonló sors ért, megtudjuk, hogy ez csak 
a metafizikai-mesei szinten érvényes. Társai, akik maguk is 
nyárspolgárok, nem is tudják, hogy be vannak zárva. A hétköz
napi élet szintjén ugyanakkor a folyóparton sétálnak. A két vi
lág szembesítése szempontjából ez az egész elbeszélés legkiéle
zettebb jelenete. Az egyetlen szereplő, aki soha nem lép ki földi 
szerepébó1, Paulmann segédtanító. 

A magasabb értékeket az elbeszélésben a zene jelképezi. 
Hoffmann maga is gyakorló muzsikus, zeneszerző és karmester 
volt (sőt rajzolt is). Zeneszerzőként az új romantikus zenei nyelv 
egyik kialakítója, nagy hatással volt a modern zenedráma ki
alakulására. Zene és költészet lényegében rokonok felfogásában. 
A zene jelentősége a~onban még nagyobb: „ Vannak pillanatok -
különösen, amikor sokat olvasom a nagy Sebastian Bach műve
it -, amikor a zenei számviszonyok, sőt, az ellenpont misztikus 
szabályai belső borzongást ébresztenek bennem. - Zene! - Titkos 
remegéssel, sőt, borzalommal nevezlek meg! - Téged, a természet 
számokban kinyilvánított szanszkritját." (A szanszkrit itt a 
„szent nyelv" metaforája.) 

A zene jelentősége az egész romantika számára nagyon 
nagy. Amikor Hoffmann ideális világát a csengettyűn megszó
laló hármashangzattal jelképezi, azt az évezredes zeneelméleti 
hagyományt újítja fel, amely a világ kozmikus harmóniájának, 
az isteni rendnek tükörképét látja a zenei összhangzatban. Ez 
a püthagoreus zeneelmélet, a musica mundana elmélete, amely 
lényegében a barokk korig érvényben volt az európai ember ze
nei gondolkodásában. A tiszta hang megszólalásának tehát ér
tékhordozó szerepe van. Ezzel a tisztasággal és zenével a boszor
kány „rikácsoló, krákogó hangja" alkot ellentétet. Anselmus 
diák „atlantiszi lovagi birtokán", amely „a lélek költői birtoka", 
messze-távolból hangzó hárfahangok" hirdetik a megtalált össz
hangot, amely utópikusan, a mese világában jön létre. A pütha
goreus zenefelfogással jól kapcsolódik a mű platonizáló szere
lem-képe is: itt is a szerelem nyitja meg az utat Anselmus diák 
számára a magasabb értékek világa felé. 

Az arany virágcserép sok ponton Mozart Varázsfuvolájá
val mutat hasonlóságot. Lindhorst levéltáros alakja és Ansel
mus diákhoz való viszonya Sarastro és Tamino alakjára és egy
máshoz való kapcsolatára emlékeztet. A Varázsfuvolára hason
lít a varázslatos csengettyű szerepe is. Anselmus diák könyv
másoló munkája éppúgy egyfajta beavatási próbának felel meg, 
mint a Varázsfuvola próbatételei. A célhoz érés feltételei: aszi
lárd hit, az állhatatosság és a segítő szerelem. Együtt van tehát, 
költői megformálásban, hit, remény és szeretet hármasa. A köl
tészet, igazság és szépség mitikus-földöntúli birodalma mellett, 
mint ott, itt is megtartja szerető iróniával ábrázolt viszonylagos 
érvényességét a földies kispolgáriság. 
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Hoffmann 
világirodalmi 

hatása 

Értelmezzük az eddig elmondottak alapján a 8. vigfüa szalamand
ra-mítoszát! Milyen előzményei vannak a vigi1iában? Figyeljük 
meg az elbeszélő nézőpontját, és elemez.zük változásait! Milyen 
időrendet követ az elbeszélés, és hogyan fűződnek össze a fejeze
tek? 

Vajon miért nevezi Hoffmann "vigi1iáknak" műve fejezeteit? 

Hoffmann hatása óriási volt a XIX. és XX. század irodal
mi irányzataira. Hatott Gogolra és rajta keresztül az orosz iro
dalom egy egész vonulatára Dosztojevszkijtó1 Bulgakovig. Ta
nul tó1e Balzac, Dickens és Edgar Poe s a francia szimbolizmus. 
Századunk művészi irányzataiban is jelen van, Kafka éppúgy a 
hatása alatt áll, mint a francia szürrealisták vagy Thomas 
Mann. 

Heinrich Heine 
(1797-1856) 

Kevés költőnek volt oly döntő hatása a múlt század második felében, 
mint Heinének. Az ő költészete a romantika végső következtetéseinek 

népszerűsége levonása, és egyben túllépés is a romantikán. Különösen népszerű volt 
dalköltészete és balladái: a híres Loreley (1823) például még a hitleri 
Németországban is tananyag maradt, ahol a zsidó származású Heine 
nevét nem lehetett leírni. A vers mint "népdal" került az iskolaköny-

dalköltészete vekbe. Dalköltészete, mely formailag a Csodakürt által népszerűvé 
tett népies dalformához csatlakozott, éppen könnyedsége, melódiagaz
dagsága révén volt vonzó. Egész Európában követó1cre talált: a rövid, 
tömör, könnyed, ciklusba rendezett dal az ő első, nagysikerű, sőt máig 
legnépszerűbb kötete, a Dalok könyve (1827) nyomán terjedt el min
denütt. Egyetlen költőt sem zenésítettek meg oly gyakran, mint az ő 
verseit. (Schubert: A hasonmás vagy Atlas című dalaira, Schumann 
Két gránátosára vagy Költőszerelem című ciklusára gondoljunk!) Fő
leg késői költészete számos vonatkozás
ban a szimbolistákat, illetó1eg a pamasz
szistákat előlegezi. A múlt század végén 
és nálunk még a közelmúltban is Goe
the után a legnagyobb német költőnek 
tartották. Bár az ilyen nagy hatású és 
hosszú ideig tartó hatalmas siker soha
sem véletlen, és oka nyilván a mű érté
keiben van, kétségtelen, hogy kevés köl
tőnek kopott meg annyira a varázsa, 
mint az övé. Ennek oka valószínűleg egy 
mélyreható, történelmileg meghatáro
zott ízlésváltozás. 

összefoglalás Heine költészete, fó1eg a Dalok 
távoltartással könyve korai dalaiban, mintegy össze

foglalója a német romantika sajátos 
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problematikájának és költői eljárásainak. De nem teljesen azonosul a 
romantika nagy mítoszaival, a természetben való feloldódással, a má
morral, a költészet isteni hivatásába vetett hittel, bizonyos távolságot 
tart. A romantika hitte, hogy az ember természeti-társadalmi elidege
nültsége a művészet birodalmában, az ihletett pillanatban mintegy 
megszüntethető, az ember részesévé válhat nagy isteni titkoknak; 
Heinét ez a hit már nem tudta magával ragadni. Korai költészetére ket
tősség jellemző: a képek, az ábrázolt érzések, a verszene mind a roman
tikáé, de mégsem igazán: a zene túl könnyed, önmagában is a megszó
laltatott érzések illuzórikusságát sejteti, a nosztalgia, az elvágyódás je
len van, de nem azzal a végletes, az egész létet meghatározó komoly
sággal, mint a nagy romantikusoknál. Az ábrázolt érzelem a romanti
káé, az ábrázolás attitűdje viszont már a kívülállóé. Heine érezteti, hogy 
ha létrejön is a varázs, az csak játék, a költészet játéka, és a távolság 
mindig érezhető marad élet és költői látomás között. 

A dal szárnyára veszlek ... 
(1822-23) 

Egyik legszebb romantikus dala a Dalok könyve Lírai közjáték 
ciklusából való. Az elvágyódás költeménye: a Kelet mesés, csodás vilá
gába, ahol az érzelmi találkozás még problémamentes lehet, ahol a még 
élő szent mítoszokat talán komolyan lehetne venni. Ugyanakkor a vers 
kezdete és vége már sugallja a nosztalgia illuzórikus, csak képzeleti jo
gosultságát. A romantikus élmény közvetlensége nem jöhet létre. A„dal 
szárnyán" juthatnak csak el a szeretóK: boldogságuk hazájába, és nem 
valóságot élnek meg ott, hanem álmodnak csupán. De Heine nem te
remt az élet-álom-költészet romantikus azonosításából látomásos má
sik világot, mint más nagy romantikusok. A vágy csak kedves játék, 
könnyed, pillanatnyi hangulatból született ötlet, nem világmagyarázó 
és sorsformáló erő. A nagy romantikusok lírájában gyakran egymásba 
olvad valóság és álom - Heine épp távolságukat sugallja, de ebben a tá
volságban nem az álom a fontos (amiró1 a vers tulajdonképpen szól), ha
nem a meg nem fogalmazott, de mögötte érezhető magatartás: a költő 
lényegében elfogadja a valóságot. 

Melyek a tájleírás és az egzotikum felidézésének nyelvi eszközei? 

Heine gyakran ironizálja közvetlenül is a romantikus költészet 
már megszokott kellékké váló stíluseszközeit: a természeti egyszerűsé
get megszólaltató képek után valami hangsúlyosan elütő, városias-gú
nyos sorral vagy pedig az érzelmek felidézett közvetlensége után vala
mi éppen nem közvetlen, a pátoszt megsemmisítő, városias-civilizációs 
formulával: 

Csak egyszer lássalak újra, 
s ha előtted'térdre esem, 
hadd mondjam haldokolva: 
Madame, én szeretem! 

(Telnek és múlnak az évek, 1823; 
Kálnoky László fordítása) 

kételkedik 
a művészet 
mindenható 
erejében 

a költői varázs: 
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Heine mindig hevesen részt veü kora politikai eseményeiben. a társadalmi 
A társadalmi haladás kérlelhetetlen harcosa, Marx és Engels barátja. haladás harcosa 
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Iróniája maró gúnnyal fordul hazája közállapotai ellen, például két nagy 
szatirikus poémájában (Atta Troll, 1843 és Németország, téli rege, 1844). 
Publicistaként is részt vesz a politikai és irodalmi élet csatározásaiban. 
Prózája a század legjobb német teljesítményei közé tartozik (Útirajzok, 
1822-30; Francia állapotok, 1832). A romantikus iskola (1836) című 
nagy tanulmányában elsó'ként összegezi a romantikus mozgalmat, mint 
már lezárt történelmet, megfogalmazza hozzá való - elutasító - viszo
nyát, a „művészi kor végének" válságkorszakát látva benne. 

Késői költészetében hangja jelentős változáson ment át. Az egy
kori világfit gyógyíthatatlan betegség szögezte ágyhoz, élete a „mat
racsfrban" mindennapos szembenézés a közelgő halállal. Verseiró1, 
amelyeket Romancero (1851) című kötete és hagyatéka tartalmaznak, 
lefoszlott a könnyed zene, a csevegő hang, s már távoltartással sem él 
a romantika képeivel. A nyelv, a forma klasszicizálódik, a versek kemé
nyek, kérlelhetetlenek, egy-egy kérdést nyers gondolatisággal fogal
maznak meg. Ezzel lényegében a század második felének költői átala
kulását eló1egezi. A "minden hiábavaló" bibliai gondolatához jutott. Azt 
a Szophoklész-sort idézi egyik legszebb késői, antikizáló formát élesztő 
versében, amely már Hölderlin Hüperiónjának is mottója volt: 

Jó az álom, jobb a halál - de persze 
legjobb volna, ha meg sem születünk. 

(Morphine, Lazarus-ciklus No. 11. 

Mit nekem már cifra zsoltár 
(1853-54) 

Tandori Dezső fordítása) 

Ez a romantika utáni költészetet eló'készítő vers szintén a Laza
rus-ciklushoz tartozik. Csupa felkiáltó, felszólító és kérdő mondatból 
áll. A verszene teljesen nyers, szándékosan nem játszatja mindig össze 
a verssor és versmondat határát. Verssor és versmondat egybeesése 
szentenciózus, nagy igazságokat látszik megfogalmazni. Heine azonban 
disszonanciát akar, támad, kérdez, megingat, hogy felháborítson az 
"emberi állapot" örök nyomorúságán, mégpedig természeti és társadal
mi nyomorúságán egyaránt. A vers nyelve erősen retorizált. 

Milyen összefüggések figyelhetó'k meg a társadalmi rossz és az 
ember nyomorúságos biológiai sorsa között? 

Értelmezzük a vers vallás- és Isten-fogalmát! 



Az angolszász 
romantikus irodalom 

A versírók első nemzedéke 
A romantikához vezető fejlődés legelőször Angliában kezdődött 
meg, de az előremutató kezdeményezések oly sokáig váltakoz-
tak a hagyományt őrző vállalkozásokkal, hogy a romantika Lfrai balladák 
egyértelmű kibontakozását csak a Lírai balladák című verses-
kötettó1 számíthatjuk, amely 1798-ban jelent meg, tehát körül-
belül egy idóben a német romantika kiterjedésével. 

A Lírai balladák címében is jelzi a romantikusok szándé- műfajötvözetek 
kát olyan műfaj ötvözetek előállítására, amelyekben a lírai hang-
nem tölti be az ötvöző alkotóelem szerepét. A kötet túlnyomó ré-
szét William Wordsworth [e. uődzuősz] írta, mindössze három 
szövegnek Samuel Taylor Coleridge [e. koulridzs] a szerzője. 

William Wordsworth 
(1770-1850) 

Wordsworth az angol romantika legnagyobb költője, az angol tóvidéken 
született s késóbb sokszor visszatért szülőföldjére. Költői tevékenysé
gét jelentős mértékben ösztönözték gyerekkori emlékei és az ipari for
radalomtól még érintetlenül hagyott táj élménye. 

Tinterni apátság 
(1798) 

A Sorok a tinterni apátság fijlött, melyeket pár mérfólddel a rend
házon túl írt a szerző, mikor 1798. július 13-án egy kirándulás során 
újra meglátogatta a Wye partjait már címével is mutatja Wordsworth 
költészetének újszerűségét. A költő nem általános érvényű tanulság 
megfogalmazására törekedett, nem sokszori tapasztalat összegezését 
tűzte ki célul - mint Csokonai A ·Magánossághoz intézett klasszicista 
ódája készítésekor -, hanem egyszeri élmény kifejezésére vállalkozott. 
Azt akarta közölni, amit egy adott helyen s időpontban érzett s gondolt. 
Az érzékelt s az érzékelő kölcsönhatását hangsúlyozta, tehát azt, hogy 
a külvilág benyomásait válogatva s értékelve fogadjuk be. A beszélő én 
játszik döntő szerepet a költeményben, saját lelkiállapotát veszi kiin
dulópontnak. Magát a tudatban végbemenő folyamatot próbálja vissza
adni, azt a benyomást igyekszik kelteni, hogy a költemény megírásá
nak ideje teljesen egyidejű a benne kifejezett lelki folyamattal. 
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A Tinterni apátság a romantika egyik jellegzetes verstípusát 
képviseli. Nem egyszerűen egymás mellé helyeződik a lélekállapot 
és az érzékelt látvány. A költemény szerkezetét a beszédhelyzet ha
tározza meg: a beszélő egyén a természetnek egy darabjával találja ma
gát szemben, és kérdéseket intéz a tájhoz. Én-nek és nem én-nek a pár
beszéde során a beszélő tudatában feszültség keletkezik, amely a szö
veg végén föloldást nyer. 

A Tinterni apátság a romantikus világképnek tőbb fontos össze
tevőjét fölidézi: gyerekkori emlékre utal a beszélő, a városi életet keve
sebbre értékeli a vidéki életnél, és tudatában a Természet vállalja át az 
Isten szerepét. 

Keressük ki ezeket a részeket a szövegbó1! 

Próbáljuk meghatározni, milyen mondatszerkesztés utánozza az 
elmélkedés hangvételét! Figyeljük meg a mondatok hosszúságát! 

Samuel Taylor Coleridge 
(1772-1834) 

A Tinterni apátság szövege utal egy „drága Barát"-ra. Ez a barát 
nem más, mint Coleridge, az angol romantika első nemzedékének má
sik jelentős tagja. A két költő 1795-ben találkozott először egymással. 
Barátságukat az is elősegíthette, hogy addigi szellemi fejlődésüket ha
sonló tényezó'lc befolyásolták: mindketten Cambridge híres egyetemén 
tanultak, lelkesedtek a francia forradalomért, és korai verseiket az ér
zékenység kultusza ösztönözte. Késóbbi fejlődésük is mutat rokonsá
got: nagy műveiket együttműködésük alatt írták, és a jakobinus erő
szak, majd a francia hódító politika kibontakozása arra késztette ó'lcet, 
hogy elforduljanak a forradalomtól. A különbség mégis számottevő ket
tejük között: Wordsworth egyenetlen, de hatalmas életművet hagyott 
hátra, Coleridge néhány remekművön kívül inkább csak töredékeket. 
Vitán felül áll, hogy Wordsworth volt a kezdeményező. , · 

Arról a szövegró1, amely a Lírai balladákban Rege a vén tenge
részről címmel Coleridge neve alatt szerepel, a legújabb kutatás bebi
zonyította, hogy bizonyos mértékig a két költő közös munkájának te
kinthető. 

A vén tengerész 
(1798) 

A vén tengerész két romantikus jellegzetessége: mitikus hagyo
mányokat idéz föl, és nehezen megfejthető erkölcsi igazságot fogalmaz 
meg. A címszereplő alakja emlékeztet az Ószövetség Káin alakjára. A 
négy mitikus elem: a föld, a levegő, a víz és a tűz bonyolult jelképként 
fontos szerepet tölt be a történetben. A mítoszok Coleridge számára azt 
jelentik, ami még földerítetlen a természetben és az emberi tudatban. 
A költeményben elbeszélt történés központi eseménye, az albatrosz 
megölése nem egyértelmű allegória, hanem többértelmű szimbólum. 
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Az egyik lehetséges értelmezés szerint a madár lenyilazása a bib
liai bűnbeesés megfelelője. A romantikus költő már nem vallásos szö
vegként használja föl a Bibliát, ugyanakkor elutasítja a felvilágosodás
nak azt a tanítását, mely szerint az ember természettó1 fogva jó, s csak
is a körülmények tehetik gonosszá. A tengerész maga sem tudja indo
kolni tettét, s ebbó1 arra következtethetünk: a költemény világképében 
a bűn vele született az emberrel. A vén tengerész egy egész költőnemze
dék csalódottságát fejezi ki: a francia forradalom nem váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket. Az erőszak nem vezet eredményre, tiszteletben 
kell tartani minden lénynek az élethez való jogát. A tengerész akkor 
szabadul meg a haláltól, amikor szépnek látja a vízikígyókat, s megáld
ja ó1rnt. 

Hogyan hat a tengerész elbeszélése a vendégre? 

A nap és a hold jelképes értelmet hordoz A vén tengerészben. 
E két égitest közül melyik jelenti az embernekjóra való képessé
gét? 

Kubla kán 
(1798) 

A XIX. század elején még nem létezett az a tudomány, amelyet 
manapság lélektannak nevezünk. A felvilágosodás képviselői általában 
az észben és az érzékelésben látták az emberi elme összetevőit. A tu
dattalan, az álom és a képzelet világát a romantikusok állították elő
térbe. Kubla kán című 1798-ban írt, de csak 1816-ban kiadott versérQ1 
Coleridge azt állította, hogy szövegét álmában hallotta. Fölébredése 
után hozzálátott, hogy emlékezetbó1 leírja a szöveget, de valaki közben 
megzavarta, s mire ismét kézbe vehette tollát, már elfelejtette álmának 
végét. Akár igaz e történet, akár nem, a mai olvasó már csakis befeje
zett versként értelmezheti e művet. 

Első olvasásra is nyilvánvaló a költeményben szereplő tulajdon
nevek furcsasága. Kubla kán tündérpalotája a tisztán képzeletbeli vi
lágot teremtő műalkotás romantikus eszményét szimbolizálja. A külvi
lág leírása helyett a belső látomás megjelenítése határozza meg a vers 
jellegét. 

A klasszicista írók a festészetet tartották a legfontosabb művé
szeti ágnak. A Kubla kán ezzel ellentétes romantikus szemléle
tet fejez ki. Melyik művészetet nevezi eszményinek? Találkoz
tunk-e hasonló felfogással az eddig megismert magyar költoK. írá
saiban? És a világirodalomban? 

Létezik vélemény, amely szerint a Kubla kán két töredékből áll, 
amelyek nem illenek össze'. Melyik két részre gondolhatnak en
nek a föltevésnek a hirdetői? Mi az alapvető különbség a vers két 
része között? Található-e összefüggés közöttük? 
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Don Juan 

kalandos történet 

A második költőnemzedék 

George Gordon Byron 
(1788-1824) 

Wordsworth és Coleridge alkotó kimerülését hamarosan új nemzedék 
föllépése követte. 1806-ban Lord George Gordon Byron [e. bájron] je
lentkezett verseskötettel. 

Byron értékelése gyökeres változáson ment át a XX. században. 
A maga korában Európa-szerte hihetetlen népszerűségnek örvendett, 
de életművének nagyobbik fele múló értékűnek bizonyult. Az utókort 
inkább a személyisége foglalkoztatja, melynek ellentmondásai naplói
ban és leveleiben leplezetlenül tárulnak föl. Szigorú puritán szellem
ben nevelték. Ez ellen lázadva az elátkozott költő sátáni szerepét öltöt
te fel. Szembefordult a főúri osztállyal, amelyhez tartozott, s önkéntes 
száműzetésbe vonult, de Angliáról mondott lesújtó ítéleteit részben a 
skótok kisebbségi érzése ösztönözte, a társadalom átalakítását pedig 
maroknyi vezető csoport segítségével akarta végrehajtatni. Elóbb az 
olasz, majd a görög szabadságmozgalmat támogatta, s ez utóbbi szolgá
latában vesztette életét. 

Rövid lírai versei nem jelentősek, elbeszélő költeményei viszont 
nem csekély leleményró1 tesznek tanúságot - különösen a kitéró'k al
kalmazásában és az események sorrendjének bonyolításában. 

Pályájának első szakaszában inkább csak a romantika külsősé
geijellemzik, mint azt Childe Harold zarándoklása című önéletrajzi köl
teményének 1812-ben megjelent első két része is mutatja. A lírai kité
ró'kkel és időszerű célzásokkal meg-megszakított útirajz fónősét, 
Childe Haroldot a kortársak a szerző hasonmásának tekintették. A hős 
bebolyongja Dél-Európát, s ez alkalmat ad tájak, népek, városok egzo
tikumának bemutatására. A szerkezet kötetlensége, az ironikus és elé
gikus hangnem keverése romantikus jellemzó'k. A versforma a rene
szánsz kori kilencsoros stanzát újítja fel. 

A műnek 1816-ban, illetve 1818-ban megjelent III. és IV. éneké
től számíthatjuk Byron második alkotó korszakát s egyben művészeté
nek elmélyülését. A lírai útleírás folytatódik (a Genfi-tó, Itália tája, 
Róma, Velence, a tenger rajongó megjelenítésével), a magatartás azon
ban megváltozott. Az érzelmek korlátlan kiélése helyett ekkor már az 
élet szótlan elviselését, a hősies cselekvéssel szemben a hősies tűrést, 
az emberi törekvések hiábavalóságát, a végső cél hiányának feltűnés
mentes tudomásulvételét hirdette. 

A Don Juanból (e. don dzsuan, 1819-1824) csak tizenhat énekké
szült el, de ez a költemény befejezetlenül is szerzője fő művének tekint
hető. Hőse k~véssé emlékeztet a spanyol Don Juan-monda szereplőjé
re, akit Moliere darabjából vagy Mozart nagyoperájából ismerhetünk. 
A fiatalember szerelmi és úti kalandjai inkább a pikareszk regényre 
emlékeztetnek. A történet röviden összefoglalható: Juan spanyol neme
si családból való, anyja szigorú erényben neveli, ám hiába: tizenhat éve
sen beleszeret egy fiatalasszonyba. Az idős férj leleplezi a házasságtö
rést, verekedés, botrány után az asszony zárdába kerül, Juant pedig 
anyja utazni küldi. Hajótörést szenved, egy kalóz rabszolga-kereskedő 
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leánya menti meg. A szép Haidéval szövődő szerelemnek a zord apa vé
get vet, Juant eladja rabszolgának. Sztambulban egy hárembe kerül, 
megszökik, részt vesz az orosz csapatok oldalán Izmail ostromában. Ki
tüntetik, Nagy Katalin kegyence lesz, aki diplomáciai küldetésbe kül
di Angliába. A történet az angol főúri körökben aratott sikereivel sza
kadt félbe . 

A közel kétezer nyolcsoros stanzából álló költemény szerzője nyi1-
tan közli olvasóival, hogy a történet csak ürügy számára. A történet
mondást különböző jellegű lírai szövegek szakítják meg. A közbeikta
tott részek elégikusak, ironikusak vagy szatirikusak. Az elégikus hang
nem uralkodik a személyes emlékek felidézésében, általában ironiku
sak az önjellemző, a költeményt értelmező, az irodalmi idézetekhez kap
csolódó elmélkedő részek. A szatíra a mű első felében elsősorban az iro
dalmi témákkal kapcsolatos - kíméletlenül és értetlenül gúnyolja pél
dául Wordsworth és Coleridge költészetét. Késóbb a politikai szatíra 
válik uralkodóvá, az európai politikai és katonai személyek, de fó1eg az 
angol politika szereplői a gúny céltáblái. A létértelmező szövegekben a 
rezignált líraiság iróniával társul. 

Eugéne Delacroix: A khioszi mészárlás. 1823-24. 

Khiosz szigetén fojtották vérbe a törökök a görög szabadságharcot. A tragi
kus esemény akárcsak Byront, Delacroix-t is megrendítette és alkotásra kész
tette. A festő az erős fényekkel megvilágított fő alakoktól a középtér gomolygó 
csoportján át a felgyújtott távoli faluig vezeti a néző tekintetét. Figyeljük 
meg a görögök arckifejezését: mintha még pusztulásuk pillanatában is 

bizakodnának - társaikban vagy népük jövőjében. 
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A hangnemváltás versszakon belül is gyakori. Az "ottava rima" 
(nyolcsoros) lehetőségeit kihasználva gyakran csak azért alakít ki va
lamilyen hangulatot a keresztrímes sorokban, hogy az utolsó két, pá
ros rímű sor csattanójában érvénytelenítse. Vannak, akik úgy vélik, 
hogy saját korábbi művét, a Childe Haroldot is parodizálja. 

Műfaja, amelyet verses regénynek szokás nevezni, sok követőre 
talált (Puskin: Anyegin, Arany János: Bolond Istók, Arany László: A Dé
libábok hőse). Madách a Don Juan első énekének hatása alatt írta Lu
cifer egyik magánbeszédét. Byron rezignált világképe is nagy mérték
ben hatott az európai irodalomra. 

Az a tény azonban, hogy Byron az ironikus szatírában alkotta a 
leginkább maradandót, jelzi munkásságának sajátos történeti helyze
tét. Ez a műfaj inkább a klasszicistákhoz állt közel, mintsem a roman
tikusokhoz. Byron költészete fejlődéstörténetileg nem hozott újat az an
gol romantika első nemzedékének nyelvi vívmányaihoz képest. 

Percy Bysshe Shelley 
(1792-1822) 

Byron és Shelley közeli barátok voltak. Tevékenységük több vonatko
zásban is mutat hasonlóságot. Mindketten gazdag úri műkedveló'ként 
kezdtek verselni. Ez a kiinduló magatartás késó'bbi munkájukra is ha
tással volt. Hallatlan termékenységük olykor a megfogalmazás gondat
lanságával járt együtt. Shelley is nagy népszerűségnek örvendett, igaz, 
nem a saját korában, hanem a XIX-XX. század fordulóján. A két 
világháború között az ő költészetét is sok bírálat érte, de a leértékelés 
csak részben bizonyult maradandónak. 

Politikai felfogását tekintve még Byronnál is élesebben szembe
helyezkedett osztályával. Röpiratot írt az istentagadás szükségességé
ró1, majd prózai és verses szövegek sorában ösztökélte az íreket láza
dásra. Nézeteit azonban kevésbé következetesen képviselte, mint Byron 
a maga mérsékeltebb álláspontját. 

Versei egy részében idősebb nemzedéktársánál összehasonlítha
tatlanul többet emelt át Wordsworth újításaiból, ám egyes költeményei 
egyenetlenek. Szólamszerű önismétléseiértjoggal bírálták. Alapvetően 
lírai alkat volt, s mindig metaforákban gondolkozott.Nagy érzékkel ren
delkezett a versdallam iránt. Noha eszmék megszállottja volt, versei 
nem gondolati mélységük, hanem látomásos képalkotásuk és zeneisé
gük révén hatottak. 

Óda a nyugati szélhez 
(1819) 

panteisztikus Shelley egyik leghíresebb verse. A költő panteisztikus vi-
szemlélet lágszemléletére vall a megszólított természeti jelenség mitikus 

hatalommá növelése. Az első három egység egymásba torlódó 
föld, ég, víz képei a vad, nyugtalan erő működését jelenítik meg földön, égen, 

vízen. 
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Különítsük el az első egység képeit! Melyik kép utal a szél pusz
tító, melyik megőrző jellegére? 

Keressük meg az „omló felhó'" és a „hullt lomb" hasonlóságának 
képi alapját és a teljes metaforák összetartozó tagjait a második 
egységben! 

Melyek a Földközi-tenger megszemélyesítésének nyelvi esz
közei? 

A:z. egységek vegen ismétlődő felkiáltás (az eredetiben 
csak: oh, hear = hallj [meg]!) készíti elő a negyedik rész profán profán ima 
imáját. A:z. ima (prayer) szó is, a „fájó szükségemben" (in my sore 
need) szókapcsolat is a zsoltárok hangvételére emlékeztet. A:z. 
istenivé emelt nyugati szél legfóbb jellemzője a szabadság, kor
látozhatatlanság. A beszélő önlelkének hasonlóságával indokol- azonosulás vágya 
ja a felemelkedés, azonosulás vágyát. 

Milyen költői célja van az azonosulásnak? Keressük ki a megfe
lelő sorokat! 

Szó szerint vagy átvitt értelemben kell olvasnunk a próféciát? prófécia 

Állapítsuk meg a vers rímképletét! A tavaly tanult világiro-
dalmi alkotások közül melyik készült ugyanebben a versfor-
mában? 

John Keats 
(1795-1821) 

A második nemzedék harmadik jelentős tagjának, John Keatsnek [e. 
kítsz] alkotói fejlődése az önművelés csodái közé tartozik. Kispolgári 
származása miatt az ő számára hozzáférhetetlen volt az a magas szin
tű oktatás, amelyben Byron és Shelley részesült. Sanyarú anyagi hely
zete is hozzájárult ahhoz, hogy a betegség korán véget vetett életének. 

Byron Shelley 
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Rövid pályafutása során azonban olyan nyelvi sűrítettséget és gondo
lati mélységet sikerült elérnie, amelyhez hasonlót nemzedéktársainál 
hiába keresnénk. A gazdag képalkotás kifogástalan szerkesztéssel pá
rosul költészetében. 

Remekművei sorából egyet emelünk ki. 

Óda egy görög vázához 
(1819) 

Az Óda egy görög vázához háromféle nyelvi megnyilatko
zásból van fölépítve. Ezt a három alkotóelemet megszólításnak, 
kérdésnek és általánosító megállapításnak nevezhetjük. A vers 
egyetlen szembeállításnak a kidolgozása: az örökké változatlan 
kőedényre mozgalmas események vannak festve. Másodszori ol
vasáskor már megsejthetjük: a szöveg úgy is értelmezhető, mint 
példázat a művészet lényegéró1. A kiinduló szembeállítás jó né
hány változatban megismétlődik, s közben egyre mélyebb értel
met nyer: mozdulatlan szerepló'k cselekszenek, az ifjú nótája 
nem ér véget, a szerelmes állandóan csókra készülődik, de ajka 
sosem ér célt, a fák nem száradnak el, a pásztor sípja örökké 
szól, s a legszebb zene füllel nem hallható. 

Ha figyelmesen olvassuk a vers első sorait, akkor megért
jük, hogy a verset lezáró általánosítás nem egyéb, mint az a ta
nulság, amelyet a beszélő váza az általa elmondott mesébó1 ön
maga levon. Nem kiszólásról van szó: nem John Keats akarja 
tanítani olvasóját. A szöveg nem általában a szépséget azono
sítja az igazsággal, csak annyit állít, hogy a műalkotásban nincs 
értelme megkülönböztetni a kettőt egymástól. 

Aki olvasta már Madách művét, válaszoljon: 
Melyik az a részlet Az ember tragédiájában, amely a szöveggyűj
teménybe fölvett eIDri.k szemelvény további kidolgozásaként is ér
telmezhető? 

Hasonlítsuk össze Wordsworth és Keats ódáját Csokonainak 
A Magánossághoz intézett versével! Miben különbözik a roman
tikus óda a klasszicistától? 
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Angol és amerikai 
romantikus próza 
A XVIII. század bebizonyította, hogy a kellően megmunkált próza a 
versnél alkalmasabb a történetmondásra. A romantikusok azután egy
re inkább kiszorították a versírásból a tisztán elbeszélő műfajokat. Skó
cia jelentős írója, Sir Walter Scott (e. szkot, 1771-1832) verses történe
tek kiadásával kezdte pályafutását, késóbb azonban áttért a prózára. 
Nevéhez fűződik annak a megalkotása, amit az utókor történelmi re
gényként emleget. 

Művészi értéket azok a regényei képviselnek, amelyeknek 
története a XVIII. században játszódik. Ezekben a skót felföld zord 
szépségeit és régi hagyományait az alföld bensőséges életképeivel állítja 
szembe. Egykori hírnevét azonban nem e művészi erények okozták, ha
nem a középkor felszínesen egzotikus megidézése, mely szerfölött laza 
szerkesztéssel, igénytelen, kidolgozatlan jellemzéssel járt együtt. Asi
kerkönyv műfaját alighanem ő teremtette meg. Fő célja az volt, hogy 
minél több olvasót szórakoztasson, s e cél igénytelenségével maga is 
tisztában volt. „Hála Istennek, tudok elég rosszul írni ahhoz, hogy ki
elégítsem a jelenkor ízlését" - írta egy levelében. Az erdélyi Jósika Mik
lós báró (1794-1865) az ő regényeinek hatására teremtette meg a ma
gyar történelmi regényt, és Jókai is nagyrészt az ő példáját követte, csak 
Kemény Zsigmond utasította el az általa képviselt hagyományt, maga
sabb művészi igény jegyében. 

Történeti jelentőség tekintetében Scotthoz hasonlítható az ame
rikai Edgar Allan Poe (e. pou, 1809-1849). Ő is új s népszerű műfajt ho
zott létre: 1841-ben ő írta az első bűnügyi történetet, A Morgue utcai 
kettős gyilkosság címmel, de az ő életműve jelentősebb. Szenvedélyesen 
érdekelte a fantasztikum, és életvitelében, magatartásában, világfelfo
gásában is vérbeli romantikus volt. 

A műveiben ábrázolt zaklatott lelkiállapotokat összefüggésbe !e
het hozni bonyolult magánéletével, meghasonlásra való hajlamával. Al
landó halálfélelmének 1844-benA holló című versében adott kifejezést. 

Ez a költemény jól példázza az amerikai költő érdeklődését a nyelv 
iránt. A címben is szereplő madárnév betűi majdnem teljesen megegyez
nek a refrén egyetlen szavával: az angolban a „raven" a holló és a „ne
ver" a soha már megfelelője. Poe versben és prózában egyaránt szíve
sen folyamodott ehhez a szerkesztőelvhez: egyazon hangcsoport külön
böző társításaiból hozta létre a szöveg alapszavait. A hang- vagy betű
alak efféle ismétlődései természetesen nem érvényesülhetnek fordítás
ban - ami pontosan megfelel a romantikus meggyőződésnek, mely sze
rint a költői szöveg mindig lefordíthatatlan. A hollót mindazonáltal sok
szor lefordították - magyarul több mint tíz változata létezik -, és ez a 
mű több nagy költőre is hatott - közöttük Arany Jánosra, aki A lejtőn 
című versének írásakor olvasta Poe szövegét. 

Hasonlítsuk össze Poe és Arany költeményét! Mennyiben érezhe
tő Arany szövegében az amerikai vers hatása? 

Az utókor elsősorban a prózai műveket tartja számon Poe élet
művébó1. Fejlődéstörténeti jelentőségét lehetetlen túlbecsülni. Vala
hányszor bűnügyi történetet látunk a képernyőn, általa megteremtett 
műfajjal találkozunk. Auguste Dupin, a mindentudó francia nyomozó, 
számtalan leszármazott őse, s A Morgue utcai kettős gyilkosságban az 
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elbeszélés módja, az események időrendje is hasonló késóbb írt bűn
ügyi történetek fölépítéséhez. A műfaj legfőbb szabálya már itt is érvé
nyesül: a szöveget igazán csak akkor élvezhetjük, ha nem ismerjük a 
befejezést. A bűnügyi történet olvasása az egy megoldású rejtvény meg
fejtésével rokon: a titok leleplezéséig a logikai izgalom állapotában va-
gyunk. 

Poe kezdeményezése tehetségének kivételes voltát bizonyítja. 
Egy csapásra teremtett új műfajt; az első bűnügyi történet egyúttal a 
legjobbak közé is tartozik. 

Milyen sorrendben ismerjük meg az eseményeket Poe elbeszélő 
művében? Hasonlítsuk össze ebbó1 a szempontból A Morgue ut
cai kettős gyilkosságot a képernyőn legutóbb látott bűnügyi tör
ténettel! 

Olvassuk úgy Poe szövegét, hogy az éppen elbeszélt esemé_nyeket 
följegyezzük egy lap bal oldalára, oly módon, hogy minden sorba 
egy-egy esemény rövid megjelölését írjuk. Amikor végére értünk 
az olvasásnak, a jobb oldalra még egyszer írjuk le a már följegy
zetteket, de most már abban a sorrendben, ahogy az események
nek egymást kellett követniük! Hasonlítsuk össze a két oszlopot! 
A bal oldali oszlop az elbeszélés, a jobb oldali a történés időrend
jét tünteti föl. 



A francia romantika 

A francia romantika diadalútja késóbb kezdődött, mint az an
golé vagy németé. A nagy forradalom művészeteszménye a 
klasszicizmus, eszméi a felvilágosodáséi, ideáljai a római köz
társaság hősei. A napóleoni császárság konzerválta, udvarivá 
merevítve, ezt az idejétmúlt klasszicizmust. Innen van, hogy a 
romantikusok első nemzedéke jórészt a Napóleon elleni emigrá
cióból áll: Mme de Stael (e. sztál, 1766-1817) és Franéois-René 
de Chateaubriand (e. satobrian, 1768-1848) körébó1. 

1820-ban megjelent Lamartine Költői elmélkedések, 1822-
ben Viktor Hugo Ódák című kötete, 1830-ban az Hernani csatá- ,kései romantika 
jában (a bemutató közönségének hangos konzervatívjait letor-
kolták a romantika hívei) végleg győzött az új iskola. Jellegében 
má$ is ez a későn jött romantika, mint az angol vagy a német. 
Retorikusabb, jobban kötődik a Sturm und Drang és vele a fel-
világosodás hagyományához, egzotizmusa kevésbé filozofikus. 
Nem véletlen, hogy a couleur locale (helyi színezet) francia szó, 
és így terjedt el egész Európában. 

Lamartine: A tó 

Alphonse de Lamartine-nal (1790-1869) kezdődik a francia ro
mantika. Első jelentős kötete a Költői elmélkedések (1820), ezt követi a 
Költői és vallásos harmóniák (1830). (Ez a kötete Liszt Ferencet zongo
raciklus megírására ihlette, mint ahogy Les Préludes című költeménye 
a híres szimfonikus költeményre.) Vezető szerepet visz az 1848-as for
radalom eseményeiben, A girondiak története (1847) című történelmi 
műve, mint köztudott, Petőfi kedves olvasmánya volt. 

A t6 a Költői elmélkedésekben jelent meg. A halandóság költemé
nye - a boldogság tünékenysége csak jelképe az egész élet mulandósá
gának. A természet ebben az elégiában nem meditációs keret, de nem 
is elsősorban az a panteisztikus vonásokkal felruházott őshaza, mint a 
német vagy angol romantikusoknál. Elsősorban az emberi élet mara
dandó színtere, épp időtlenségében, közönyösségében objektív kerete, a 
megállíthatatlan idővel együtt. A vers ann~ az érzelmi-gondolati fo
lyamatnak a rögzítése, amely átlelkesíti ezt a közönyös természetet, az 
emberi érzések jelképi megfelelőjét, a környezetében lezajló emberi ér
zelmek, elmúlt boldogságok őrzőjét konstruálja meg. Az idő-időtlenség 
szembesítésének érzéki megjelenítése a verszene, a lassú, finoman höm
pölygő, változó ritmus. 
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Mit jelent a vers logikájában az „így tehát" kezdet? 

Elemezzük a vers beszédhelyzetét és annak módosulásait! 

Nerval: El Desdichado 

Gérard de Nerval (1808-1855) a francia romantika legkülönösebb, ma
gányos alakja. Ő állt a legközelebb a franciák közül a német romanti
ka szelleméhez és formáihoz. Vizionárius költő. Életét egy őrültségi ro
hamában öngyilkosként végezte. Írói hírnevét versein kívül néhány kis
regénynek köszönheti: A tűz leányai (1854, melynek második része, a 
Sylvie jelent csak meg magyarul), az Aurélia (1855) és a Keleti utazá
sok (1840-50). E művek álom és valóság egybemosódását, a fantázia vi
lágának a valóságba való benyomulását mutatják. Igazi hatásukat a 
XX. században fejtették ki (a szürrealizmus egyik legfontosabb őse). 

Legfontosabb verskötetének, a Kiméráknak (1854) első verse az 
El Desdichado [e. deszdicsádo]. A különös verset elolvasva az első be
nyomást itt is, mint Coleridge Kubla kánjában, a különös, távoli asszo
ciációkat felkeltő nevek adják. Itt is utalásokról, nagy történelmi és mi
tikus alakok magánjelentéssel való felruházásáról van szó. A vers tö
kéletesen hatásos ezzel az egyszerű, csak a nevek ráolvasásszerű vará
zsánál megálló olvasással is. Azonban tovább is mehetünkjelentése fel
fejtésében. Nerval ugyanis, mint a középkori költó'k, több egymásra épü
lő rétegben is jelentést adott verseinek. Az első rétege az életrajzi szint, 
amely bizonyos kulcssorokat értelmezhetővé tesz. Egy, már halott szí
nésznőre (N erval szerelmére) vonatkozhat a „csillagom" kifejezés, a má
sodik szakasz stb. Az így értelmezett soroknak azonban nem ez az egyet
len és természetesen nem is a legfontosabb jelentése. Nerval foglalko
zott asztrológiával is, és a versbe horoszkópját is beépítette, jelképek 
segítségével. A saját sors asztrológiai értelmezése természetesen a köl
tői mítoszképzés egyik formája, önmitizálás. A vers legfontosabb réte
gét azonban általánosabb jelentésszint alkotja. Felfejtéséhez néhány 
adalék: 

A cím spanyolul van, jelentése: „a szerencsétlen" (Nerval Scott 
lvanhoe-jából vette, ahol, tévesen, 'kitagadott, birtokától megfosztott' 
értelemben szerepel: a versben mindkét jelentés benne van). Az első sor 
három melléknévbó1 képzett főneve az eredetiben nyelvtanilag párhu
zamos: „a sötét, az özvegy, a vigasztalan vagyok", a magyar fordítás itt 
nem pontos. Az akvitániai hercegség Dél-Franciaország középkori tör
ténetét idézi fel: az első ismert trubadúr például Akvitánia egyik her
cege volt, de a célzás nem meghatározott személyre utal. Lényeges vi
szont, hogy az eredetiben „templomtalan kegyúr" helyett „lerombolt ( v. 
eltörölt) tornyú" áll. Tehát az eddigiek közös jellemzője a megfosztott
ság. A lant a XV. századi firenzei neoplatonisták hatására az ember bel
ső mikrokozmoszát jelenti (úgy gondolták, hogy a makrokozmosz kis tü
körképe található meg az emberben):-Jelzője az eredetiben „constellé", 
ami a sorsszerűségre, elrendeltségre utal, de a lant hangoltságára is (a 
magyar fordítás „fényes" szavának mindehhez semmi köze). Posilippo 
hegye a Nápoly körüli derűs olasz tájat hozza a versbe, ami Nerval szá
mára mindig a boldogság megfelelője, „borág és rózsák keveredése" a dio
nüszoszi misztériumok világát, féktelen örömét idézi. A 9. sor négy ne
vének mindegyike egy-egy boldogtalan szerelmesre utal, istenire és em
berire egyaránt: Phoebus, aki nem kapta meg Daphnét, Amor, aki 
Psychét, Biron IV. Henrik korának híres katonája, nagy világfi, Lusig-
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nan pedig a tündér, Melusina kedvese. Másodlagos jelentések, sorsok 
gazdag sora is belejátszódik a versbe. Az utolsó tercettben két fordítá
si problémát kell kiemelni: az első sor az eredetiben "és én kétszer győz
tesen keltem át az Akheronon", tehát kétszer győztem le a halált. A má
sik a magyarban valóban megoldhatatlan: az eredeti költemény két szót 
használ a "lant"-ra. Az első a "luth", ennek jelentését már láttuk. A má
sik az Orfeusz lantjára vonatkozó "lyre d'Orphée". Ismét a firenzei neo
platonisták értelmezésében: a szférák zenéjének, ezen keresztül magá
nak a kozmikus rendnek, a makrokozmosznak a jelképe. A vers gazdag 
jelképrendszerébe természetesen belejátszik az Orfeusz-mítosznak 
mint a költészet mítoszának jelképe is. A költő mítoszhasználatajelleg- többjelentésű 
zetesen többjelentésű. mítoszhasználat 

Értelmezzük az első szakasz utolsó sorának paradox képét {oxi
moronját)! 

Értelmezzük a vers szerkezetét, szakaszainak egymáshoz való vi
szonyát! 

Victor Hugo 
(1802-1885) 

A francia romantika legnagyobb költője 
Victor Hugo. Két évvel volt fiatalabb, 
mint a század, s részt vett annak minden 
sorsfordulójában. Nagy regénye, A nyo
morultak (1862) a waterlooi csata eposzi 
leírásában, az 1832-es párizsi felkelés 
külön betétnek is beillő rajzában mutat
ja azt a tudatosságot és nemzeti költői 
tartást, amellyel Hugo, a közéleti ember 
hosszú élete eseményeire reagált. Fiatal 
korában katolikus és monarchista, ké
sóbb a polgárkirályságot támogatja. Né
zetei fokozatosan demokratizálódnak. 
III. Napóleonnak már kérlelhetetlen el
lenfele, száműzetésbe megy, s csak a csá
szár bukása után tér vissza hazájába, 
mint a demokrácia elismert harcosa. 

Közéleti költészetének csúcsa a III. Napóleon ellen írt Fenyítések (1853) 
és a francia-porosz háborúra válaszoló A rettenetes év (1872). Katoliciz
musát egy mindent magába ölelő panteista vallásosság váltotta fel, 
mely egész filozófiájának kulcsa, politikai meggyőződése pedig a szen
vedő emberiséggel való mély együttérzésen alapul. 

Hernani 

Az 1830-ban bemutatott darabbal aratott diadalt a romantikus 

költői magatartás 

világképének 
fejlődése 

iskola. Előszavában a szerző kifejti vezérmotívumát: „szabadság a mű- vezérmotívum 
vészetben, szabadság a társadalomban." A romantika az ő meghatáro-
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zása szerint „nem más, mint a liberalizmus az irodalomban". Ezzel a 
meghatározással már itt, pályája elején ahhoz az irányzathoz köti az 
általa is képviselt művészi mozgalmat, amely az egyéni szabadságot és 
vállalkozó kedvet hirdeti egy derűlátóan töretlen és biztató fejlődésű-

fejl6déshit nek gondolt társadalomban. Ez a gesztus jelzi a távolságot, ami a fran
cia romantika reprezentatív nemzedékét a németektó1 elválasztja. Eb
ben az előszóban ugyan még elutasítja Hugo mind az udvaronc, mind a 
forradalmár típusát, késóbbi fejlődésében azonban egyre közelebb ke
rül a társadalmi forradalom eszméjéhez is. 

mitikus-jelképes 
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cselekményben 
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ellentétei 

a katedrális 
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A párizsi Notre-Dame 
(1831) 

Hugo első nagy regénye. Regényeit gyakran elmarasztalják hiá
nyos jellemformálásuk, fehérre-feketére festett alakjaik miatt. Ez a ki
fogás nem egészen jogos, mert olyan konvenciók szerint értelmezi és bí
rálja a művet, amelyek nem felelnek meg e regénytípus formálási elvei
nek; a realista regények által kialakított szempontokat kéri számon egy 
más poétikán. Hugo regényei ugyanis nagy költemények, amelyekben 
nem racionális jellemeket, hanem mitikus-jelképes figurákat kíván sze
repeltetni egy költői-mesei cselekményben. Nem összetett jellemek 
ezek, hanem egy-egy tulajdonság megtestesítői, sorsukban a lét nagy 
erői küzdenek egymással. 

A Notre-Dame nagy jelképrendszerében a fény és az árnyék alak
jai állnak egymással szemben. Eszmeralda, a hősnő a fény, a tisztaság 
képviselője, ugyanígy Phoebus, a kapitány, aki nem véletlenül viseli a 
Napisten nevét. Velük szemben Claude Frollo a sötétség, a titok meg
szállottja - mint alkimista, ő is kapcsolatban áll a fénnyel, de ez a fény 
a sötét erők, a fekete mágia fénye. Ő a racionalista, akinek nincs sze
me a világ szépségének felfedezésére, a világtól teljesen elfordulva, csak 
befelé s tudományának birodalmában él, Eszmeralda iránt érzett sötét 
szenvedélye sem tudja megváltani. A gonosz ész nem találhat igazi kap
csolatot az érzékiben megmutatkozó szépséggel. Ugyanúgy a sötétség 
képviselője a regény központi alakja, Quasimodo, a harangozó is. 
Ő azonban a maga teljesen ösztönös létében, teljes szellemi visszama
radottságában közelebb áll a megváltás lehetőségéhez, mint a démoni 
pap. Mindketten a nagy katedrális sötét épülettömbjéhez kötődnek: a 
Notre-Dame valóban a regény központi jelképe, mondhatnánk főszerep
lője. A sötét épülettömeg, démoni faragványaival, amely ugyanakkor 
templom, tornyai az ég felé törnek. 

Hugót csábította a színhely egzotikuma, a messzi távol, akár tér
ben, akár időben. Már második kötete, a Keleti énekek (1829) is ebbe a 
tematikába kapcsolódik. A bevezetésben mintha már a Notre-Dame-ot 
eló1egezné: „ .. . Aztán meg, miért ne lehetne egy irodalom egészében, s mi
ért ne lehetne külön egy költő műve olyan, mint például azok a szép régi 
spanyolhoni 'városok, melyekben minden együtt van: hűs narancs-sétá
nyok egy folyó mentén; tág, napfényes terek az ünnepségek számára, szűk, 
kanyargós, itt-ott sötét utcák, ahol százával sorakoznak egymás mellé a 
legkülönfélébb korú és formájú házak, magasak és alacsonyak, feketék 
és fehérek, festettek és faragványosak; egymásra zsúfolt, összevissza do
bált épületlabirintus: paloták, fogadók, klastromok, kaszárnyák, mind 
más és más, és mind stílusával vallva rendeltetéséről .. . amott lenn az 
ódon bitó, köve kopott, vasa rozsdás, rajta néhány csontváz leng a szél
ben; középütt a hatalmas gótikus székesegyház, fűrészfogú tornyaival, 
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terebélyes harangtornyával, öt dombormíves kapujával, csipkésen áttört 
frízével, látszólag törékeny gy<J,míveivel; aztán mély üregeivel, bizarr osz
lopfős pillérerdejével ... " Középkori Spanyolország helyett a Notre
Dame színhelye a középkori Párizs, de a gótikus székesegyház már itt 
említett domináló tömbje a regény legemlékezetesebb és legszebb lap
jait inspirálja. Megtestesítője a végzet motívumának, melynek görög ne
vével (ananké) kezdődik a mű. 

Késóbbi nagy regényei, A nyomorultak (1862) és a Kilencvenhá
rom (1873) is a bűn, a bűnhődés, sors és kiengesztelődés, boldogságke
resés és végzet problémái körül forognak. 

A Kilencvenhárom Vendée ellenforradalmi lázadásáról szól. Tu
lajdonképpeni tartalma azonban az, hogy küzdi le a sors a regény fő
szereplőit. Mindegyikük szükségszerűen kijelölt pályán mozog, s ehhez 
képest a lehető legjobban cselekszik. Az ellenforradalmár tiszttel, Lan
tenackal a forradalmi táborban saját unokaöccse, Gauvain [e. goven] 
áll szemben (talán nem véletlen, hogy neve Artur király kerekasztalá
nak legtökéletesebb lovagjára utal), aki viszont nevelt fia a forradalmár 
Cimourdinnek [e. szimorden]. Mindhárman végül is feláldozzák magu
kat; Lantenac nem menekül, amikor megtehetné, hanem megment há
rom gyermeket, Gauvain szabadon engedi, mire Cimourdin kivégezte
ti Gauvaint, és öngyilkos lesz. 

Milyen szerepe van a cselekményszervezésben a véletlennek? 
Keressünk a regényből különösen kiélezett helyzeteket! 

Mi határozza meg a szerepló1c cselekvéseit: erkölcsi-világnézeti 
elvek vagy gyakorlati követelmények? 

Victor Hugo: Sorsom ("Ma destinée") 

Az ön- és sorstudatos romantikus művész a mélybó1 feltornyosuló, szikrázó 
tajtékot vető hullám roppant méretűvé fokozott fenséges természetalle
góriája segítségével magasztalja fel az ember és a vele szemben ellenséges 

természet közös művét - saját személyes sorsát. 
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Miképpen döntenek: racionális mérlegelés vagy intuitív megvilá
gosodás hatására? 

Összhangban vagy ellentétben van a történelmi szerep a magán
emberi törekvésekkel (kapcsolatokkal, erkölcsi elvekkel, életér
tékekkel)? 

az ember jó, Hugo hisz abban, hogy az ember alapjában jó, a rossz a kömye-
a rossz zetében, a világban van, a sorsban, mely magával ragadja szereplőit. 

a világban van Ez a jó-rossz problematika Hugo regényeinek kulcsa, ezért is tűnnek 
alakjai fehérnek-feketének. 

Elemezzük Quasimodo alakját a jó-rossz princípium mozgásának 
szempontjából! 

Jellemezzük Pierre Gringoire [e. grengoár] alakját és viselkedé
sét! 

lírája Hugo Magyarországon elsősorban regényíróként ismert, 
holott életművének talán legértékesebb része hatalmas terjedel
mű lírai költészete. 

Mikor André Gide-et, a XX. század nagy regényíróját meg
kérdezték egy ízben, ki a legnagyobb francia költő, ezt a szálló
igévé vált választ adta: „ Victor Hugo - sajnos." Ez a mondás ki
fejezi azt az idegenkedéssel vegyes csodálatot, amelyet ez az óriá-

az utókor si terjedelmű életmű, robusztus erejével, hatalmas retorikus pá-
értékelése toszával és képeinek roppant távlatokat átfogó vizionárius fe

szültségével egy alapvetően más beállítottságú korban kiváltott. 
Egy olyan korban, amely már nem hitt a liberalizmus fejlődés
vallásában, idegenkedéssel tekintett a panteista misztikára, és 
bizalmatlan volt a retorika iránt, viszont amely ugyanakkor nem 
tudott szabadulni az hugói képek és nyelv hatalmas erejétó1. 

szervező: a melódia 

érzelmi hullámzás 
a retorikus 

szerkezetben 

Mert minden földi lélek ... 
(1873) 

Ez a kezdősorával jelölt vers A lélek hangjai című köteté
ben jelent meg. A kötet előszavában írja Hugo: „Shakespeare 
Porciája [A velencei kalmár hősnője] beszél valahol arról a zené
ről, amit mindenki magában hord. - Balsors arra, mondja, aki 
ezt nem hallja! -Ezzel a zenével a természet is bír. Ha ez a könyv, 
amit olvasni fognak, egyáltalán valami, akkor ennek az éneknek 
a visszhaniJa, amely bennünk válaszol arra az énekre, amelyet 
kívülről hallunk." 

Valóban, a vers fő szervező eleme a melódia, mely a dal 
könnyed lebegésébe egyesíti mindazt a mozgást, ellentétet, 
áramlást, ami az életet alkotja, és ebben a dalszerű lebegésben 
föl is oldja, ki is békíti. A dal mozgása maga lesz a szerelem moz
gása, a retorikus hullámzás azonosul az érzelmivel, abban a hol-
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dogságban, amely a fájdalmat is magában foglalja (az utolsó előt
ti szakasz 3-4. sorának pontos magyar fordítása: „aki, sírva ami
kor te sírsz, gyakran sír!"). 

Figyeljük meg a vers retorikus felépítését! (Az eredetiben a 9-10. 
szakasz is a „vedd ... " kezdetű sorba illeszkedik: „elragadtatásai
mat, tele részegséggel / ment a gyanútól /, és minden simogatá
sát dalaimnak! / / Szellememet amely vitorla nélkül / vaktában 
bolyong / és amelynek nincs más csillaga, / mint tekinteted".) 

Keressük ki és értelmezzük a vers ellentéteit! 

Az éj, az éj, az éj 

A vers a Századok legendája (1859) című kötetben van. Hu
gót az a terv foglalkoztatta, hogy hatalmas poématriológiában 
írja meg a emberiség történetét. Első része készült el teljesen, a 
Századok legendája, egy-egy történelmi tabló lírikus ábrázolá
sával. A második és harmadik részbó1 csak töredékek jelentek 
meg. (A Sátán bukása, 1886; Isten, 1891.) 

A vers egy háromrészes ciklus második része. Halálvízió
ja tehát nem a mű utolsó szava. A harmadik rész így kezdődik: 
„az ember téved". ,,A lélek előtt az egyetemes rejtély áll", s bár az 
éjszaka eltakarja az igazságot, az igazság létezik: a szeretet. 

A költemény a látnok Hugót mutatja. Bár Kosztolányi De
zső fordításának nyelve szép, és a vers hangulatát, látomásait 
nagyjából-egészébó1 érzékelteti, sajnos az eredetinek egy fontos 
rétegét nem adja vissza. Az emberiség múltjának, mítoszainak, 
vallásainak és szertartásainak mint az ember és a végtelen vi
lág közötti fontos, de mulandó kapcsolódási pontoknak a felidé
zése, a vers egyik fő témája, a fordításban elsikkad. Az első 
gyászszertartás képzetét ébresztő szakaszban az eredetiben öt
ször ismétlődő „miserere" (Irgalmazz!) felkiáltásból a magyar
ban csak egy marad; a második sor szó szerint: „a végtelen óce
án fekete de profundis-a" (a „Mélységből kiáltok" zsoltár kezde
te). A dolmen-bó1, a régi kelták kultikus építményébó1 „szik
lapad" lesz, a„márványoltárból" egyszerűen„márvány". A„sár
kány" kimarad a rák és a tüskehal melló1. A„rekviem" helyett a 
pontos, de erőtlenebb „gyászmise" áll, „sírok" helyett az általá
nosságában gyengébb „elmúlás". 

Milyen képek mutatnak panteista szemléletre a költeményben? 
Hasonlítsuk össze ezt az éjszakaábrázolást a német romantiku
sokéival! 

Történelem és természet milyen viszonyban van a versben? 
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A kelet-európai romantika 

A romantika a kelet-európai irodalmak első nagy irányzata. Kettős ér
telemben is. Először az irodalmi-esztétikai érték tekintetében. Egész 
sor világirodalmi rangú író-költő születik ekkor: az orosz Alekszandr 
Puskin (1799-1837) és Mihail Lermontov (1814-1841), a cseh Karel 
Hynek Mácha (1810-1836), a szlovák Janko Král' (1822-1876), a len
gyel Adam Mickiewicz (1798--1855), Juliusz Slowacki (1809-1849) és 
Zygmunt Krasióski (1812-1859), az ukrán Tarasz Sevcsenko 
(1814-1861), a magyar Vörösmarty Mihály (1800-1855) és Petőfi Sán
dor ( 1823-1849 ), a szlovén France Preseren ( 1800-1849 ), a bolgár Hrisz
to Botev (1848--1876)- hogy csak a legnagyobbakat említsük. 

Mi tette lehetővé ezt a nagy fellendülést? Elsősorban az, hogy 
megelőzte a nyelvújítás mozgalma, melynek során kialakult a modern, 
ma is használatos irodalmi nyelv. Volt, ahol ez valóban csupán a koráb
bi CXVI. századi) irodalmi nyelv felújítását jelentette (lengyel, cseh, bi
zonyos fokig az orosz, magyar, horvát), a legtöbb helyen azonban nem 
nyelvújításról, hanem az irodalmi nyelv megteremtéséró1 beszélhetünk 
(román, szerb, bolgár, észt, lett, litván, ukrán, belorusz, szlovák, albán, 
újgörög). 

Az irodalmi nyelv megteremtéséhez el kellett dönteni, melyik 
nyelvjárást választják alapjául, tekintélyes nyelvtanokban kellett rög
zíteni, és megszabni (vagyis kodifikálni és normalizálni) formai oldalá
nak: hangkészletének, alaktanának és helyesírásának szabályait, majd 
ezt követően kerülhetett sor tartalmi oldalának: mondattanának, sti
láris, frazeológiai, szókészleti elemeinek a kimunkálására. 

A nyelvújítás előtti írók tragédiáját a Pesten működő, csehül író 
szlovák papköltő, Ján Kollár (1793-1852) sorai fejezik ki a legtömöreb
ben: 

Verseink: a pusztába kiáltó próféta hangja, 
Játszunk egy zongorán, melynek tán húrjai sincsenek még. 

(A dicsőség leánya, 1824) 

A nyelvújítás éppen a nyelv hangszerét alakította ki, amit aztán 
a romantikusok szólaltattak meg. 

A kelet-európai felvilágosodás és romantika legfontosabb sajátos
sága, hogy nem pusztán a szabad, a feudális kötöttségektó1 mentes sze
mélyiség kialakítása volt a célja (mint Nyugat-Európában), hanem a 
független polgári nemzetért is harcolnia kellett. Nemzet és személyiség 
azonban nem egymást támogatva, harmonikusan formálódott, hanem 
gyakran egymás ellenében. A térségben az orosz kivételével egyetlen 
nép sem volt független, nem volt saját, önálló állama. Ennek következ
tében az oroszoknak a nemzeti eszme mást jelentett (a nemzet minősé
gének, helyének a megtalálását a világban), sokkal magától értetődóbb, 
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problémátlanabb volt, mint a létharcot, a szabadságküzdelmet folyta
tó kis népek számára. Ezek művészeit - a nemzet szolgálatának elha
nyagolása miatt - gyakran vádolták nemzetietlenséggel, hazafiatlan
sággal, érthetetlenséggel, s éppen a legjobbakat. Mindenesetre aligha 
merte volna leírni bármelyikük is azt, amit Lermontov a Korunk hőse 
(1840) című regényében: ,,Az emberi lélek története, még a legjelentékte
lenebbé is, alighanem érdekesebb és tanulságosabb, mint egy egész nem
zet története." 

A romantika igyekezett letaszítani a rációt arról a kitüntetett 
helyró1, ahová a klasszicizmus tette, vagy legalábbis az érzelmeket 
ugyanolyan jelentőséggel felruházni. Vörösmarty keserű kifakadása 
G,Istentelen frígy van közötted, / Ész és rossz akarat"! -Az emberek, 
1846) egy tőró1 fakad Mickiewicz [e. mickjevics] gúnyos szavaival az 
okulárés öregekkel, a ráció képviselőivel szemben: 

a hit, az érzés becsesebb előttem, 
mint száz oktondi pápaszem. 
A holt igazság nékem ismeretlen, 
inkább figyeld az egyszerű csodákat, 
a csillagot ne lesd a porszemekben, 
ki más szivébe néz, az messze láthat. 

(Romantika, 1822. Tarbay Ede fordítása) 

S nem egyszerűen az érzelmekró1, a csendes "szívörömró1" van 
szól. A romantika, amelynek a költő itt szószólója, gyakran az őrülettel 
rokon! Mickiewicz egy másik helyen, az Ősök (1823) című drámai köl
teményben olyan személy szájába adja a rációellenes kirohanásokat, 
akiró1 még az sem derül ki, hogy élő személy, őrült vándor vagy a más
világról visszajáró bűnös lélek: 

„Minden csodát meg akarsz magyarázni, hát rohanj 
az értelemhez ... 
De a természetnek, akárcsak az embernek, megvannak 
a maga titkai, 
Melyeket nem csak a tömeg szemei előtt tart rejtve, 
De semmilyen papnak, bölcsnek nem árul el!" 

A romantika az egyéniség művészete, a tömeg felett álló kiválasz
tott, a költő megdicsőülése. Kiválasztott volta abból adódik, hogy tevé
kenysége, a költészetcsinálás egyenlő rangra emelkedett a természet 
tevékenységével: mind a kettő teremt, a semmibó1 hoz létre valamit. 
A költőnek az emberi lélek olyan mélységeibe is bepillantása van, me
lyek az álom és az őrület során tárulnak fel, de jövőbelátó képességgel 
is rendelkezik: se szeri, se száma a jóslatoknak, próféciáknak, melyek 
hol a nemzethalált, hol a jövendő édent, hol a költő elfeledését, hol érc
nél maradandóbb emlékművét ígérik. 

A romantikus hős kettős viszonyban állt a világgal. Társadalmi
politikai fellendülések idején a n~pe szabadságküzdelmét vezető hős, 
apostol szerepét vállalta. A költő vezeti a tömeget (amit egyébként szin
tén egyénnek, kollektív személynek fogott fel), s kész akár a mártírom
ságra érette. A három részre szakított Lengyelország művészei egész 
eszmerendszert, az ún. messianizmust fejlesztettek e köré a gondolat 
köré, melynek Mickiewicz, Slowacki műveiben (például Mickiewicz: 
A lengyel anyához, 1830; Slowacki: Kordian című drámája, 1834) meg
fogalmazott lényege: Lengyelország a népek Krisztusa, Messiása, s az 
ő feláldozása hozza majd meg a világnak az áhított szabadságot. 
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Adam Mickiewicz: A lengyel anyához 

A vers a romantikus irónia jellegzetes terméke. A költő a XVIII. 
századi felvilágosult klasszicizmus egyik kedvelt műformájának, a mo
ralizáló-tanító költeménynek adott más, ironikus értelmet. 

Már az is szokatlan, hogy a rendszerint egyetlen személynek szó
ló intelem címzettje itt általános: az összes lengyel anyát szimbolizál
ja. A megszólítottat a Fájdalmas Szűzzel állítja párhuzamba Mickie
wicz. Szokatlan az az erkölcs is, amit prédikál, hiszen az anyának nem 
jóra-szépre kell fiát tanítania, hanem - árulásra, kígyó-mód rejtezésre. 
Azonban világosan érzékeljük, hogy az árulás magas erkölcsi érték, az 
eljövendő új kor szabadságát szolgálja. A fordított erkölcsű világban 
ezek után már természetes, hogy a nemzete függetlenségéért minden
re kész hazafi jutalma nem „a föltámadás", a halál utáni dicsőség, mint 
a más típusú, de ugyancsak romantikus művek némelyikében, hanem 
a hivatalos hatalommal szemben álló közvélemény elismerése. 

Az 1830-ban Olaszországban írt vers annak a gondolatkörnek ta
lán az első meghatározása a lengyel irodalomban, mely pár évvel ké
sóbb sajátos, misztikus történetfilozófiává, a messianizmussá kereke
dett ki. Ennek értelmében két igazi forradalom van az emberiség tör
ténetében. Az egyik a rómaiakat legyőző kereszténység, Jézus forradal
ma, a másik pedig az idegen elnyomókat legyőző lengyel szabadságharc, 
mely majd létrehozza az emberiség új aranykorát, „a második Jeruzsá
lemet". 

Mickiewicz azt kutatja, hogy milyen cselekvési lehetőségek kö
zött választhat az ember, ha egy olyan ország polgára, mint volt a Kong
resszusi Királyság ( 1815-1830), melyet névleg csak perszonáluniós füg
gőség fűzött Oroszországhoz, valójában azonban elnyomás alatt, rab
ságban állt. Egyezkedni, színleg árulóvá válni, „fontolva haladni", vagy 
fegyverrel a kézben vállalni a túlerővel szemben eleve kudarcra ítélt 
nyi1t harcot? A lengyel társadalom néhány hónappal a vers megírása 
után a második utat választotta: 1830 novemberében kitört Varsóban 
a felkelés, mely azután elbukott, s maradt az első út. 

A romantikus hős magányos, Slowacki Végrendelet (1840) című 
versében végletes szavakkal fogalmazza meg, hogy a romantikus hős 
fölötte áll a tömegnek, a „kenyérfalóknak", s a költő legsajátabb tiszte 
a világban, hogy - Vörösmarty szavaival - az embert, az ég és föld fiát 
a lélek szárnyán az éghez közelítse. 

A romantikus hősnek ez azonban csak az egyik - igaz, sokáig to
vábbélő, s az epigonok kezén éppen a leginkább elkoptatott - jelentése. 
E típustól származik az a köztudatban a mai napig élő hit, hogy a köl
tőnek, a művésznek mifelénk más, több a szerepe, mint Nyugat-Euró
pában, hogy néptribunnak, vezérnek, politikusnak is kell lennie egy sze
mélyben. E hitet erősítette, hogy többnyire valóban hiányoztak a poli
tizálás intézményes feltételei, hiányzott vagy csak igen csökevényesen 
fejlődött ki a nemzeti közélet, illetve késóbb, a látszatra önálló államok 
kialakulása után a politikusok nem képviselték a nemzet igazi érde
keit. 

A másik romantikus hőstípus a forradalmak, szabadságharcok 
elbukása után, a cselekvés apálya idején öltött testet, s legjellemzóbb 
tulajdonságát talán a világidegenségben, a meghasonlottságban, 'a kí
vülrekedtségben jelölhetni meg. A személyiséggyilkos világban az em
ber rosszul érzi magát, elvágyódik-menekül, a kék virágot keresi, a hol-
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dog vademberek földje után sóvárog, a nagyvilágban bolyong nyugtala
nul. Pre~eren egész szonett-csokorban, A boldogtalanság szonettjeiben 
(1834) festette ennek a megfoghatatlan valaminek a hiányát, a mene
külést az álomba, a társadalom számkivetettjei (rablók, zsidók, cigá
nyok) közé, a halálba. 

Felmerül a kérdés, hogy a személyiség ilyen mérvű előtérbe állí
tása mellett hogyan tehetett eleget a költő legfóbb kelet-európai tiszté
nek, a nemzeti ügy szolgálatának. Mondjuk ki nyíltan: csak igen nehe
zen. A művésznek mifelénk egyszerre kellett támogatnia, építenie szü
lető nemzeti intézményeinket és - óhatatlan személyiségkorlátozó sze
repük miatt - rombolnia, kritikával illetnie őket. Ebbó1 a feszültségbó1 
remekművek is születtek. Még az az ingatag egyensúly, amely egyén és 
közösség között létrejött, is csak úgy volt lehetséges, hogy a nemzetet 
kollektív személyiségnek fogták fel, melynek ugyanúgy van gyermek-, 
férfi- és öregkora, s halála is, mint az egyes embernek. A romantikus 
történetfilozófia épp abból a szempontból osztályozta a nemzeteket élet
képesekre és életképtelenekre, hogy életüknek mely szakaszában tar
tanak. (Közismert Herder jóslata arról, hogy a magyarok el fognak tűn
ni a szláv tengerben.) 

Szabad-e az ember, vagy valami. magasabb célszerűség foglya? 
Meneküljön a világból, vagy próbálja azt alakítani? Hogyan egyeztet
hető össze az egyes ember érdeke a nemzetével, a jelen kisszerűsége a 
jövőró1 szőtt álmokkal? A romantikus művész ilyen ellentétes kérdések
ben érzékelte a világot, s ezért látásmódjának központi fogalma az iró
nia, mely a világ dialektikus ellentétességét,jó és rossz, komikus és tra
gikus, szabadság és szükségszerűség egymásmellettiségét érzékeltette. 
Kettős értelemben. Először érzékeltette a valóság jellegét, azt, hogy a 
világ ilyen, hogy az életben valóban ellentétes dolgok léteznek egymás 
mellett. A másik értelemben az· irónia a művész bírálata, annak kifeje
zése, hogy fölötte áll a kisszerű világnak. (Mind a kétfajta iróniának 
igen szép példája Sevcsenko Gogolnak [1844] című verse.) 

A világ ironikus-dialektikus látásmódja, a „másik oldal", a Rossz 
felfedezése az irodalom nyelvére lefordítva nem jelentett kevesebbet, 
mint hogy az egynemű Szépség helyébe a szaggatott kifejezésmód lé
pett, polgárjogot nyert a Rút, a diszharmónia, a fennkölt ellenpólusa
ként a hétköznapi, a szabályos mellett a szabálytalan. Végérvényesen 
leomlottak az alacsony és a magas műfajok közötti határok. Az írók a 
klasszicista tökéllyel a töredékességet szegezték szembe. Ennek meg
felelően most jutott uralomra az áttételes kifejezésmód, a metafora, 
mely azáltal, hogy egy szintre vont olyan jelenségeket, melyek a nem
művészi, köznapi gondolkodásban távol estek egymástól, igen alkalmas 
volt a romantika dialektikus látásmódjának a kifejezésére. 

Preseren 

meneküiés 

a nemzet 
mint kollektív 
személyiség 

romantikus 
látásmód 

irónia, kettős 
értelemben 

a rút, 
a diszharmónia, 
a szabálytalan 
polgárjoga 

metaforikus 
kifejezésmód 



Puskin 
meghatározó 

szerepe 

származása, 
neveltetése 

kapcsolatok 

Ruszlán 
és Ludmilla 

száműzetése 

állomásai 

Pétervár 

párbaj 

Alekszandr Szergejevics Puskin 
(1799-1837) 

Talán nincs a világirodalomban még egy olyan író, aki annyira 
kulcsszerepet játszana nemzete irodalmában, mint Puskin az 
oroszban. Nemcsak zsenije révén, még csak nem is azért, mert 
mindhárom műnemben - lírában, epikában, drámában - egy
aránt maradandót alkotott, hanem elsősorban azért, mert meg
határozta az egész orosz irodalom fejlődési irányát. 

Eló'kelő családból származott kü
lönösen anyai ágon: dédapja Nagy Péter 
kegyeltje, az abesszíniai Ibrahim Hanni
bal volt (erró1 szól Nagy Péter szerecsene 
című elbeszélése). Francia házi neveló'k 
nevelték, olyannyira, hogy első verseit -
még gyermekfejjel - franciául írta. Te
hetsége gyorsan hírt adott magáról, kü
lönösen, hogy 1811-tó1 beíratták a Péter
vártól nem messzire levő Carszkoje Sze
ló-i líceumba (gimnáziumba), az akkori 
idó'k valószínűleg legjobb iskolájába. En
nek elvégzése után, 1817-ben belépett a 
Zöld lámpa nevű irodalmi társaságba, 
amely kapcsolatban állt a szabadgondol
kodó dekabristákkal is. (Azokkal a neme
si forradalmárokkal, akik 1825 decembe
rében felkeltek a cári önkény ellen.) E korszakának fő műve a Ruszlán 
ésLudmilla című verses mese (1820), melynekjelentősége hasonló, mint 
a János vitézé a mi irodalmunkban. Egyre-másra írja "lázító" szellemű 
verseit, s ezért 1. Sándor cár délre száműzi, először Kisinyovba, majd 
Odesszába. Puskin beutazta ezekben az években a Kaukázust és a 
Krím félszigetet. 1824-tó1 száműzetésének újabb állomása anyja 
Pszkov környéki birtoka, Mihajlovszkoje, hogy aztán 1826-tól az új 
cár, I. Miklós Moszkvába rendelve igyekezzen udvari költőt faragni 
beló1e. Sikertelenül. 1830-ban családi birtokukon, Bolgyinóban (az ún. 
első bolgyinói ősz idején) hallatlan termékenységgel alkot. Ugyaneb
ben az évben feleségül veszi a szép Natalja Goncsarovát, s Pétervárott 
telepszik le. Életkorához és tehetségéhez méltatlan állami szolgálat
ra kötelezik. Állandó harcban áll a cenzúrával, a cárnak különleges 
gondja van rá, becsvágyó felesége miatt anyagi helyzete sem rózsás. 
Csak ismételt bolgyinói tartózkodásai (1833-ban és 1834-ben) hoznak 
némi nyugalmat zaklatott életébe. Felesége becsülete védelmében 
hagyja magát egy francia kalandortól provokálni, s a párbajban halá
los sebet kap. 
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Cigányok 
(1827) 

Az ún. déli elbeszélő költemények: A kaukázusi fogoly és A bah
csiszeráji szökőkút harmadik darabja. Puskin még Odesszában kezdte 
írni, s Mihajlovszkojéban fejezte be. 1824-ben részleteket adott ki belő
le, a teljes mű 1827-benjelent meg. 

A byroni hatásokat tükröző, talán "legromantikusabb" Puskin
művet drámai költeménynek tarthatjuk, hisz az elbeszélés menetét pár
beszédes, dramatikus részek szakítják meg. A romantika egyik kedvelt 
műfaja volt ez. Lehetővé tette a világ drámai összetettségének a bemu
tatását, ugyanakkor módot adott arra is, hogy a költő - az elbeszélő 
alakjában - beleszóljon az eseményekbe, véleményt nyilvánítson, kom
mentálja azokat, egyszóval saját személyiségét közvetlenül is beépít
hesse az ábrázolt világba. (E műfaj egyik legnagyszerűbb megvalósulá
sa Mickiewicz Ősök című töredékes drámai költeménye vagy Mácha fő 
műve, a Május, 1836.) A Cigányok cselekménye egyszerű: egy besszará
biai cigánycsapathoz csatlakozik a törvény eló1 menekülő Aleko. Meg
szeretik egyniást Zemfirával, a cigányvajda lányával. Két év múltán 
azonban, amikor Zemfira új szeretőt talál magának, Aleko mindkettő
jüket megöli. A cigánycsapat a gyilkost kiközösítve továbbvonul. 

Amint kitűnik, a cselekménynek nincs túl nagy jelentősége, hisz 
azt sem tudjuk meg, mi lett végül is Aleko sorsa. A művet epilógus zár
ja, melyben a költő mintegy összegzi a tanulságot, tehát a mondaniva
lót, nem pedig a cselekményt, a fóbős életútját fejezi be. 

A Cigányok a felvilágosodásnak abból az alaptételébó1 indul ki, 
hogy a természet(esség)ben rejtezik az ember szabadsága, amelyet a 
hazug civilizáció megsemmisített. Az „emberek városaiban" 

„Tiltják az eszmét, a szerelmet, 
Eladják szabadságukat, 
Bálványok előtt térdepelnek, 
Pénzért s láncért hajlonganak." 

(Lator László fordítása) 

Ezzel szemben áll a természet gyermekeinek, a cigányoknak„sza
bad, szegény világa". A hős világhoz fűződő viszonya itt is, mint általá
ban a romantikában, a legteljesebben a szerelem újszerű felfogásában 
nyilvánul meg. Szemben a XVIII. század kánonjaival, melyek szerint a 
szerelem szinte ugyanolyan társasági játéknak számított, mint az os
tábla vagy a társastánc, most a személyiség kifejeződési formája lett. 
Szerelme megölésével Aleko a szabadság gyilkosává is lesz, s joggal veti 
szemére a vajda: 

„Nem születtél vadnak, szabadnak, 
Szabadságot te csak magadnak 
Akarsz." 

(Lator László fordítása) 

Puskin világból kivetett, végletesen individualista byroni hőst te
remt, de mindjárt tovább is megy, megmutatván a béklyótlan szabad
ság korlátait. A másik ember élete, ha úgy tetszik, szabadsága árán nem 
lehetünk szabadok. A hősbó1 keserű gúnykép lett, saját szenvedélyének 
rabja. 
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a szabadság 
hiánya 

De Puskin kritikája ennél általánosabb, s ezért keserűbb. Az Epi
lógusban arról ír, hogy a cigányok között se lelni boldogságra, a világ
ból általában is kiveszett a szabadság. 

Jevgenyij Anyegin 
(1823-1830) 

A verses regényt, élete fő művét több mint hét évig, 1823-
tól 1830-ig írta a költő, s természetes, hogy elképzelései e hosz-

hét évig készült szú idő alatt - miközben olyan fontos, őt közelró1 érintő esemé
nyek zajlottak le, mint például a dekabrista felkelés és annak 
vérbefojtása - sok mindenben megváltoztak. Kisinyovban kezd
te, Bolgyinóban fejezte be, de az elkészült fejezeteket - nagyjá
ból éves időközökben - 1825-tó1 külön is közrebocsátotta, mint
egy folytatásos regény látszatát sugallva. A nyolc fejezetbó1 álló 
„kész" mű 1833-banjelent meg először. 

Azt, hogy „kész", nagyon is indokolt idézőjelbe tenni, hi
szen Puskin nagyjából megírta az Anyegin utazása című részt 
(ez lett volna a nyolcadik, s a mostani nyolcadik ennek megfele
lően a kilencedik fejezet), végül azonban csak függelékben kö
zölte. A tizedik, utolsóra tervezett fejezet megírt részeit pedig -
mely egy visszaemlékezés bizonyíthatatlan feltételezése szerint 
arról szólt volna, hogy Anyegin vagy a kaukázusi hegyilakók el
leni harcban esik el, vagy beáll a dekabristák közé - házkuta
tástól tartva 1830-ban elégette. Ám a végleges, nyolcfejezetes 
változat sem teljes. A negyven-ötven versszakot tartalmazó fe-

töredékes mű jezetekben egyes versszakok helyén néhol csak a versszak szá
ma szerepel (amelyet aztán Puskin a lábjegyzetekben vagy ki
tölt szöveggel, vagy nem), máshol meg a kihagyást pontok jel
zik. A romantika divatja szer'int tehát szándékosan töredékes 
mű. A töredékességgel azonban - késóbb látni fogjuk - ezúttal 
más célja volt Puskinnak. 

A regényben Puskin mintha a romantikus elbeszélő költe
ményekben megkezdett utat kívánná végigjárni: a XIX. száza
di ifjúság egy mintapéldányát, korunk hősét mintázná meg, aki 
korán megcsömörlik az élettó1, s lelke üressé, közönyössé válik. 

egyszerű A cselekmény egyszerű. A fiatal, eladósodott pétervári dandy, 
cselekmény Anyegin, nagybátyjától örökölt birtokán telepszik le. Gőgös, vi

lágfájdalmas magányában csak a naiv, érzelemittas Lenszkij
jel, a fiatal szomszéd földesúrral érintkezik. Lenszkij mutatja 
be Larinéknak is, akiknek két lányuk van. Olgába Lenszkij sze
relmes, Olga nővére, Tatjána viszont Anyegin iránt gyullad sze
relemre. Levelet ír a férfinak, aki azonban visszautasítja. Ez
után Larinék bálján merő szeszélybó1 beleköt Lenszkijbe, majd 
párbajban megöli barátját. Anyegin utazgatásban keres fe
ledést. Évek múltán, mikor visszatér Pétervárra, egy estélyen 
találkozik Tatjánával, aki közben férjhez ment egy nála jóval 
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idősebb, magas rangú hivatalnokhoz, s csillogó nő lett beló1e. 
Anyegin beleszeret, most ő ír szerelmes levelet, ám Tatjána -
bár még mindig szereti - a házastársi hűségre hivatkozva visz
szautasítja. 

Az egyszerű cselekmény ellenére az Anyegin talányos mű, 
többjelentésű, s éppen emiatt megszületése óta számos értelme
zést hívott életre. 

Szövegének talán legszembetűnóbb jegye irodalmi jelle
ge, „megcsináltsága". Mindjárt a regényműfajban szokatlan 
verses forma ezt hangsúlyozza. (Ezen belül viszont a híres 
Anyegin-versszak a maga hajlékonyságával majdhogynem 
az élőbeszéd kötetlenségével ajándékozza meg az írásos regény 
műfajt. Az Anyegin-versszakot 14 négyütemű jambusból álló 
~sor alkotja: 3 négysoros és 1 kétsoros rész, AbAb CCdd EffE 
gg rímképlettel, ahol a nagybetűk a nő-, a kisbetűk a hím
rímeket jelzik. A versszak eredetiségét az adja, hogy számos 
kombinációs lehetőséget tartalmaz - amiket Puskin „meg is 
játszik" - az egyes alegységek határainak és a mondatha
tároknak az egybekapcsolására, illetve elmosására. Amikor az 
olvasó néhány versszakon keresztül már kezdi megszokni, 
hogy 4 sor alkot egy mondatot, a költő váratlanul bevet egy 
olyan strófát, ahol a mondat átnyúlik a másik négy [vagy két] 
sorba. Ily módon jön létre a szigorú kötöttség és a legteljesebb 
kötetlenség vibráló, dinamikus egysége.) Puskin jegyzetek
kel akasztja meg az olvasást, idézetekkel, utalásokkal zsúfol
ja tele a szöveget, melyek a korabeli világ- és orosz irodalom 
bensőséges ismeretét tételezik fel, irodalmi-nyelvújítási har
cokra utalnak. Szinte minden, a szereplők „életében" megesett 
tényt az irodalom szempontjából értékel, s többször fordul elő 
az is, hogy a költő a már megírt részeket kommentálja. Egy
másnak ellentmondó tényeket hagy a műben, mégpedig -
ahogy az l. fejezet 60. versszakában bevallja - szándéko
san, amivel szintén az a célja, hogy rámutasson: nem élet, ha
nem irodalom áll előttünk. A költő úgy hazudik, hogy rajta
kaphassuk. 

Két ilyen szembeszökő ellentmondást említsünk: Tatjána 
levelét a történetet elmondó Puskin őrzi (III/31), más helyütt vi
szont arról értesülünk, hogy a levél Anyegin birtokában maradt 
(VllI/20). Ez még csak megmagyarázható. Az viszont nem, hogy 
Tatjánajellemrajzában Puskin hangsúlyozza orosz mivoltát, egy 
helyütt külön ki is emeli: „Tanjánk orosz volt ösztönében" (V/4), 
az eredeti még egyértelműbb: „lelkében orosz", ám másutt az el
beszélő azt adja tudtunkra: 

„S levelét, nincsen benne kétség, 
Le is kell majd fordítanom. 
Oroszul hősnőm nem tudott jól, 
Nem olvas hazai lapokból, 
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Édes anyanyelvén tehát 
Küzdve fejezi ki magát, 
Franciául tud írni szépen ... " 

(III/26; Áprily Lajos fordítása) 

(Bár ezekben a sorokban bujkál nem kevés öngúny, önleleple
zés is, hiszen Tatjána híres levelét - Anyegin levelével együtt -
Puskin valóban „fordította": különböző francia művekbó1, első
sorban Rousseau Új Heloi·se című regényébó1.) 

Figyeljük meg a regény szereplőit, a jellemzés módját! 
Mindegyik jellemzésében az első helyen szerepel, hogy milyen a 
viszonyuk az irodalomhoz, mit olvasnak, sőt Puskin hangsúlyoz
za, hogy ó'k maguk is irodalmi figurák: 

Olga: „De ezt a képet, ezt a színt, 
Az Olga-arcot rendszerint 
Meglelheted minden regényben, 
Bájos leányarckép nagyon, 
Szerettem is fiatalon, 
Aztán megúntam szörnyűképpen. " 

Lenszkij: ,,Neve: Vlagyimir Lenszkij, lelke 
Göttingai szellem neveltje, 
Az ifjúság virága volt, 
Kant híve, verselt és dalolt. 
Ködülte németfóldi tájról 
Hozott új eszmét, új tudást;" 

(II/23) 

(II/6) 

Puskinnak arra is van gondja, hogy irodalomtörténészi 
pontossággal elutasítsa a már akkor borúra-derűre használt 
„romantikus" megjelölést a valójában szentimentális Lenszkij
jel kapcsolatban: 

„Bágyadt borongás volt szavában 
(Romantikus - mondjuk; de hát 
Én itt nem látok igazában 
Egy szikrányi romantikát." 

(V/23) 

A leginkább az „életbó1 ellesett" szereplő Tatjána. S Anye
gin? Ő, akár Tatjána szemével látjuk (VII/24), akár az elbeszé
lőével (VllI/8), mindenképpen az irodalom szülötte: a világból 
kiábrándult byroni hős. Olyannyira, hogy maga is egy irodalmi 
típus megtestesítője lett: a felesleges ember típusáé, akiró1 Her
zen azt írta: „olyan ember, aki henyeségre, haszontalanságra ítél-
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tetett, idegen mind családjában, mind hazájában, aki nem akar a felesleges 
rosszat tenni, de képtelen jót tenni, így hát végül is nem csinál ember típusa 
semmit, bár mindent megpróbál". E típus aztán számos válto-
zatbanjelent meg az orosz irodalomban. Lermontov Korunk hőse 
című regényének főszereplőjétó1, Pecsorintól kezdve Goncsarov 
Oblomov (1859) című regényének címszereplőjén vagy Turge-
nyev számos figuráján át egészen Csehov cselekvésre képtelen 
alakjaiig. A „felesleges ember" - a Puskin által formába öntött 
irodalmi hős! - Bérczy Károly 1866-os pompás fordítása óta a hatása a magyar 
magyar irodalomban is hatott, többek között Vajda Jánosra, irodalomra 
Arany Lászlóra. 

De nyomozzuk tovább az irodalmiságot az Anyeginben! 
Puskin a regény vége felé maga összegzi, hogy az olvasó mire 
„használhatja föl" művét. Figyeljük meg, mennyire túltengenek 
a tisztán irodalmi felhasználási módozatok: az olvasó szerepe 

„Bármit kerestél verssoromban: 
Felfrissülést a munkagondban, 
Viharos, szép emlékeket, 
Elmés szót, élő képeket, 
Hibát stílusban és szavakban, 
Kívánom, lelj bár cseppnyi részt, 
Mely álmodni s mulatni készt, 
Vagy arra, hogy folyóiratban 
Vitázzék harcos ingered." 

(VIII/49) 

A legkülönösebb azonban a mű kezdése és befejezése. Az különös kezdet 
Anyegin kétszer kezdődik (másodszor: 1/52), s akkor még nem 
számítottuk a VII. (!) fejezet végén levő gúnyos eposzi invoká-
ciót. Befejezve viszont nincs. Puskin a két főszereplő, Tatjána és 
Anyegin sorsát elvarratlanul hagyja. A mesét egyszerűen meg- a történetnek 
szakítva a Jevgenyij Anyegin című verses regényének vet véget, nincs vége 
nem pedig annak a történetnek, amelyró1 a könyv szól: 

„S a kellemetlen perc előtt 
Itt, olvasóm, elhagyjuk őt, 
Búcsúzunk hősünktől sok évre, 
Örökre tán." 

(VIII/48) 

Ha ennyi az irodalom az Anyeginben, hol marad a valóság? Ak
kor miért igaz a nagy kritikus, Belinszkij jellemzése a műró1: 
„az orosz élet enciklopédiája"? 

Azért, mert van az Anyeginnek egy olyan szereplője, aki
ró1 eddig nem beszéltünk: maga Puskin, az elbeszélő. Fura figu
ra. Anyegin hasonmása, olyannyira, hogy inkább ő nevezhető fő
hősnek (a végén Anyegint valóban „különc kísérő" -vé fokozza le 
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- VIll/50). Igaz, nem vallja be, sőt egy helyütt kifejezetten tilta
kozik azonosításuk ellen (1/56), de ezt is gúnyos kétértelműség
gel teszi, s egy-két versszakkal késóbb ír művének ellentmon
dásos jellegéró1; úgyhogy a tiltakozást nem szabad komolyan 
vennünk. Mint ahogy az egész műben jóformán semmit: min
dent az irónia leng be, a dolgok visszájára fordítása. Puskin min
denkit kigúnyol: önmagát (pl. IV/35), szereplőit, nem kíméli az 
olvasót sem (pl. IV/22), Oroszország ázsiai viszonyait (VIl/33). 
Nincs előtte semmi szent: mikor elragadná a hév, például ezt ír
ván: „ Várlak, szabadság drága napjai / Jössz -e? Mikor jössz? -
kérdezem. A parton kószálok kutatva", egy lábjegyzet oda
biggyesztésével rögtön visszaráncigálja magát a földre: „Ezt 
Odesszában írtam" (1/50 ). 

Egyvalami azonban valóságos, cáfolhatatlanul bizonyos 
az Anyeginben: magának a verses regénynek az írása. A sok 
trükk, irodalmi műfogás, a közbeszólások, kommentárok, láb
jegyzetek, a szöveg egész töredezettsége, folytatásos megsza
kítottsága nem is szolgálnak más célt, mint hogy rádöbbent
sék az olvasót: Anyegin történetén kívül még egy másik törté
netet olvas: az Anyeginét, és ez utóbbiban van benne többek 
között a megírás hét évének minden valósága, enciklopédikus 
teljessége. Ez a valóság olyan erős, hogy kisugároz mindenre, 
s a klasszicista, érzékenység-korabeli, romantikus stb. idéze
tekbó1, utalásokból összeszerelt művet végeredményben rea
lisztikussá teszi. Az irodalom - az irónia energiájának segít-
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ségével :.._ minduntalan életbe csap át, olyannyira, hogy a vé- élet és irodalom 
gén a kettő - élet és irodalom - kimondottan is azonosul. Idéz- azonosulása 
zük a mű utolsó mondatait, kivételesen szó szerinti fordí-
tásban: 

„Boldog, ki az Élet ünnepét korán 
Otthagyta, nem itta fenékig 
Borral teli serlegét, 
Ki nem olvasta végig [az Élet] regényét 
És el tudott tőle [ti. a regénytó1] válni hirtelen, 
Mint én Anyegintől." 

Az utolsó sor Anyeginje itt persze a verses regényt jelenti, 
mely azonos az Élettel. 

Más értelmet kap így a mű „befejezetlensége", kurta-fur
csa abbahagyása is. Kár találgatni, hősének milyen sorsot szánt 
Puskin. Azonosságukból az következik, hogy sok mindent csi
nálhatott, egyvalamit azonban biztosan csinált: hasonmása, 
Puskin kezével megírta a Jevgenyij Anyegint. (Puskin ravaszul 
utal magában a szövegben is erre a lehetőségre: VIII/38.) A rej
télyes utolsó sorok ily módon körülbelül azt jelentik: boldog, aki 
korán itthagyja ezt az árnyékvilágot, Puskin fáradt, világfájdal
mas gesztussal legyint: a felesleges ember irodalmi típusa visz
szavezettetett az életbe. 

Irodalom és élet ilyen egymásba folyása persze nem kor
látozódik pusztán Anyegin és az elbeszélő kapcsolatára, ha
nem mindent elborít. Így a többi szereplőt is. Ha ilyen szem
pontból újra végignézzük ó'ket, különös eredményre jutunk. 
A „legirodalmibb", a leginkább parodisztikus figura, Lenszkij 
sorsa lesz a leginkább „életszagú", a lehető legkomolyabb: 
a halál. A szentimentális, „holdvilágképű" (IIU5) Olga férjhez 
megy egy ulánushoz, s boldogan éli világát (VIU8, 9, 10). Hát 
Tatjána? Puskin az ő esetében sem állja meg a gonoszkodó 
sugalmazást. Sejteti, hogy Tatjána, az „életbeli" Tatjána meg
halt (VllU51), de ha életben marad? Nem ugyanaz lett volna
e a sorsa, mint anyjának, aki fiatal korában ugyancsak Ri
chardsonért hevült, ugyancsak szerelmes volt egy regényhős
nek is beillő gárdistába, ugyancsak férjhez kényszerítették, 
s házasság után ugyanúgy szenvedett, könnyeket ontott 
(IU29-32), mint Tatjána késóbb Anyegin egykori levele fölött 
(VllU40)? Nem lett volna-e Tatjánából is férjét papucs alatt 
tartó, a cselédséget irányító Vidéki nagyasszony, mint any
jából? Hisz végül is miért nem követte szíve parancsát? A fe
lelet eléggé semmitmondó: „közbeszólt / A sorsom." (VllU4 7). 

Mi az értelme mindennek? Az, mint minden remekműnek. 
Ráébreszteni az olvasót, hány arca is lehet az embernek, s ezál
tal saját életének új lehetőségeire nyitni a szemét. 
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Keressük ki a megadott szövegrészeket, és vitassuk meg értelme
zésüket! 

Válogassunk az Anyeginbó1 olyan részleteket, amelyek a korabe
li orosz életet jellemzik! Mutassuk be, hogyan érvényesül Puskin 
ironikus bírálata! Milyen jelenségeket minősít éles gúnnyal? 

Jellemezzük Anyegint! Milyen irodalmi és társadalmi okok ma
gyarázzák a "felesleges ember" típusának. kialakulását? 

Utaltunk rá, hogy az Anyegin többféleképpen értelmezhető. Ké
szítsünk bibliográfiát a könyvtárban, és olvassunk el néhány ta
nulmányt Puskin művéró1! 

Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Mikor, milyen történelmi viszonyok között indult a romantikus 
mozgalom Angliában, Németországban, Franciaországban és Eu
rópa keleti felén? 

Melyek a romantikusok világképének közös jellemzői (természet
és történelemszemléletben, a nemzetről és az egyénről alkotott 
felfogásban, a költészet szerepének a kérdésében stb.)? Milyen 
különbségeket figyelhetünk meg? 

Hasonlítsuk össze a klasszicista és a romantikus költészetesz
ményt! 

Mondjunk példákat a romantikus költészetre jellemző alábbi vo
násokra: műfajok, hangnemek keverése; töredékesség; metafori
kus jelleg; a mítoszok egyéni értelmezése; egyéni lélekállapot ki
fejezése; az elbeszélés folytonosságának megszakítása; a szélső
ségek szembesítése, irónia. 
Bővítsük a felsorolást! 

Mit jelent a szerelem a romantikus művészet számára? (Válaszol
junk E. T. A. Hoffmann, Hölderlin, Victor Hugo művei alapján!) 

Milyen jelentései vannak az éjszakának. és az aranykornak. a ro
mantikus költészetben? 

*** 
Magyarázzuk meg, miképp lehetséges, hogy az Anyegin szándé
kolt "irodalmisága" ellenére "az orosz élet enciklopédiája"! 

Nevezzünk meg néhány olyan romantikus művet, amelynek ha
tása volt a magyar irodalomra! 

Az irodalom és a zene kapcsolata a romantikában igen szoros. 
Mennyiben hasonlítanak. a zeneszerzó'k törekvései a romantikus 
költó'kéhez? A zene iránt érdeklődó'k készítsenek értekező fogal
mazást a kérdésró1! (Tájékozódásul elolvashatják pl. Szabolcsi 
Bence A zene története című könyvének E. T. A. Hoffmannról, 
Schumannról, Lisztró1, Wagnerró1 adott jellemzését.) 
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A romantikus zeneirodalom számos alkotását ihlette irodalmi 
mű. Keressünk példákat Liszt Ferenc életművébó1! Milyen zenei 
formák keletkeztek a romantikában? Miért felelt meg törekvé
seiknek különösen a szimfonikus költemény és a dal? 

Miért nem hozhatott létre a romantika igazán nagy műveket az 
építészetben? Mivel magyarázható a történeti stílusok feleleve
nítése? Miért nem szerencsés gondolat gótikus homlokzatú gyá
rakat, pályaudvarokat, görög oszloprendes villákat, neobarokk 
színházakat építeni? Végezzünk gyűjtőmunkát és keressünk po
zitív ellenpéldákat a XIX. század első felének építészeti törekvé
seiben! 

A festészet milyen műfajaiban nyilvánultak meg leginkább ro
mantikus törekvések? Forrásmunkák alapján készítsünk rövid 
beszámolót a témáról, és vetített képekkel szemléltessük az osz
tálynak! 





A XIX. század  
első felének  

magyar irodalma





A reformkor 

A XIX. század első felében Magyarországon is a kibontakozó romanti
ka határozta meg az irodalom jellegét. A "reformkor" nem irodalmi, ha
nem történeti fogalom, így jellemzése más tantárgy hatáskörébe tarto
zik, s itt csak igen rövid utalásokat tehetünk arra a korszakra, mely
ben romantikus irodalmunk létrejött. 

Napóleon legyőzése után, 1815-ben Ferenc császár, Sándor cár és 
III. Frigyes Vilmos porosz király „szent szövetséget" kötött, azaz meg
fogadta, hogy bármiféle veszély esetében segítséget nyújt egymásnak. 
E szövetség őréül Metternich herceget, Ferenc császár miniszterét sze
melték ki. 

Az önkényuralom Magyarországra is kiterjedt. 1812-tó1 tizenhá
rom éven át nem hívtak össze országgyűlést. Az ország évekig nem ta
núsított ellenállást. A politikai ébredést külföldi események indították 
el. Nápolyban, Piemontéban és Spanyolországban forradalmi megmoz
dulásokra került sor. Ezek letörésére 1820-ban és 1821-ben Metternich 
országgyűlésen kívül újoncokat követelt, a következő évben pedig két
és félszeresére emelte a hadiadót. A megyéknek egy része szembehe
lyezkedett az alkotmányellenes intézkedésekkel. Metternich először 
meg akarta torolni az engedetlenséget, de erőszakos lépései csak fokoz
ták az ellenállást. Bécs meghátrálni kényszerült; 1825-ben összehívták 
az országgyűlést. 

Ez az 1827-ig tartó országgyűlés nem hozott ugyan lényeges ered
ményt, mégis új korszakot nyitott, részint azért, mivel kimondták, hogy 
a király minden harmadik évben köteles egybehívni a rendeket, rész
ben pedig azért, mivel ekkor kezdte meg közéleti pályafutását Széche
nyi István gróf. 

A következő, 1830. évi országgyűlés munkáját erősen fékezte, 
hogy a júliusban kitört párizsi forradalomnak és a galíciai parasztföl
kelésnek a híre a kiváltságait féltő maradibb nemességet visszaretten
tette az újításoktól. Legtöbb eredménnyel a magyar nyelv ügyében foly
tatott vita járt: határozatot hoztak arról, hogy senki nem viselhet köz
hivatalt, aki nem tud magyarul. 

Az udvar ellenzéke először az 1832-36-os országgyűlésen lépett 
föl szervezett formában. Magyarországon az ellenzéknek három válfa
ja létezett: sérelmi, merkantilista és szabadelvű. Az első irányzat kép
viselői a nemesség politikai jogainak figyelembevételét k-érték számon, 
a második törekvés hívei kereskedelmi jogokat kívántak, a harmadik 
mozgalom szószólói társadalmi reformokat s végső soron Magyarország 
politikai függetlenségét tűzték ki célul. Széchenyi első alkotó korszaká
ban Dessewffy József gróffal ( 1771-1843) vitázott, aki lényegében az el
lenzéknek első változatát képviselte. Magát Széchenyit a merkantilis
ta és szabadelvű ellenzékiség közötti állandó habozás jellemezte. Az 
1832 végén megnyi1t országgyűlés alsó tábláján Deák Ferenc és Köl
csey, a felsőn Wesselényi Miklós báró, az erdélyi mágnás vezette asza-
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A Nemzeti Múzeum épülete. 1840. Rudolf Alfrajza után 

badelvű ellenzéket. Tevékenységük arra irányult, hogy könnyítsenek a 
jobbágyok terhein. Munkájukhoz támogatást kaptak Kossuth Lajostól, 
aki ugyan csak megfigyeló'ként lehetett jelen a diétán, de a vitákról Or
szággyűlési Tudósítások címen nem hivatalos lapot szerkesztett, amely
nek példányait elküldte a megyéknek. 

Ez a diéta felszínre hozta az ország legégetóbb társadalmi kérdé
seit. A szabadelvű ellenzék végül is nem érte el a célját, mert az udvar 
a nemesség maradi részét mozgósította ellene. Az ülések berekesztése 
után az átalakulást akaró vezetó'k egy részét pörbe fogatta és lecsukat
ta. Az erőszak azonban ismét növelte az ellenállók táborát. Az 1839-40-
ben tartott országgyűlés kiszabadíttatta a politikai foglyokat. 1841 ele
jén Kossuth megindította a Pesti H~rlapot, amelyben sorra vette az ál
tala szükségesnek tartott reformokat. 

A negyvenes évek első felében Széchenyi és Kossuth hírlapi vitá
ja foglalkoztatta a közvéleményt. A politikai önállóságot Széchenyi az 
anyagi jólét következményének, Kossuth pedig föltételének tekintette. 
A reformok ügye közben tovább haladt előre: az 1843-44. évi diétán a 
magyar hivatalos állami nyelv lett, és törvénybe iktatták, hogy nem
csak nemesi származásúak szerezhetnek vagyont és tölthetnek be hi
vatalt. Ez utóbbi intézkedés jelentősen meggyorsította a polgárosulás 
folyamatát, segítette a független értelmiség kialakulását, ennek viszont 
döntő hatása volt kultúránkra. 

A negyvenes években az ellenzéknek egyre több árnyalata jött lét
re. Közülük a szépirodalomban is éreztette hatását a centralisták cso
portja, melynek a verset, drámát, regényt és értekező prózát író Eötvös 
József báró, a szépíróként és műfordítóként indult s történésszé, illetve 
politikai közíróvá vált Szalay László és Lukács Móric, valamint az ér
tekező Csengery Antal s Trefort Ágoston volt a tagja. Míg Kossuth és a 
drámaíróként sem jelentéktelen Teleki László gróf a megyerendszer to
vábbfejlesztésével képzelte el a társadalom átalakítását, addig a cent
ralisták úgy vélték, hogy a népképviseleti országgyűlés és a felelős kor
mány létrehozása szükségtelenné teszi a vármegyerendszer fönntartá
sát. 
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A reformkor az 1847-48-as utolsó rendi országgyűléssel ért vé
get. Az európai forradalmi hullám hatására törvénybe iktatták a job
bágyfelszabadítást, a közteherviselést, a népképviseletet és a törvény 
el<>tti egyenllíséget, a sajtószabadságot. Másfél év alatt fölszámolták a 
hűbériséget, s a polgári átalakulás lényegében befejeződött. Ezen a té
nyen még az sem tudott változtatni, hogy Bécs a legreakciósabb euró
pai nagyhatalomnak, a cári Oroszországnak a segítségével leverte azt 
a forradalmat, amelynek hívei egész Európában a legtovább tartották 
magukat. 

Katona József 
(1791-1830) 

1847-48: 
jobbágy
felszabadítás, 
polgári átalakulás 

Kecskeméti polgárcsalád fia. Apja takácsmester, olvasó ember, fia ta- családja 
níttatására nem sajnálja az anyagi áldozatot. Jogásznak szánja. Az ifjú 
joghallgató azonban ideje javát nem tanulmányainak szenteli: történe-
ti tárgyú könyveket olvas, s buzgó tagja a pesti magyar színtársulat- kapcsolata 
nak. Színész és fordító, dramaturg és eredeti darabok szerzője. Mégsem a magyar 
talált otthonra a színházban. Hozzájárult ehhez az a viszonzatlan sze- színjátszással 
relem is, amelyet a primadonna, a későbbi Déryné iránt érzett. Levél-
ben, KJ. aláírással vallotta meg érzelmeit, s a címzett nem is tudta, 
kit rejtenek a kezdlíbetűk. Naplójában Déryné így jellemzi Katonát: „Ez 
igen különös egyéniség volt. Nagy különc, szörnya komoly mindig s igen 
rövid beszéda. Egy-egy szóval végzett mindent." 

Apja haragudott a „komédiázás" miatt. A színházzal való kapcso
lata meglazult (a színészéletről nem nyújt hízelglí képet A rózsa című 
vígjátéka), s 1815-ben a társulat el is hagyta Pestet. 

A Bánk bánt az Erdélyi Múzeum 1814-ben meghirdetett pályá- a Bánk bán 
zatára írta. A bíráló bizottság véleményéró1 nem értesült, egyébként a keletkezése 
dicséretben részesített művek között nem szerepelt a darab. 1819-ben 
székesfehérvári társulat telepedett egy időre a fővárosba. Katona átdol-
gozta a Bánk bánt, s a társulat műsorra is tűzte, a cenzúra azonban 
nem engedélyezte a mű ellíadását, csupán megjelentetését. 1820-ban 
meg is jelent a dráma, visszhangot azonban nem keltett. Katona két ta- tanulmányai 
nulmányt is írt ebben az idlíben. Az egyikben Kisfaludy Károly Ilk;a című 
darabját bírálta, a másikban általánosabb kérdésró1, a magyar dráma-
írás akadályairól értekezett (Mi az oka, hogy Magyarországban a játék-
színi költ6mesterség lábra nem tud kapni, 1822). 

A Bánk bánt fogadó közöny részben a kor színházi ízlésével ma- a korízlés 
gyarázható. A németből fordított lovagi rémtörténetek és a darabgyá-
ros Friedrich Kotzebue-féle vígjátékok számíthattak sikerre. Kisfaludy 
Károly (1788-1830) darabjai, amelyeket a Pestre is ellátogató székes- Kisfaludy Károly 
fehérvári társulat mutatott be, ugyancsak nem magas esztétikai érté-
kükkel hódították meg a közönséget. Szerzőjük maga írta utólag A ta-
tárok Magyarországon című művéről (1811) egy epigrammában: 

„Sok hazapuffogatás, ok semmi, de szörnya magyarság, 
Bundás indulatok; oh be tatári mav ez!" 

E korai darabja a német lovagdrámák hatását mutatja, magyar 
környezetbe emelve át az emelkedett gondolkodású, lovagias ellenfelek 
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harcát s az érzelmes és szerencsésen végződő szerelmi történetet. A tá
voli múlt, a nemzet hajdani dicsőségének megidézésével Kisfaludy a 
maga korát kívánta felrázni, lelkesíteni. A tatárok 1819-es p~sti bemu
tatója példátlan sikert aratott és egy csapásra ismertté tette szerzője 
nevét. A hálás színiigazgató kérésére írta meg Kisfaludy négy nap alatt 
az Ilka vagy Nándorfehérvár bevétele (1819) című művét, amely hason
ló fogadtatásban részesült. Kisfaludy drámáinak, mindenekelőtt vígjá
tékainak elsősorban történeti jelentőségük van: közönséget teremtet
tek a magyar nyelvű színháznak. A„magyar vígjáték atyjá"-nak nevez
ték el őt, de atyja volt még emellett sok mindennek: a magyar roman
tikának, a romantikus témájú festészetnek és kisprózának, a modern 
folyóirat-szerkesztésnek, ő emelte Pestet irodalmi központtá, s hozzá 
fűződnek az első népdal formájú kísérletek is. Életműve alapján nem 
tartozik ugyan a legnagyobbak közé, de a szerep, amit betöltött, rend
kívüli volt. 

Katona más ízlésnek kívánt megfelelni, s ez magyarázza a vissz
hang hiányát. Kazinczy és Kölcsey nem a Bánk bánra, hanem Katona 
kritikai írásaira figyeltek fel, ezeket parlagias szelleműnek és öntelt
nek tartották (az utóbbi vélekedésre Kisfaludy-kritikája szolgáltatott 
okot). A kor irodalmi életén kívül rekedt Katona műve nem számítha
tott az értó'k figyelmére. 

1820-ban visszatért Kecskemétre. Szülővárosának tanácsától ka
pott egyedül elismerést és 100 forint honoráriumot „a magyar nyelv pal
lérozására törekvő dicséretes igyekezetéért". Ügyész, majd főügyész lett, 
szabad idejében Kecskemét történetét kutatta, de irodalmi tevékenysé
gét nem folytatta. „ ... ha a madár látja, hogy hasztalan esik fütyörészé
se, élelméről gondoskodik és -elhallgat" - írta elóbb értekezésében. Jós
lata a maga életében, sajnos, valóra vált. 

Bánk bán 
(1815-19) 

A Bánk bánt 1833-ban mutatták be először Kassán, s bár 
az előadások sikert arattak, a kritikusok kezdetben kevésbé mél
tányolták. Igaz, Arany János már 1836-ban ("bizalmas körben") 
többre tartja Kisfaludy legjobb tragédiájánál, a Stibor vajdánál 
- Vörösmarty viszont még 1839-es kritikájában is inkább elma
rasztalja, mint dicséri. Széchenyi István pedig ezt írja naplójá
ba az előadás megtekintése után: „Megfoghatatlan, hogy a kor
mány megengedi egy ilyen esztelenség előadását. Rossz, veszedel
mes tendencia." A negyvenes években aztán a mű megérkezik -
egy korabeli epigramma szavaival: „a meredek pálya legfelső fo
kára". 1848. március 15-én Katona drámájával ünnepel a forra
dalom, 1861 ota Erkel Ferenc zenéjével operaváltozatát is siker
rel játsszák. 

Katona történeti forrásokból vette tárgyát. Elsősorban 
Bonfini és Heltai krónikájára támaszkodott. Bánk történetét 
ugyan többen feldolgozták már előtte szépirodalmi formában, ő 
azonban valószínűleg csak két epikus változatot ismert. Szaba
don használta a forrásanyagot. A cselekmény szerkesztésében 
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Jelenet a Bánk bán előadásából. Gyulai Várszínház, 1967 

és a jellemábrázolásban voltak mintái (Katona sokat olvasott: 
Shakespeare-t, Schillert és a Sturm und Drang-drámákat), de 
rendkívüli tehetsége, érzékenysége, képzelete révén olyan ere-
deti művet hozott létre, amely egyedül állt a kor (és nem csak korát megelőző 
saját kora) magyar irodalmában. Olyan társadalmi, politikai eredeti mű 
kérdéseket is érintett, amelyek késóbb, a reformkor és a forra-
dalom időszakában váltak igazán időszerűvé. 

A dráma felépítése 

A Bánk bán, az első kiadás alkalmából írt„Jegyzés"-t, azaz tagolása 
előszót nem számítva, előversengésbó1 (prológusból) és öt sza-
kaszból (azaz felvonásból) áll. 

Hasonlítsuk össze a szakaszokat! Hol, milyen színhelyen játszód
nak az egymást követő szakaszok? Megállapítható-e pontosan, 
mennyi idő alatt folyik le a cselekmény? Mennyi idő telik el a ne- drámai tér és idő 
gyedik szakasz végéig? Mennyi idő választja el az ötödik szakaszt 
a negyediktó1? Melyik drámai konvenciórendszerhez áll közelebb 
Katona műve: Shakespeare-éhoz vagy a francia klasszicizmusé-
hoz? Hiteles-e minden esetben a szereplők megjelenése az adott 
helyen és idóben? 

Vizsgáljuk meg a történés ritmusát! Melyik szakaszban találha
tó a legtöbb jelenet? Melyikben a legkevesebb? Ha a jeleneteket 
három csoportba osztjuk annak alapján, hogy monológot, párbe
szédet vagy csoportos beszédet tartalmaznak, melyik jelenettí-
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pus dominál a különböző szakaszokban? Milyen párhuzamok 
figyelhetó'lt meg az egyes jelenetek, illetve szakaszok között? (Pél
dául milyen párhuzamosság tapasztalható a második szakasz 
második és harmadik jelenete között?) 

A színhely meghatározó jelentőségű abból a szempontból is, hogy 
mely szereplő vagy szerepló'lt kerülnek előtérbe az egyik vagy má
sik szakaszban. Próbáljuk meg ennek alapján megjelölni, hogy 
egy-egy szakasznak ki vagy kik az előtérben álló szereplői! Mely 
szakaszokban nem lehet ezt eldönteni? 

A színhely, az idő, a szakaszolás-jelenetezés, a tempó, a be
szédhelyzet és a szerepló'k mozgatása alapján is alapvetően fon
tos megállapításokat tehetünk. A színhely és az idő egysége ér
vényesül egy-egy szakaszon belül. A szakaszok önálló funkciót 
töltenek be a dráma egészében. Az előversengés és az első sza
kasz alapján feltárul az alapszituáció: a király és Bánk távollé
tében Gertrudis gyakorolja a hatalmat. Ottó ki akarja használ
ni az alkalmat Melinda elcsábítására. A jogaikban sértett ma
gyar urak elégedetlensége forrpontig jut. Petur hívására Bánk 
titokban visszatér, s ezzel a bonyodalom megindul. Az első sza
kasz mozgalmas, gyorsan változó színeiben a királyt és kísére
tét kivéve minden szereplő színre lép. A dráma két alapvető ré
tege, a magánélet és a közélet egyaránt szerepel. A másodikban 
a közéleti, a harmadikban a magánéleti szál dominál, a negye
dikben visszatér a közéleti probléma, fó'ként a Gertrudis és Bánk 
közötti nagy összecsapásban. A királyné meggyilkolása és Petu
rék lázadása a negyedik szakasz utolsó jeleneteiben a drámai 
cselekmény tetőpontja. Az ötödik szakasz kibontakozása való
jában nem más, mint Bánk tettének mérlegelése. Igen fontos, 
hogy ez a mérlegelés a visszatért király színe előtt történik, aki 
ha nem is pártatlan, de kívül áll a drámai konfliktusban részt 
vevó'k világán. 

Figyeljük meg a szakaszok felütését! Katona kedveli az "in medi
as res" kezdést : egyszerre a történések középpontjában találjuk 
magunkat. Bizonyítsuk be, hogy ilyen felütés található az előver
sengésben, az első és a harmadik szakaszban! Mi ennek a funk
ciója? 

Az in medias res kezdés a negyedik szakasz elején talá
nyos,nak tűnik. „Csak szúnyogok-csak szőnyeget nekik" -mond
ja Gertrudis. Katona színpadi alkotásnak szánta művét. A sze
repló'k szövegét kiegészíti a játék. Amikor a drámát olvassuk, a 
szerzői utasítások (instrukciók) alapján következtethetünk e „ki
egészítés" -re. Gertrudis szövege egy levélre utal. A szőnyeg itt 
kárpitot, függönyt jelent (mint az angol ,carpet' szóban). A mon
dat jelentése ez: szúnyogok ellen elég, ha leeresztjük a függönyt 
- azaz nem kell komolyan venni a levélben foglaltakat. (A levél 
tartalmát az olvasó csak az ötödik szakaszban ismeri meg: Pon-
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tio di Cruce, az illír helytartó figyelmeztet benne a délvidéki elé
gedetlenségre, a pártütés veszélyére.) Gertrudis a levelet késóbb 
(a Mikhál-jelenetben) újra felveszi, megnézi és visszadobja: en
nek a némajátéknak éppen az a funkciója, hogy Gertrudis rá
döbben, nemcsak„szúnyogokról" van szó, az elégedetlenséget ko
molyan kell venni. Mikhál elfogatása e levél nélkül nem politi
kai tett, hanem közönséges kegyetlenség. De Gertrudis tettének 
valódi jelentőségét nem érthetjük meg, csak utólag, a levél tar-
talmának ismeretében. · 

Figyeljük meg a szakaszok befejezését! Az első szakaszt Bánk a szakaszok 
nagy monológja zárja (erró1 még bővebben szólunk), a másodikat zárlata 
Petur bán keserű-gunyoros elköszönése, a harmadikat Biberach, 
a negyediket Gertrudis meggyilkolása és a lázadók összecsapása 
a királynéhoz hű emberekkel s végül az ötödiket Endrének az ese-
ményeket tudomásul vevő és lezáró szavai. Miért nyomatékosak 
ezek a zárlatok? Megfigyelhető-e egyfajta fokozás a szakaszok ko-
rábbi és befejező jelenetei között? 

A szakaszok belső egysége folytán zárlatuk mindenkor be- a folyamatosság 
rekeszt egy-egy eseménysort, a következő szakasz nyitánya nem megszakítása 
közvetlen folytatás. Az első szakasz utolsó jelenete után Bánk 
bán csak a második szakasz második jelenetében jelenik meg is- felfüggesztés, 
mét, a második szakasz utolsó jelenete után Petur bánnal csak késleltetés 
a negyedik szakasz utolsó jelenetében találkozunk, a haldokló 
Biberach szavait csak az ötödik szakasz ötödik jelenetében is-
merjük meg. 

Politikai vagy szerelmi tragédia? 

A dráma színpadi sikere és kritikai elismerése óta bizo
nyosnak látszik, hogy a Bánk bán a XIX. század legjelentősebb 
magyar drámája. Művészi jelentését illetően már igen eltérnek 
a vélemények. Voltak és vannak kritikusok, akik túlontúl egyér
telműnek látják a drámai bonyodalmat, Bánk tettében jogos 
elégtételt látnak a nemzetet (és a magánembert) ért sérelemért, 
és ezért némiképp feleslegesnek ítélik az utolsó szakaszt: Bánk 
összeroppanását érthetetlennek, a királlyal való megbékélést 
pedig "hiperlojalitásnak", politikai engedménynek fogják fel. 
Mások éppen azt kifogásolják a műben, hogy jelentése túlságo
san összetett: a politikai és szerelmi szál nemcsak erősíti, ha
nem keresztezi is egymást; Bánk habozása ebbó1 a kettős kötött
ségbó1 ered, s nem világos, hogy valójában melyik nemzetséget 
sújtja igazán a sors: a bojóthit vagy a magyart. 
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Egyetért valamelyik véleménnyel? Egyik álláspontot sem fogad
ja el? Döntését indokolja! Álláspontja kialakításához szükséges
nek látszik, hogy a következő kérdésekre keressen választ: 
Mennyiben felelős Gertrudis az ország nyomorult állapotáért? Mi 
a felelőssége ebben Bánk bánnak vagy Peturnak? Ártatlan vagy 
bűnös Gertrudis Melinda elcsábításában? Mennyiben fűzi érdek 
Ottó sikeréhez? A tett elkövetése után szánakozó vagy kárörven
dó"? Milyen mértékben felelős Bánk Ottó tervének sikeréért? Meg
akadályozza Peturt a királyné megölésében, végül ő teszi meg -
tehetett volna mást? Bánk vállalja tettét, azután mégis összerop
pan -miért? Kit tart bűnösnek a király: Peturt, Bánkot vagy Gert
rudist (is)? Igazságos-e a király ítélete? 

Az értelmezó'k annak alapján válaszolták meg ezeket a kér
déseket, hogy miképp fogták fel a tragikumot általában, és mi-
1,Yen lehetőséget láttak ennek kimutatására Katona művében. 
Igy például az első méltatók, Gyulai Pál és Arany János abból 
indultak ki, hogy a tragikus tévedések bizonyos történelmi hely
zetekben elkerülhetetlenek, de sztoikus lelkülettel és állandó 
lelki készenléttel, a könnyelműség leküzdésével, ajó szándékok
ban, a nemes érzések túlzásaiban rejlő veszélyek tudatosításá
val csökkenthetjük a végzet hozta katasztrófát. E mögött a tra
gikumfelfogás mögött az 1848/49-es szabadságharc elbukásá
nak tapasztalata áll. Gyulai és Arany szemében Bánk jó szán
dékú ember, érzései és elvei nemesek, látja nemzetének szörnyű 
helyzetét, és tenni, segíteni akar. A körülmények azonban olya
nok, hogy nem jó és rossz, hanem csak két rossz lehetőség kö
zött választhat. A királyné és merániai udvaroncai élősködését 
szép szóval nem lehet megszüntetni, az erőszakos út pedig 
visszaüt azokra, akik szívükön viselik a nemzet sorsát, és ma
gára a nemzetre is. Sem békésen, sem erőszakkal- ebben a di
lemmában fejeződik ki a dráma cím- és főszereplőjének s az 
egész drámának a végzetszerűsége. 

E felfogás Lessing tragédiaelméletén alapul. A tragédia en
nek értelmében úgy írható le, mint egy tragikus vétség elköve
tésének és felismerésének, valamint a vétséget elkövető hős bűn
hődésének története. Ennek jegyében fogalmazta meg Gyulai 
Pál is Bánk bán-elemzését. Kitűnően tárta fel az alakok belső 
konfliktusait, drámai ellentmondásait, Bánk tettét azonban 
többszörös bűnnek tekintette, amiért kijár a drámai bűnhődés 
és a hősnek illő szánalom. Nézete szerint Bánk gyilkosságával 
az ellen az erkölcsi világrend ellen lép fel, melynek fenntartá
sáért elsősorban ő a felelős; Gertrudisban szeretett királyának 
hitvesét öli meg; maga Gertrudis pedig vétlen Melinda elcsábí
tásában (hiszen Ottó altatóport adott neki); s a bán bűnét sú
lyosbítja, hogy közvetve Melinda halálát is okozza. 

Arany János árnyaltabban ítélte meg a királyné felelőssé
gét: elfogadva Bánk nézőpontját, hogy Gertrudis „érthetetlenül 
beszélli kétféleképpen gondolatjait", felelősnek tartja Melinda el
csábításában. Hiszen még korholó szavainak is csak az lehet a 
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céljuk, hogy bátorítsák Ottót, abból a meggondolásból, hogy az 
elcsábított Melinda nem okoz botrányt, és így nem veszélyezte
ti az ő hatalmát. De Arany János is vétkesnek ítélte Bánkot, 
mert tettével még teljesebbé teszi a katasztrófát. 

Az újabb értelmezó'k többsége nem fogadja el Bánk bűnös
ségének gondolatát. Az ötödik szakasznak éppen az a funkció
ja, hogy nyilvánvalóvá tegye: Bánk vállalja tettét1 amelynek er
kölcsi, emberi indokai nem semmisültek meg. Es mégis, ő az 
egyedüli vesztes, mert elvették tó1e mindazt, ami életének ér
telmét alkotja: az emberek becsülését és a családi otthon bizton
ságát. Mint Sőtér István írja: nem erkölcsileg vesztes, hanem 
érzelmileg. Erkölcsi igaza nem kárpótolhatja őt szívének-lelké
nek veszteségéért. Bánkot megrendítik Petur szavai is, melyek
kel megátkozza az alattomos gyilkost, de az igazi csapás számá
ra Melinda halála. 

Van olyan értelmezés is (Barta Jánosé), mely szerint Bánk 
nem Gertrudisszal és királyával, hanem Melindával szemben 
követ el tragikus vétséget. Az első szakasz utolsó jelenetében 
úgy dönt, hogy inkább a békétlenekhez megy, s így Melindát vég
ső soron kiszolgáltatja Ottó terveinek. Amikor megtörténik a 
baj, őrületbe kergeti hitvesét, megtagadva benne a feleséget és 
az anyát. Késóbb ugyan megenyhül, sőt Gertrudis parancsa (a 
negyedik szakaszban) a távozás szándékát ébreszti benne, de 
azután Melindát Tiborcra bízza, s ő marad, hogy leszámoljon a 
királynéval. A gyilkosság végrehajtása csak sietteti végzetüket: 
Bánk nem távozhat el alattomosan, gyilkos módjára a tett szín
helyéró1, kivált hogy a király is hazaérkezett, neki helyt kell áll
nia, s így nem mehet hitvese után, hogy védelmezze. Közben 
Ottó bosszút áll, és meggyilkoltatja Melindát. Így idézik elő Bánk 
tettei sorsszerű következetességgel hitvese halálát. 

A különféle értelmezések a dráma más és más jelentésré
tegét állítják előtérbe - de nemcsak tagadják, hanem ki is egé
szítik egymást. A közélet és a magánélet problémái egyaránt 
szerepet játszanak Bánk tragédiájában. Ugyanakkor Melinda 
magáramaradásában és tragikus sorsában Bánk lelki összeom
lásának talán legfontosabb okát kell látnunk. Árnyaltan kell ér
telmeznünk azt az ellentétet is, mely a magyarok és az "idege
nek" között feszül. Nemcsak az uralkodni vágyó vagy cselszövő 
merániaiak, a magyarok nyomorúságának okozói idegenek, ha
nem a sorsüldözött, szétzilált bojóthiak (Mikhál, Simon és Me
linda) is. Sorsuk, hányatott életük mintegy figyelmeztető példa 
lehet (lehetne) a magyarok számára. Éppen az ellentétek gaz
dag és árnyalt rendszere a fő erénye Katona művének. 
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A drámai jellemek 

A szerepló1rnt -Arany János tanulmánya szerint"- három 
csoportba sorolhatjuk. Gertrudis és köre: Ottó, Biberach, lzidó
ra; Bánk bán és köre: Melinda, Mikhál, Simon, Tiborc és Petur 
a lázadókkal; Endre köre: Myska bán, Solom mester. Szinte min
den szereplő összeütközésbe kerül egymással, a voltaképpeni 
szövetségesek (Gertrudis - Ottó, Bánk- Petur, Bánk- Melin
da, Ottó - Biberach stb.) között is ellentétek feszülnek. Vala
mennyi szereplőt kiélezett helyzetben, küzdelemben látjuk, a 
színpadi történés csaknem kizárólag összeütközésekbó1, össze
csapásokból áll. 

Készítsük el a fontosabb összeütközések vázlatát! 

A kiélezett helyzetek és gyakori összecsapások fokozott 
mértékben igénylik ajellemek állandóságát, az indítékok egyér
telműségét. A drámai történés során a legtöbb szereplőnek egy
egy uralkodó tulajdonsága kap hangsúlyt (Petur indulatos, Ottó 
gyáva, Biberach cinikus, Melinda ártatlan stb.). 

Mi a domináns jellemvonása Mikhál bánnak, Solom mesternek, 
Endre királynak és Tiborcnak? Beszélhetünk-e hasonló egyértel
műségró1 Gertrudis vagy Bánk esetében? Véleményét indokolja! 

Vizsgáljuk meg a szerepló'k viselkedését irányító indítékokat is! 
Határozzuk meg, milyen értékek vezetik Peturt, Ottót, Bibera
chot, Gertrudist és Bánkot! Mely értékek közösek több szereplő 
értékrendjében? Nyilvánvaló, hogy Bánk messzebb lát, mint Pe
tur, Gertrudis pedig messzebb, mint Ottó. Bizonyítsuk be e meg
állapítás jogosságát a szerepló'k indítékainak elemzésével! 
Néhány szempont az elemzéshez: Milyen körre terjed ki az az ér
dek, amely mozgatja ó'ket? Milyen értelmet tulajdonítanak a „be
csület" fogalmának? Mennyire veszik figyelembe szándékaik kö
vetkezményét? 

Különféle sorrendeket állapíthatunk meg a szerepló'k. között an
nak alapján, hogy hol helyezkednek el a társadalmi ranglétrán, 
milyen nemzetségbó1 származnak, férfiak vagy nó'k., mennyire ak
tívak (illetve passzívak), milyen mértékben függnek mások (a töb
biek) akaratától. Készítsünk ilyen listákat! Hová helyeznénk 
Endrét, Gertrudist, Bánkot és Ottót? Hová Melindát és Tiborcot? 
Milyen összefüggés állapítható meg a különböző szempontok kö
zött? 

Helyzet és jellem szoros összetartozása a drámairodalom 
alapvető konvenciója. Ennek alapján bizonyos drámai funkciók, 
szerepkörök alakulnak ki. A csábító, a férj vagy az intrikus sze
repköre pontosan körülírt viselkedési mintákat követ. Ezek a 
kialakult szabályok Katona művében is érvényesülnek. A Bánk 
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Jelenet a Bánk bán előadásából. Nemzeti Színház, 1970 
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koronként 

változott 

bán egyik vagy másik szereplője azonban nem annyira egyértel
mű jellem, mint amilyen a mű egészében érvényesülő _konven
ciórendszer alapján elvárható lenne. 

„Gertrud nem egészen érthetó'" - írta Vörösmarty, és ehhez 
csatlakozott Arany János is, elsősorban a negyedik szakasz ha
todik jelenetében található talányos viselkedése miatt. Annak 
megítélése, hogy milyen mértékben bűnös, mint arról mar ko
rábban szó esett, közvetlenül érinti a Bánk bán tragikumának 
kérdését. Vannak magyarázók, akik egyenesen a királynő ár
tatlanságának bizonyítására vállalkoztak. Mások gyökeresen 
ellentétes álláspontot alakítottak ki: Gertrudist hiú, romlott, ci
nikus uralkodónak látják, aki hatalma fenntartása érdekében 
bárkit feláldoz. Egy harmadik felfogás (Sőtér István) szerint 
Gertrudis a világ gonoszságát képviseli anélkül, hogy ő maga 
gonosz lenne, sőt anélkül, hogy egyértelmű vétséget követne el 
Bánk ellen. Még csak nem is az a bűne, hogy ártani akar az or
szágnak, hanem az, hogy csak a maga rokonainak akar hasz
nálni. A maga vérei iránt érzett szenvedélyes elfogultsága veze
ti oda, hogy minden cselekedete károssá válik: Gertrudis a csa
ládi érdek rögeszméjének megszállottja. 

Melyik álláspont a leginkább elfogadható? 

Lényegesnek látszik néhány jelenet tüzetesebb elemzése. Hogyan 
viselkedik Gertrudis Ottóval (előversengés; 1/12? 

Mit jelentenek ezek a szavak: „soha / jobbágyaim kedvét nem ál
dozom fel!"? Miért mondja Ottóról: „Törnek őrá, mert öcsém" 
(IV/1.)? Következetes-e a királynő Melinda megítélésében? Mit 
válaszol Bánk szemrehányására, hogy hagyta Melinda jó nevét 
az udvar nyelvére venni (1/7.)? 

Azonosítja-e magát a romlott udvari szokásokkal? 

Bánk elleni dühe milyen forrásokból táplálkozik? 

Keressük meg azokat a sorokat, amelyek hatalmát, női mivoltát 
és nemzeti (családi) érzelmeit sértik! 

„Meghalni - nem királyi széken -ah!" Miért mondja ezt? Haldok
lását fenséges, tragikus vagy ironikus hatásúnak érezzük-e in
kább? 

Milyen eszményeket fogalmaz meg Gertrudis az uralkodásról 
(IV/3.)? Képes-e megvalósítani ezeket az eszményeket? 

Helyesen jár el Mikhál bánnal szemben (IV/5.)? 

A legtöbb vitát Bánk jelleme váltotta ki. Viselkedése szá
mos értelmező szemében kétértelműnek, sőt érthetetlennek 
tűnt. (Vörösmarty egyenesen a színész tévedésének hitte, hogy 
Bánk csak figyeli Ottó erőszakos udvarlását s nem lép közbe.) 
Gyulai Pál és Arany János Bánk jellemének összetettségére kö
vetkeztettek abból, hogy hol aktívan, hol pedig passzívan visel-
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kedik. Érdekes, hogy noha a romantikusok kritikai fenntartás
sal fogadták, Gyulaiék pedig elismeréssel, Bánk jellemét rész
ben a romantika embereszménye nyomán értelmezték, s a két
féle „becsület" közt őrlődő, meghasonlott hőssé avatták. 

Vizsgáljunk meg néhány kritikus pontot! 

Milyen forrásokból értesül Bánk bán a hazát ért sérelemró1? És 
a Melinda ellen tervezett, illetve bekövetkezett „merényletről"? 

Bánk tanúja Ottó kudarcot valló udvarlásának, majd annak a 
szemrehányásnak, melyet ezért Gertrudistól kap (I/10-11.). Ho
gyan ítéli meg Gertrudis magatartását (I/11.)? 

Az első szakaszt záró monológ sok gondot okoz az értelme
zó1mek. A vívódó, bizalmát vesztett bán Gertrudisról alkotott 
indulatos véleménye egyértelmű. Az a döntése is, hogy a zendü
lést ő fogja megakadályozni (noha szerelme tartóztatja). De mi
lyen tettre készül? Nem közli, csak azt, hogy az élete kockázta
tásával jár. A hazájáról és becsületéró1 egyszerre akarja lesza
kítani a fátylat. Azt jelenti ez, hogy világosan akarja látni a hely
zetet? Vagy a„fátyol" szennyeződést jelent, amelyet csak vérrel 
lehet lemosni - azaz a királynő megölésére s ennek következté
ben saját ölettetésére gondol? Ezzel összhangban szakítaná szét 
a királyi székhez fűződő tündéri láncokat? De miért akarja el
szakítani a családjához fűződő érzelmi kötelékeket? Talán a ha
lálra szánt ember gesztusával oldja el minden emberi kötelékét? 

Sőtér István értelmezése szerint „ez a monológ, mely a ké
sőbbieknél azért fontosabb, mivel magát a drámát bocsátja útjá
ra: a puszta lelket lépteti színre, teremtésének őseredeti mivoltá
ban, mintegy a személyiség valódi és megmásíthatatlan lényege
ként - olyan alapként, melyen az élet legnagyobb válságaiban 
kell megvetnünk lábunkat [ ... ] nem nádorként, s még csak férj
ként, apaként sem, hanem puszta lelke szerint kíván cselekedni". 

Az önmagára figyelő lélek azonban a további szakaszok
ban (II., IV.) ismét nagyúrként, a király személyeként lép fel. 
A „tündéri láncok" mindvégig kötik Melindához és gyermeké
hez. Ha fel is merült benne a gyilkosság gondolata, a II. szakasz 
ennek ellentmond. (Illyés Gyula - Czímer József dramaturgiai 
javaslatai alapján - 1976-ban átigazította a művet, s a monoló
got a III. szakaszba helyezte át!) 

Figyeljük magatartását a további szakaszokban! Milyen érvvel 
győzi meg Bánk a békétleneket? És Peturt? 

Bánk különbséget tesz a hazaszeretet és a „nemzeti rút gyűlölet" 
között. Keressük meg az erre vonatkozó sorokat (II/1.)! 

A harmadik szakasz elején szemrehányásokat tesz Melindának. 
Miért? Mennyire ismeri a történteket? „Megbékélt; álmos is volt!" 
Kire gondol, kire és mire céloz Bánk ezzel a mondattal? (III/2.) 
A negyedik szakaszban (akár a másodikban) Bánk a király he-
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lyetteseként lép fel. Mennyiben jogos az eljárása? Milyen okok 
késztetik Gertrudis megölésére? Ha bizonyos az igazában, miért 
mondja a gyilkosság után: „de ne tapsolj, hazám - / ni!.- reszket 
a bosszúálló"? 

Az utolsó szakaszban bátran vállalja tettét. Miért nem bíráskod
hat a király Bánk felett? Miért nem áll ki párbajra Bánk a ki
rállyal? Solom mester elóbb vállalja a viadalt, késóbb visszalép 
tó1e. Miért? 

Hogyan értelmezzük Katona utasítását: „mindeddig oszlop mód
ra állott, fóldre szegezett szemekkel"? Erkölcsileg megsemmisül
ten arra gondol, végül is „szenvedélytől hajtva, puszta gyilkossá
got követett el" (Péterfy Jenó')? Vagy ellenkezó1eg, ez a hosszú időn 
át tartó oszlopszerű némaság az erkölcsi rendületlenség kifejező
je, egyszerre jelez öntudatot: „oszlop módra állott" és elborult lé
lekállapotot: „fóldre szegezett szemekkel" (Pándi Pál)? 

Mit61 omlik össze Bánk? S egyáltalán: az ötödik szakaszban om
lik össze? Hiszen már a negyedik szakaszban azzal végzi tettét, 
hogy „reszket a bosszúálló" és hogy „Ki! a tető mindjárt reám sza
kad!" 

Nem kétséges, hogy Bánk jóval szélesebb látókörű, mint 
akár Petur bán, akár Gertrudis, akik feltétlenül hisznek szemé
lyes hatalmuk és érdekeik érvényesítésének jogosságában, és 
kizárólag ebben hisznek. Bánkot érzékenysége akadályozza meg 
ebben. S ez vezeti arra, hogy Tiborcnak és társainak szenvedé
seit átélje s magáévá tegye. Tiborc mondja Bánkról: 

„ha tán asszonyt nem esmert volna, úgy 
ő angyal is lett volna főldeden!" 

(IV/6.) 

Jellemének az a része, amelyet Tiborc oly találóan jellemez an
gyalinak: a felvilágosodás emberbarátiságát juttatja szóhoz. Ez 
teszi lehetővé, hogy a „tündéri láncok" szétszakításával „puszta 
lélekként" akar küzdeni hazájáért és becsületéért: 

„Úgy állj meg itt, pusztán, mint akkor a 
midőn az Alkotó szavára a 
reszketve engedő chaos magából 
kibocsájta." 

Puszta lélekként, nem nagyúrként. Bánk inkább költőre emlé
keztet - állapítja meg Sőtér István-, mint államférfira, a felvi
lágosodás korának, de különösen a Sturm und Drangnak érzé-

az érzékenység keny hőseihez áll közel. Tisztaságával, érzékenységével„,angya-
Mse li" jellemével nagyon is összeférhet a vívódás, a feldúlt lelkiál

lapot és az indulat, amely a drámában működik. Más kérdés, 
hogy viselkedésének valamennyi ellentmondását nem magya
rázhatjuk ezzel. 
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Nem teljesen egyértelmű Biberach viselkedése sem. Cini
kus elvei ~,Ott van a haza, hol a haszon", 1/7.) ellenére meglehe
tősen szenvtelenül és ügyetlenül látja el intrikusi feladatkörét. 
Akiket tanácsaival támogat, Ottó és Izidóra, elégedetlenek vele 
és ő is velük (1/7. és 8.). A remélt anyagi haszon elmarad, s kö
pönyegforgatása (hogy Bánkot figyelmezteti) nem jár számára 
előnyökkel. Biberach keserűnek mutatkozik inkább, mint cini
kusnak. A„lézengő ritter" annyira kívül áll a világ dolgain, hogy 
semmivel sem képes azonosulni, így az általa segített aljas cé
lokkal sem. Embergyűlöletének okait alighanem gyermekkori 
és késóbbi tapasztalataiban, iszonyú élményeiben kell keresni, 
melyekró1 röviddel halála előtt beszámol (111/5.). 

Tiborc jelleme kevésbé összetett, drámai funkciója ellen
ben annál inkább az. Urához, Bánkhoz a patriarkális kapcsolat 
hűsége és bizalma fűzi : őszintén elmondja, amit gondol, egyedül 
tó1e remél segítséget. Igaz, bátran teheti - ő ismeri a legjobban 
Bánkot, a nagyúr jelleméró1 a legfontosabbakat ő mondja. A két
ségbeesés sugallja dacosan keserű szavait (111/3.). Ajobbágyélet 
kilátástalan nyomorúsága lehetetlenné teszi, hogy becsületes 
maradjon. Megrendül hitében: sem a földi, sem a túlvilági igaz
ságosztásban nem bízik már. Mégis becsületes marad, és meg
bízik Bánk igazságérzetében. S éppen ez ad rendkívüli nyoma
tékot szavainak: mekkora lehet az elkeseredés ott, ahol az is lá
zítóan beszél, aki nem lázadó? Tiborc tragikus sorsa az utolsó 
csepp, amely megérleli Bánkban a számonkérés gondolatát. 

S Tiborc szerepe nem ér véget ezzel. Bánk tragédiája mint
egy ismétli és lezárja az övét: a bán bukásával egyedüli oltalma
zóját veszíti el. A patriarkális kapcsolat közössé teszi a nagyúr 
és a szolga sorsát, s ezt a sorsközösséget a reformkor és a forra
dalom idején a nemzeti összefogás kívánatos mintájaként értel
mezték. (Az érdekegyesítés alapvető kérdés volt, s éppúgy idő
szerűvé tette Katona művét, mint a zsarnokölés jogosságának 
problémája.) 

A dráma nyelvéró1 

A Bánk bán az elszabadult indulatok világa, s a dráma 
nyelve is elsősorban az indulatok kifejezésében erőteljes . A fel
fokozott lélekállapotot árnyaltan érzékeltetik a különféle reto
rikai alakzatok: az egyszerűségében hatásos oppozíciótól (Gert
rudis: ,,A célod nem, de módjaid / utálhatom") az egyetemessé 
emelt állításig (Bánk: „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!"), a 
hasonlattól (Bánk: „Mint vándor a hófúvásban, úgy / lelkem in
gadoz határtalan / kétség között") a kevert metaforáig (Petur: 
„az emberekben nyargaló / tüdő csak a hazugság ördögének / la
kása") és a rendkívüli erejű igemetaforáig (Petur: „csontjaim
mal a meráni gyermekek / fognak tekézni"). Bánk és Petur, majd 
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Bánk és Gertrudis vitájában a dikció gyors tempó- és hangnem
váltásai keltenek nagyfokú feszültséget. Különösen dinamikus 
Bánk nyelve: hol emelkedett, nyugodt, teljes mondatokat formá
ló, hol pedig indulatos, zaklatott, hiányos vagy befejezetlen mon
datokra töredező. A modalitás állandó váltakozása is - állítás 
és feltételesség, felszólítás, felkiáltás, kérdés és tagadás gyak
ran váltja egymást - a szaggatottság, a belső vívódás benyomá
sát kelti. 

Természetesen a dikció is a jellemzés eszköze: Tiborc kö
rülményes mondatai kérelmének visszás helyzetét érzékeltetik, 
ahogy Biberach tömör, bölcselkedő ítéletei a ritter távolságtar
tását vagy Petur ellentmondást nem tűrő hangneme a bán lé
nyét teljesen betöltő elégedetlenséget. 

A nyelvi megformálás ugyanakkor túlmutat az egyes hely
zeteken és jellemeken; ha nem is túl gyakran, de él ajelképte
remtés lehetőségével: így válik általánosabb értelművé a „tün
déri láncok" vagy a ,jó éjtszakát" jelentése. A drámai nyelv tö
mörsége és jelképisége terén a magyar irodalomban Katona 
műve az egyetlen, amely Az ember tragédiájához mérhető. A 
megrázó panasz, a „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!" épp
úgy szállóigévé vált, mint a talányos biztatás: „Mondottam em
ber, küzdj és bízva bízzál." 

Ugyanakkor azzal is számot kell vetnünk, hogy a Bánk bán 
nyelve nehezen érthető, s nemcsak a mai olvasónak. Már Gyu
lai is (részben) azzal magyarázta a mű visszhangtalanságát, 
hogy nem követi sem a nyelvújítókat, sem a régihez ragaszko
dókat. Nem ismeri az ikes igeragozást, új szót- az egyetlen ~r
zemény"-en kívül nem használ, névmásairól pedig nehéz eldön
teni, hogy kire vagy mire vonatkoznak. 

Kölcsey Ferenc 
(1790-1838) 

A reformkor politikai föllendülése mindenekelőtt az érte
kező próza korszerűsítését tette szükségessé. Ennek a föladat
nak a teljesítésére először Kölcsey Ferenc vállalkozott, kinek 
életműve fejlődéstörténeti szempontból átmeneti jellegű: a ro
mantikus elemek még klasszicista vonásokkal s az érzékenység 
kultuszával keverednek benne. 

1790. augusztus 8-án született Sződemeteren. Ez a falu akkor Kö
származása, zép-Szolnok megyéhez tartozott, ma Románia északnyugati részén fek
neveltetése szik. A szülővidék elmaradottsága is szerepet játszott abban, hogy Köl

csey rendkívüli fogékonyságot mutatott a társadalmi egyenlőtlenségek 
s a politikai fejlődés kérdései iránt. Szülei a magyar köznemességnek 

222 



igen régi, vagyonos, református felekezetű rétegébó1 származtak. 
0 maga a debreceni református kollégiumban végezte tanulmányait. 

Már diákkorában verselt, elóbb Csokonai, majd Kazinczy hatá
sára. Eredeti költészete attól kezdve bontakozott ki, hogy jogi tanulmá
nyainak befejeztével, 1812-ben birtokára vonult vissza gazdálkodni. 
Magányában érezte a feszültséget a felvilágosodás tanításain alapuló 
polgári műveltsége és nemesi életmódja között. 1814-ben barátjával, 
Szemere Pállal együtt Feleletet írt a Mondolat című röpiratra, melyet 
az előző évben adtak ki a Kazinczy vezette nyelvújítás ellen. 

Életében akkor következett be döntő változás, amikor 1829-ben 
tisztséget kapott Szatmár megye vezetőségében. 1832-ben a megye kö
veteként a pozsonyi diétára utazhatott, hol a szabadelvű ellenzéknek 
egyik szónokává lett. 1835-ben, amikor megyéjében a szabadelvű irány 
a maradiakkal szemben megbukott s követutasítását megváltoztatták, 
lemondott tisztségéró1. A bécsi udvar pörbe fogatta barátját, Wesselé
nyi Miklóst. Kölcsey éppen az ő védőiratán dolgozott, amikor 1838. 
augusztus 24-én, a Szatmár megyei Cseke községben egy hirtelen jött 
betegségnek áldozatul esett. 

Értekező prózája 

Kölcsey jelentékeny költő volt, de értekező prózája terjedelemben 
felülmúlja lírai költészetét. Mivel költészetét könnyebb levezetni érte
kező műveibó1, mint fordítva, először tanulmányaival foglalkozunk. An
nál inkább, mivel magyar nyelven ő hozott létre először maradandót e 
műfajban. 

Ferenczy István: 
Kölcsey Ferenc ülő szobra. 

1839-1845. 

A Rómában tanult Ferenczy 
Kölcsey személyes méltóságá
nak és nemzeti nagyságának 
kifejezésére csak az antik öltö
zetet, a klasszicista normák
nak szigorúan megfelelő szob
rászati eszközöket tartotta al-

kalmasnak. •iiiiliii::. 
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Első' alkotó korszakában, az 1810-es években fő'ként bírálatokat 
írt. A Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések (1815) 
és a Berzsenyi Dániel versei (1817) műhelytanulmánynak tekinthető'. A 
bennük megfogalmazott, rendkívül szigorú értékelést az indÖkolja, hogy 
közvetlen költő'elő'dei példájától el kíván rugaszkodni, mert saját, új stí
lus megteremtésére törekszik. Másrészt azt sem lehet tagadni, hogy 
Kölcsey felfogása ekkor még ellentmondással terhes: túl akar lépni az 
előző nemzedék eredményein, de klasszicista neveltetése még gátolja 
abban, hogy mindazt észrevegye elődeinek műveiben, ami előremutat. 
Csokonai népiességét pallérozatlan vidékiességnek látja, és értetlenül 
áll szemben Berzsenyi metaforákat teremtő képzeletével, amely pedig 
döntő módon eló'készítette a magyar nyelvű romantikus versírást. 

Olvassuk el figyelmesen Berzsenyi költeményét, az Életfilozó
fiát! Keressük ki azt a részt Kölcsey bírálatából, ahol ezt a ver
set idézi! A bírálat megjelenése után Berzsenyi azt állította, hogy 
példáinak megválasztásakor Kölcsey nem tartotta tiszteletben a 
szövegösszefüggést. Igaza volt-e a megbíráltnak? 

Kölcsey második alkotó korszakát az 1820-as évekre tehetjük, 
amikor is a romantikus nemzetfölfogás került érdeklődése középpont
jába. Ekkor írta legjelentősebb tanulmányait. A romantikus történe
lembölcselet és nemzetjellemtan segítségével a nemzet és az emberiség 
viszonyát éppen az ellenkező oldalról gondolta át, mint korábban. Ka
zinczy tanítványaként, a tízes évek elején még a világpolgárságnak 
majdnem teljesen következetes szószólója volt. ,,Ha lelkemnek, minek
előtte Hadeszből felvezettetvén ide plántáltatott, választás lett volna en
gedve, bizonyosan nem választottam volna a hont, melyben születtem" -
írta egy levelében, 1813-ban. A húszas évek közepére messze eltávolo
dott e korábbi felfogásától. A német romantikusok hatására ekkor már 
minden nemzetnek egyedi értéket tulajdonított, s ezt a nyelvek és szo
kások sokféleségével indokolta. Mohács ( 1826) című tanulmányában el
kerülendő veszélyként írt annak a lehetőségéró1, hogy az emberiség 
egyetemes fejlődése a nemzetjellemekben rejlő gazdagság eltűnését 
eredményezheti. A nemzetek egyenrangúságáról szóló tétele szabadel
vű világképének szerves alkotórésze lett. 

Nemzeti hagyományok 
(1826) 

A klasszicisták világpolgár szemléletének romantikus ellentézi
sét legkövetkezetesebben Nemzeti hagyományok című értekezésében 
fejtette ki. „Egész nemzeteknek, szintúgy mint egyes embereknek meg
vannak az ő különböző koraik" - így szólt a tanulmány alaptétele. Ez a 
gondolat az 1820-30-as években már Magyarországon is több munká
ban előfordul. Föltételezhető', hogy Kölcsey után másodiknak Széche
nyi István gróf írt kinyomtatott szövegben a nemzetek életkoráról, de 
ugyanő Naplójában már 1816-tól foglalkozott a témával, melynek ere
detét a történészek a római császárság koráig vezették vissza. Kölcsey 
- öntudatlanul vagy tudatosan - akkor is Széchenyi nyomábanjárt, mi
kor azt állította, hogy a kezdeti hőskor a nemzet történetének egészét 
meghatározza, ez az időszak teremti meg a nemzet jellemét, hagyomá
nyát. Ez az álláspont azt a föltevést rejti magában, mely szerint a kul-
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túra lényegét a folytonosság adja. Ha elszakadunk saját múltunktól, lé
tünket veszélyeztetjük. Kölcsey érdeme a hagyomány irodalmi vonat
kozásainak kifejtésében van: ,,Ahol az ősi hagyomány vagy éppen nin
csen, vagy igen keskeny határokban áll, ott nemzeti poesis nem származ
hatik; az ott születendő énekes vagy saját (tisztulást és folyamatot nem 
található) lángjában sűlyed el, vagy külföldi poesis világánál fog fák
lyát gyújtani; s hangjai örökké idegenek lesznek hazájában." 

A Nemzeti hagyományok szerzője a fejlődésnek két válfaját kü
lönbözteti meg. Görög típusúnak mondja azt a szerves, belső kezdemé
nyezésbó1 kiinduló fejlődést, amely a fa növekedésére emlékeztet. Ez
zel a lényegében romantikus gondolattal olyan fejlődésnek az eszméjét 
állítja szembe, melynek külső ösztönzés az értelmi szerzője. Idegen pél
da követését látja a római, a középkori keresztény és a humanista re
neszánsz kultúrákban. Mivel a görög-latin ókort példaként tisztelő 
klasszicizmus a fejlődésnek csak ezt a második típusát ismerte, Kölcsey 
okfejtése egyértelmű szakítás a művelődésnek klasszicista eszményé
vel. 

Melyik típushoz sorolható a magyarság fejlődése? Ez a kérdés á!! 
a nemzetgondolkodó Kölcsey kínzó töprengéseinek középpontjában. 0 
volt az első azoknak a magyar íróknak sorában, akik a magyarság múlt
jának elfogulatlan mérlegelésében a nemzeti önismeret elengedhetet
len föltételét látták. Vizsgálata során elmarasztaló végkövetkeztetésre 
jutott: szerinte a magyar kultúrának, s azon belül a költészetnek, bel
ső kezdeményezésbó1 kiinduló fejlődésre lett volna szüksége. Ez nem 
tudott létrejönni, így a magyarság mindig külső ösztönzésnek van ki
szolgáltatva. E borúlátó végkifejlet előtt akad egy megjegyzés a Nem
zeti hagyományokban, amely késóbb hatással volt a negyvenes években 
a romantikát realizmussal ötvöző, Erdélyi János, Petőfi és Arany által 
képviselt népiességre. Ez az utalás pórdalainkra vonatkozik, amelyek
ben Kölcsey nemzeti kultúránk kibontakozásának lehetséges ösztönző
jét látta. 

Kölcsey Országgyűlési Naplójában ezt írta: ,,Széchenyi áradozni 
és csapongani szokott, sajátságai között leguralkodóbb a szeszély. 
Tárgyról tárgyra röppen; ragad, majd ismét egy pillanatig komoly
ságba vonz." 
Dicsérő-e vagy korholó ez a jellemzés? 

Hasonlítsuk össze a Nemzeti hagyományokat a Szöveggyűjte
ménynek azzal a szemelvényével, amelynek Széchenyi a szerző
je! Melyik tekinthető romantikusabb stílusúnak? Figyeljük meg, 
melyikben bonyolítottabb a mondatszerkezet, és melyik gazda
gabb metaforákban! 

Mi gátolhatta a magyar nemzeti hagyomány kibontakozását? Köl
csey a nemzet visszamaradottságáért kifejezetten saját rétegét, a ne
mességet okolta, s ebben a vonatkozásban az 1848-as polgári forrada
lom eló'készítője volt. ,,Ez a nép atyáinak bűneiért szenved" - írta egy 
1834-ben keltezett levelében. 

Történetfölfogására döntően hatott bekapcsolódása a politikai 
életbe. Túljutott az elvont nemzetjellem fogalmán, s történetibb szem
léletet alakított ki. Országgyűlési Naplójának 1833-ban írt részei s 
ugyanekkor keltezett levelei tanúsítják, hogy fölismerte: egységes nem
zetró1 mindaddig nem lehet beszélni, „míg a népérdek név alatt legalább 
három különböző érdek él, miket egymással megegyeztetni, egymásba ol
vasztani még nem tudunk, meg nem is igen akarunk: a nemesség, a pol-
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gárság és a parasztság érdeke"'; sőt még a nemesség sem egységes: ,!!gyík 
a másiktól századokkal különbözik princípiumra és kultúrájára nézve"'. 
A sajátságos történeti adottságok alapján így fogalmazta meg a korszel
lemet: Jlétszázezer nemes, és - 10 millió nemtelen! [ ... } még ideje van! 
még adhatunk, várván köszönetet: de megtörténhetik, hogy adni fogunk 
kénytelen, köszönet nélkül." 

Kölcsey néhány jelentős kortársával egy időben távolodott el a 
rendi-nemesi szemlélett61, s vált a szabadelvű polgári fölfogás hívévé. 
Wesselényi Miklós hatott rá közvetlenül, ki BaUtéletekről című, 1831-
ben befejezett könyvében a nemességnek és a parasztságnak az érdek
egyesítéséró1, valamint a jobbágyi sors megszüntetését célzó örökvált
ságról úgy írt, mint a forradalom nélküli szerves fejlődés egyetlen le
hetséges módjáról. Amikor Kölcsey azt látta, hogy a magyar nemesség 
többsége nem hajlandó a Wesselényi által kijelölt úton járni, visszavo
nult a közélettó1, és utolsó éveit cselekvő rezignációban töltötte. 

Költészete 
Versíróként Kölcsey viszonylag kis terjedelmű életművet hozott 
létre. Korai lírája még nem tekinthető eredetinek; az 1810-es 
évek közepétó1 számítható saját hangjának a kibontakozása. 

Elfojtódás 
(1814) 

Korai versei közül az Elfojt6dás a legjelentősebb. Kölcsey 
a fölépítés tudatos kísérletezőjének bizonyult, a költői mondat
tan megújítására törekedett. Az állítmányt sokáig késleltetve, 
bizonytalanságban hagyta olvasóját afel61, hogy mi is a kezdő 
szavak mondattani szerepe: 

„Ó, sírni, sírni, sírni, 
Mint sem sírt senki még 
Az elsűlyedt boldogság után; 
Mint nem sírt senki még 
Legfelső pontján fájdalmának, 
Ki tud? ki tud?" 

A várhatóságnak ennyire alacsony mértéke, az olvasó fi
gyelmének ilyen erős fölcsigázása a romantika jellegzetességei 
közé tartozott. Igaz, a költemény további része nem teljesen 
egyenrangú az első sorokkal, a zárlat retorikus kérdése pedig 
majd kétszáz év távlatából már kissé szokványos hatású. 
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Hogyan jellemezhetjük a vers beszédhelyzetét? Milyen összefüg
gés van a beszédhelyzet és az első mondat szerkezete között? Ke
ressük meg az ismétlődő szavakat, szókapcsolatokat! 

Melyiket tekinthetjük uralkodónak? Mi hangsúlyosabb: 
a) a fájdalom kifejezése 
b) a fájdalom teljes értékű kifejezésének lehetetlensége? 
Miért? 

Igényelhet-e az olvasó választ az Elfojtódás utolsó sorainak kér
déseire? Miért igen vagy miért nem? 

Hasonlítsuk össze az Elfojtódásnak és Berzsenyi Horác című ver
sének zárlatát! Melyiket érezzük sikerültebbnek? Miért? 

Himnusz 
(1823) 

Kölcseynek erró1 a verséró1, nemzeti himnuszunkról már 
tanultunk. 

Idézzük fel ismereteinket! 

A műfajt a cím is jelzi. 

Melyek e műfaj jellemző jegyei? Kihez szól a vers beszélője? Mi
lyen a hangneme? Milyen szerkezeti sajátosságait ismerjük? 

Figyeljük meg a vers felépítését! 
A könyörgés tárgyát már az első versszak megfogalmazza. 

Mi a következő szerkezeti egység szerepe? Milyen történeti ké
pek bizonyítják Isten múltbeli kegyelmét? 

műfaja 

A reformáció korának jeremiádjai a nemzeti történelem a visszapillantás 
tragikus fordulatait azzal magyarázták, hogy Isten bűnei miatt szerepe 
ostorozza a magyarságot. 

B:l: Mennyiben kapcsolódik Kölcsey ehhez a hagyományhoz? 

A szerző a logikai érvelést többnyire képekben konkreti
zálja. 

Mely képek fejezték ki az értéktelített állapotokat? Melyek az ér
tékpusztulást? 

A jelenre utaló képek milyen összefüggésben vannak a költemény 
keletkezésének idejével? 

Mi a szerepe az első versszak módosított ismétlődésének? 
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A Himnuszban is megfigyelhető Kölcsey szándéka a költői 
nyelv megújítására. A mondat bonyolítottsága például már az 
első versszakban érzékelhető: 

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

Az ötödik sor tárgyi mellékmondata nem a hozzá legköze
lebb álló, őt közvetlenül megelőző főnévre vonatkozik, hanem 
egy tó1e sokkal távolabb álló szóra - a mondattani kidolgozott
ságnak ilyen fokát a klasszicizmus nem engedte meg. 

Új verstípusok 

Kísérletező költő, teljesen megvalósult művek nélkül -
új verstípusok, mondhatná valaki. Nem joggal, mert a húszas évek elejétó1 Köl-
szerves forma csey rendhagyó szerkesztésű mondatait már szerves versegész

be tudta építeni, s néhány művével a magyar romantikus líra 
verstípusait teremtette meg: a Zrinyi dalával a párbeszédbe ki
vetített monológot, a Vanitatum vanitasban a vele rokon önmeg
szólító verset, Csolnakon (1822) című költeményével s egy-két 
más szövegével pedig az 1770-es évek német irodalmi mozgal
ma, a Sturm und Drang által kialakított dal (Lied) magyar vál
tozatát. Ezekben a magyar nyelven új verstípusokban teljes mű
vészi hatású költeményeket írt, amelyek döntően hatottak a ké
sóbbi magyar költészetre - dalainak elégikus hangneme kiindu
lópontként szolgált a lírikus Arany számára. 

a történelem 
a hiábavalóság 

példatára 

az ellentét 
a szervező elem 

Vanitatum vanitas 
(1823) 

Az írás, amelyre a versindítás hivatkozik: a Prédikátor 
könyve az Ószövetségbó1. A mulandóságról szóló tanítás a rezig
nált bölcsességet dicséri, visszatérő sora: minden hiábavaló. 

Az elmélkedés innen indul, a tételt a történelemre alkal
mazza: a hódítók, az erény és önfeláldozása példái, a filozófia és 
a művészet nagyjai minden tettükkel és alkotásukkal a hiába
valóság példáivá törpülnek. Az ellentétekben mozgó szerkesz
tés, a paradoxonok és oximoronok sora a vívódó keserűség hang
nemét teszi uralkodóvá. A gyors mulandóság képei az egyéni élet 
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szintjén sem a biblikus belenyugváshoz, hanem a teljes tagadás
hoz vezetnek az önmegszólítás zárlatában. 

Említettük, hogy Kölcsey prózája és versei között szoros a 
kapcsolat. Élete végén, politikai reményeinek szertefoszlása 
után unokaöccse számáraParainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837) 
címmel összefoglalta intelmeit. Az a kiábrándultság, amely a 
Vanitatum vanitasban kifejezésre jutott, az intelmekben is meg
nyilvánul. E műben azonban az erényes életet önértéknek te
kinti a szerző, s a sztoikus magatartás mellett foglal állást. A 
természet és az emberiség sors szabta fejlődésének a gondola
tát fejti ki. Ez összefügg kálvinista neveltetésével, az isteni eleve 
elrendelés hitével. A végzetszerűség elfogadása ellenére önisme
retre, önnevelésre, haza és emberiség tevékeny szeretetére szó
lítja olvasóját. 

Melyik az a két mondat a Parainesisben, amely a Vanitatum va
nitas refrénjéhez hasonló értelmezést ad az ember léthelyzetéró1? 

Zrinyi második éneke 
(1838) 

A nemzet sorsán elmélkedő Kölcsey értekező prózájában 
lesújtó véleményt alkotott a magyar nemesség egy részéró1. Ez 
az ítélete késztethette arra, hogy a nemzethalál gondolatát fe
jezze ki prófétáló verseiben, a Zrinyi dalában (1830) és a Zrinyi 
második énekében. 

Az első vers címe eredetileg „Szobránci dal" volt, a cenzú
ra miatt változott. A második költeményben az elsónöz hasonló
an párbeszédes formában vetíti ki sötét látomását. De míg a Zri
nyi dalában a belső vívódást egyenrangú felek, a költő és a ván
dor kérdés-felelet sorában fejezi ki, itt a megszólított a könyör
telenül ítélő sors. A Zrínyivel azonosult beszélő könyörgése és a 
végzet elutasító szava váltakozik, s az utóbbi zárja a verset. 

Milyen hasonlóságot találunk a Himnusz és a Zrinyi második 
éneke között? 

Mi a különbség? 

Végkövetkeztetésünket így összegezhetjük: Kölcsey mun
káiban a fölvilágosult klasszicizmus és a romantika kettős ha
tása érvényesült. Alighanem azok a legmaradandóbb írásai, me
lyekben az emberi s a nemzetsors végső céljáról értekezik. A Va-
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nitatum vanitas és nagy prózai vallomásai belső vívódást fejez- jelentősége 
nek ki. Első volt a magyar értekezóK. sorában, akit következete-
sen elméleti igény vezérelt. ,,Semmi sem lesz belőlünk - mond-
ta egy ízben Wesselényinek-, míg az életet ellenkezésbe állítják 
a tudománnyal." 
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Széchenyi István 
(1791-1860) 

A magyar irodalomban Széchenyi föllépésétó1 számíthatjuk a ro
mantika egyértelmű kibontakozását. A prózai vallomás műfa
jában európai jelentőségű műveket alkotott. 

Széchenyi István gróf 1791. szeptember 21-én született Bécsben. 
Életkörülményei és lelki alkata egyaránt segítette abban, hogy közvet
lenül kapcsolódjék be a romantika nemzetközi áramlatába. Apja, a 
Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi Ferenc, a német romantikának 
több jelentős képviselőjével ismeretségben állt. 

Korai olvasmányélményeinek is szerepe lehetett abban, hogy Szé
chenyi 1814-ben németül kezdett naplót írni. Ez az 1848 szeptembe
réig vezetett, majd 1859 októberétől úgyszólván haláláig ismét folyta
tott, szerzője halála után hét kötetben kiadott szöveg a bens6séges val
lomás műfajában készült, amelyet a német romantikusok emeltek ma
gas művészi színvonalra. Széchenyi nem annyira életének küls6 esemé
nyeit rögzítette, mint inkább lelkiállapotának változásait, kedélyének 
hullámzásait érzékeltette naplójában. Mivel gyakran kibékíthetetlen 
ellentmondások kínozták, távoli eszmetársításai, magán- s közélete kü
lönböző síkjainak gyors váltogatása, a szöveg folytonosságának állan
dó megtörése, valóban megtörtént és képzeletbeli események közvetle
nül egymást követő elbeszélése, villanásszerű meglátásai össze nem illő' 
töredékek benyomását kelthetik az olvasóban. A belső' feszültségek ki
fejezése rendkívül dinamikus személyiségként láttatja a napló szerz6-
jét. 

Széchenyi nemzetközi látókörét fiatalkori utazásai teremtették 
meg. Észrevette hazájának elmaradottságát, és e fölismerése cselekvés
re ösztönözte. 1825-ben a förendi táblán 6 tartotta az els6 magyar nyel
vű beszédet, majd egyévi jövedelmének fölajánlásával megalapította a 
Magyar Tudós Társaságot (későbbi nevén a Magyar Tudományos Aka
démiát). Lóversenyeket kezdeményezett, eszközöknek tekintvén 6ket 
eszmecserék szervezésére. Kaszinókat hívott életre, hogy magyar értel
miségi közösséget alakítson ki, különböző rétegeknek egymáshoz való 
közelítésével. 

Hitel (1830) című könyvében a hűbériség fölszámolásának 
programját adta, olyan társadalom létrehozására buzdított, 
amelyben mindenki meg tudja szerezni megélhetését, senki nem 
szorul adományra. Széchenyinek a korszakalkotó munkája első 
tekintetre a közgazdasági elgondolás kifejtése, figyelmesebben 
olvasva viszont egyszersmind erkölcsi eszmefuttatás. Maga a 
cím sem pusztán kereskedelmi, hanem egyúttal erkölcsi hitelre 
is céloz, a könyv pedig kísérlet a polgári erények rendszeres át
gondolására. 

A Hitel óriási hatást keltett - két év alatt négy magyar és 
két német kiadást ért meg-, de bizonyos mértékig félreértették. 
A gondolatmenet bölcseleti jellege iránt a közönség nagy része 
érzéketlen maradt. Széchenyi sietve megírta a Világot (1831), s 
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Gróf Széchenyi István. Háttérben az épülő Lánchíd. 
Litográfia. 1857 

ebben a művében előtérbe helyezte fölfogásának közvetlenül böl
cseleti vonatkozásait. A hatás irányát mégsem tudta megváltoz
tatni. Mindenkiben csak az tudatosodott, hogy Széchenyi a ma
gyarországi körülményeket akarja átalakítani; nem vették ész
re, hogy a kifejtettel\ben éppoly súllyal esett latba az emberek 
átnevelésének igénye. 

Munkásságának félreértését látva, következő művében, a 
Stadiumban Széchenyi mellőzte az emberi létre s a történelem
re vonatkozó általános fejtegetéseket, és szépírói igény nélkül, 
tételesen próbálta megfogalmazni a társadalom átalakítását cél
zó programját. Ebben a könyvében fejtette ki legkövetkezeteseb
ben azt a hitét, amely szerint a legszámosabb társadalmi réteg, 
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a magyarság esetében tehát a parasztság, a legfóbb nemzetfönn
tartó elem.A Stadiumból sem hiányoznak a romantika jelleg
zetességei. Széchenyi itt is fönntartja az egyéniség ·szerves ki
bontakozására vonatkozó nézetét, mely minden romantikus vi
lágképében döntő szerepet játszott. Azért hirdeti a „szolíd és kon
vulzió nélküli reformáció" helyességét, mivel csakis lassú, szer
ves, folytonosságot mutató fejlődést ismer. Sőt nyelvi tekintet
ben sem tudott erőszakot tenni önkifejező hajlamán: képzelt be
szélgetést iktatott művébe. A Stadium kinyomtatását a helytar
tótanács megtiltotta, ezért csak Lipcsében jelenhetett meg, 
1833-ban. 

A következő években föként gyakorlati tevékenységet folytatott. 
1830 és 1839 között nyolcszor leutazott az Al-Dunára, hogy azt hajóz
hatóvá tegye. 1841-ben elképzeléseinek megfelelően rakták le az első 
állandó pest-budai híd alapkövét. Akkor látott ismét rendszeres írói 
munkához, amikor Kossuth az övétó1 eltérő elképzelésekkel lépett föl, 
és maga mellé állította a közvéleményt. Széchenyi második alkotó kor
szakát a negyvenes évekre tehetjük. 

1841 elején Kossuth politikai lapot indított Pesti Hírlap 
címmel. Széchenyi helytelenítette a benne kifejtettek irányát, s 
véleményének Kelet népe (1841) című könyvében adott kifeje
zést. Vitájuk gondolati mélységét tekintve páratlan a magyar 
művelődés történetében. Mindketten tudtak lényeges kifogást 
emelni a másik gondolatmenetével szemben. Széchenyi figyel
mét oly mértékig az egyén létformája kötötte le, hogy a tömeget 
nem tartotta bevonhatónak a társas lét továbbfejlesztésébe. 
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a jövőre vonatkozó romanti
kus aggályai ma egyáltalán nem látszanak alaptalannak; jogo
san vetette föl például azt a kérdést: vajon lehet-e egyszerre nö
velni s nevelni a „közösséget"? Felszínes hazafiságtól, fellengzős 
lelkesedéstó1, a népszenvedélyek manipulálásától, a népszerű
ség hajhászásától óvott. 1842. november 27-én az Akadémián 
elmondott beszédében kimutatta, hogy Kossuth hibásan ítéli 
meg a Duna melléki népek sorsát. Kossuth ekkor azt hitte, a 
magyarországi körülmények demokratizálása következtében a 
nemzetiségek elégedettek lesznek a hazai viszonyokkal, s végül 
természetszerűleg magyarokká válnak. A nemzetek önállóságát 
rendkívül nagy súllyal érvényre juttató romantikus világszem
lélet ezúttal kivételes éleslátással ruházta föl Széchenyit, lehe
tővé téve számára annak fölismerését, hogy a demokratizálódás 
éppen növelni fogja a nemzetiségek vágyát a függetlenedésre. 

Más vonatkozásban viszont Kossuthnak volt igaza. Hibát
lan logikával bizonyította be, hogy Széchenyi önismeret hiányá
ról tett tanúságot, amikor az ész emberének szerepét vette föl, 
s ellenfelét a szív emberének tekintette, hiszen a gyakorlatias
ság pusztán álarcul szolgált számára, mellyel leplezni kívánta 
végletes szenvedélyeit és művészre valló képzeletét. AKelet népe 
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szerzőjétó1 valóban távol áll a fogalmi gondolkodás. Széchenyi 
metaforákat halmoz; úgy ír hazájáról, mint nagy parlagról, sú
lyos betegró1, a magyarságot „egymagában irigykedő, agyarko
dó, már-már pusztulásra fajult méhrajként" emlegeti. 

Nemcsak véleménykülönbség, hanem kölcsönhatás is jel- kölcsönhatás 
lemezte Széchenyi és Kossuth vitáját. Részben közös volt a vég-
ső céljuk: Magyarország polgárosítása. 1848 áprilisában mind-
ketten miniszterei lettek az első független magyar kormánynak. 

Szeptember elején a forradalom szerencsétlen kimenetele miatt 
rémlátások gyötörték Széchenyit, ezért orvosa a Bécs melletti Döbling 
elmegyógyintézetébe vitte. A forradalom véres bukása után a beteg csak utolsó évtizede 
lassan tudott magához térni. Haláláig a tébolydában maradt, ahonnan 
1856-tól nemzetközi politikai tevékenységet folytatott. Németül köny-
vet írt az osztrák elnyomó rendszer ellen, amelyet Béla fia csempészett 
ki Londonba, ahol a könyv 1859-benjelent meg. Széchenyi "Ignotus" né-
ven cikkezett a Times című angol lapban, III. Napóleonhoz és az angol 
miniszterelnökhöz pedig emlékiratot intézett. Mindezért 1860. már-
cius 3-án házkutatást tartottak nála, s elkobozták iratait. 17-én fenye-
gető levelet kapott, amelyben az osztrák rendőrminiszter közölte: a 
gyógyintézet többé nem nyújthat politikai menedéket a számára. Egy 
ízben mérgezett ételt szolgáltak föl neki, melybó1 ő rosszulléte miatt 
nem evett, de vendége néhány nap múlva meghalt. „Nem tudom meg-
menteni magam!" - írta április l-jén a naplójába. 6-án, nagypénteken 
asztalához ültette öreg szolgáját és megvendégelte. 8-án, húsvét hajna-
lán fóbe lőtte magát. 

Hagyatékából került elő leghosszabb magyar nyelvű mun-
kája. Ez a befejezetlen mű 1857-ben készült, és az Önismeret cí- Önismeret 
met viseli. Szatirikus része elképzelt párbeszéd Ferenc József 
császár és az önkényuralmat irányító belügyminiszter, Alexan-
der Bach között. Megformáltsága ékes bizonyíték arra, hogy Szé-
chenyi a magyar próza öntörvényű művészei közé tartozott. 

S~ren Kierkegaard (e. kirkegór, 1813-1855), a dán romantika leg
nagyobb írója Vagy-vagy (1843) című könyvében, amely jellemző 
módon az ,,Egy élettöredék" alcímet kapta, olvashatók e sorok: 
,,Házasodj meg, meg fogod bánni; ne házasodj meg, ezt is meg fo
god bánni; házasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bán
ni; vagy megházasodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod." A ro
mantikusok gyakran egymást kizáró lehetőségek válaszútján 
érezték magukat. Található-e a Szöveggyűjteményben olyan sze
melvény Széchenyitó1, amely azt bizonyítaná, hogy világszemlé
lete ebben a tekintetben is romantikus volt? 

Milyen értékeket jelöl meg 'Széchenyi az emberi életben? Vála
szoljunk a Szöveggyűjteményben található szemelvények alap
ján! 

Szemléltessük Széchenyi műveibó1 vett példákkal a romantikus 
stílus következő sajátosságait: metaforikusság; példázatok köz
beiktatása; töredékszerűség, szakadozottság! 

Milyen fogyatékosságokat tulajdonít Széchenyi a magyarságnak? 
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Vörösmarty Mihály 
(1800-1855) 

A magyar romantika verses költészetét Vörösmarty Mihály te
remtette meg. 

1800. december l-jén született Fe
hér megyének egyik kis falujában, Pusz
tanyéken, köznemesi családból. Apja 
gazdatiszt volt egy grófi uradalomban. 
1811-ig otthon tanult, azontúl a ciszter
ciek székesfehérvári, majd 1816-ban 
a kegyesrendiek pesti gimnáziumában. 
A következő évben súlyos csapás érte: 
apja meghalt. Az özvegy kilenc gyerek
kel maradt egyedül. Vörösmarty Mihály 
a család eltartására nevelőséget vállalt a 
Perczel családnál. Egyúttal, 1817 őszén 
beiratkozott a pesti egyetemre. 

Három év múlva tanítványaival a 
Perczel család Tolna megyében fekvő, 
börzsönyi birtokára költözött, s magán
úton folytatta jogi tanulmányait. 1822 
őszén lemondott állásáról, s Görbőre 
ment Tolna megye alispánjához, hogy megszerezze az ügyvédi oklevél 
elnyeréséhez szükséges jogi gyakorlatot. Ennek befejeztével ismét át
vette a Perczel fiúk nevelését, velük együtt Pestre ment, s fölesküdött 
a királyi táblához. A reformkor politikai föllendülésének szellemében 
nevelte tanítványait - közülük Perczel Mór késóbb a polgári forrada
lom jelentős alakja s honvédtábornok lett. A költő lelkivilágára mélyen 
hatottak a nevelői évek, mivel beleszeretett tanítványai nővérébe, Per
czel Etelkába. Érzelmeit nem vallotta meg, mert társadalmi helyzetük 
annyira különbözött, hogy Vörösmarty, a népes családját eltartó sze
gény ifjú, nem kérhette meg a gazdag és eló'kelő lány kezét. 

A versírással már kora ifjúságától foglalkozó Vörösmarty 1825-
ben országos hírre tett szert Zalán futása című költeményével. Vágyott 
a független életre, költői tervei visszariasztották az ügyvédi pályától. 
1826-ban megvált korábbi állásától, de tapasztalnia kellett, hogy Ma
gyarországon még annak is nehéz megélnie az irodalomból, kit az or
szág első költőjeként tartanak számon. Folyóiratot szerkesztett, műfor
dításokat készített, bírálatokat írt, szótárkészítéssel foglalkozott, az 
1837-ben megnyitott pesti állandó magyar színházat darabbal látta el 
- tehát megannyi olyan föladatot vállalt, amelyet nyűgnek érzett, s jog
gal, hiszen tehetsége révén más tevékenység folytatására volt hivatva. 
Anyagi nehézségeivel is magyarázható, hogy viszonylag késó'n nősült: 
1843-ban vette feleségül Csajághy Laurát. 

Az 1848-as polgári forradalom eló'készítésében nem vett ugyan 
részt annyira közvetlenül, mint Petőfi, de ügyével azonosította magát, 
a szabadságharc leveretése pedig összetörte a lelkét. Mint legtöbb kor
társa, ó' is bujdosni kényszerült. Miután kegyelmet kap, gazdálkodás
ba fog a Fejér megyei Baracska községben, majd szüló'falujában. Szfilőt 
művel, dinnyét és dohányt termeszt, így próbálja eltartani feleségét s 
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három gyermekét. Igen szűkösen él, kedélyállapota levert, s a betegség 
hamarosan leveszi a lábáról. Emiatt kénytelen Pestre költözni. Itt hal az utolsó évek 
meg 1855. november 19-én. Temetése az önkényuralom elleni tüntetés-
sé válik: húszezren jelennek meg a sírjánál. 

Vörösmarty életművében világosan megkülönböztethető a 
szövegeknek két csoportja. Fejlődésének irányáról a rövidebb 
versek adnak fogalmat, hosszabb lélegzetű alkotásai viszont sa
játos kérdéseket vetnek föl, ezért előbb velük foglalkozunk. 

Hosszabb művei 

Zalán futása 
(1825) 

Mint a nagy romantikusok általában, Vörösmarty is kife- lírai alkat 
jezetten lírai alkat volt. A közvélemény szavának engedve meg-
oldott ugyan tehetségének nem teljesen megfelelő feladatokat, 
hiszen a nemzeti öntudat fejlesztését és a polgárosodást saját 
ügyének vallotta, de a hajlamaitól távolabb eső műfajokat is lí-
rai hangnemnek rendelte alá. Képzelete inkább azt tette lehe-
tővé, hogy hirtelen fölvillanásokban és megvilágosodásszerű lá
tomásokban érzékelje a világot, mintsem úgy, mint folytonossá-
got. Hatalmas nyelvteremtő ereje nem a történetmondásban, ha-
nem lelkiállapotoknak: elégikus tűnődésnek vagy belső megráz
kódtatásnak a kifejezésében talált magára. 

Az elmondottak adják a kulcsot a Zalán futása című, tíz 
énekbó1 álló költemény megértéséhez. A nemzet honfoglalási 
eposzt várt a költőtől, ő pedig elégikus töredékek laza füzérét 
adta. Ma inkább csak részleteket olvasunk ebből a műbó1, ezek elégikus részletek 
a részletek azonban egyértelműen nagy költőre vallanak. Már 
a cím is jellemző: Vörösmarty Zalán futását énekli meg, s nem 
Árpád diadalát. A költeményben az "enyészet" a kulcsszó. Nem kulcsszó 
a harc fölemelő, hanem a halál rettenetes voltára esik a hang- az„enyészet" 
súly: 

„Ím! hogy emelkedik a csendes hold képe ragyogva. 
Szürke világánál, mint a kríváni fenyőszál, 
Látszanak éktelenűl a termetes éji leventék. 
Bús lábok, valamerre tapod, hol testeken áll meg, 
Mellyek alutt vérrel feketedve, kihűlve hevernek. 
Lassu hideg szellő játszik huzakodva hajokkal, 
Némúlt ajkaikon besivít, és (hallani szörnyű!) 
Tompa sohajtásként jő vissza halálos özönnel. 
Így járnak köztök Csongor, s Ete bajnokaikkal 
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a múlt és a jelen 
magyarjai 

kozmikus távlat 

Néma, halálos gondolatok kísérgetik őket, 
Nyelvök eláll, zajló mellöknek hangja dobog csak, 
Vagy mikor indulnak, megdöbben alattok az ösvény, 
És a holtak után hajlónak fegyvere csördűl. 

[ .. .] 

S borzasztó látás! mikor a holtakra tapodnak, 
Elnehezűlt fejjel lassan felütődik előttök 
Egy haldokló hős. Sanyarú képére tolódván 
Kínja halálának, szemeit komor éjbe borítja, 
Ősz haja véresedett fürtökben lóg le fejéről, 
S szívrázó hörgése között ily szózata hallik: 
«Föltámadtak-e hát ti halott bús társak az éjben? 
Vagy kik járnak emitt zörgő fegyverben előttem? 
Haj! Nagy az én kínom; lelkemnek nyissatok útat.» 
Így hörgött, s feje ismét a holtakra hanyatlék, 
S a mellébe törött kopját markolta kezével. 
Itt iszonyodva megállt, mind aki körül vala s Csongor 
Ment legelőbb hozzá, s minden haja szála fólálla, 
S keble dobogni szünék, mikor a hős rája mereszté 
Haldokló szemeit, s ő a tört kopja után nyúlt. 
Hogy kivoná, megrázkódék, a vér pedig omlott 
Annak kebléből, és lelke sohajtva kiszálla." 

(Részletek az V. énekbó1) 

Erdélyi János, a XIX. század jelentős értekezője azt állí
totta, hogy Vörösmarty valósággal „szerelmes a halál gondola
taiba". Nem a magyarok honfoglalását állítja a cselekmény kö
zéppontjába, hanem a veszteseknek a magyarok katonai erejé
tó1 függetlenül végbemenő belső széthullását, „nagy lelki sze
génységét". Nem Árpád a főszereplő, hanem Zalán, akit saját te
hetetlenségének súlya ver le. Mivel Zalán táborának jellemzése 
nagy vonalaiban megegyezik azzal az értelmezéssel, melyet a 
beszélő a maga koráról ad, Árpád és Zalán népének szembeállí
tását úgy is fölfoghatjuk, mint a múlt és a jelen magyarjainak 
összehasonlítását. Az egész mű világképének elégikus jellegét 
az is erősíti, hogy Vörösmarty a démoni eró1rnt teljesen függet
len hatalomként ábrázolja, s így azt a benyomást kelti olvasójá
ban: egyáltalán nem bizonyos, hogy a világmindenségben össz
hang érvényesül. 

A nemzeti ügy iránt tanúsított elkötelezettség Vörös
martynál sohasem a világtörténeti távlat rovására érvényesült. 
Azért nem, mivel az egyén, a nemzet és az emberiség sorsát ő 
mindig egyszerre, ugyanabban a kozmikus távlatban szemlélte. 
Még azok a művei is egyaránt olvashatók három szinten, melye
ket teljes mértékig a nemzeti szükség hívott életre: a Zalán fu-
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tásában ábrázolt idő például egyszerre értelmezhető az egyes több szinten 
szám első személlyel jelölt, látszólag elbeszélő, valójában inkább értelmezhető mű 
lírai én egyéni, belső léttörténetének, a nemzeti történelemnek 
és a kozmikus változásoknak a szintjén. 

A Zalán futása eló'hangja alapján válaszoljunk az alábbi kérdé
sekre: 

Milyen ellentmondás van a mű címe és az eló'hang tárgymegjelö
lése között? 

Kapcsolatba hozhatók-e az eló'hangnak a beszélő jelenére utaló 
sorai azzal a :r:omantikus gondolattal, hogy a nemzeteknek is van 
ifjú-, férfi- és öregkoruk, mint az egyénnek? 

Mely sorokkal bizonyíthatjuk, hogy inkább képzelet teremtette 
látomást, mint történetmondást ígér az eló'hang? 

Milyen versformában íródott a Zalán futása? 

Tündérvölgy 
(1825) 

A Zalán megírása után Vörösmarty belátta, hogy romantikus köl
tő nem írhat eposzt, hiszen ő nem a klasszikus mitológia újraértelme
zésére, hanem saját mitológia teremtésére törekszik. A Tündérvölgy köl
tője már nem próbálkozik a hagyományban őrzött események elmondá
sával, hanem következetesen megtagadja az események sorsszerű egy
másba kapcsolódását; a szöveg egymást érvénytelenítő részletekbó1 áll. 
A Zalán világképében a csodás elem még mellékes szerepet játszott, a 
Tündérvölgyben már központi jelentőségű lesz. A korábbi műben a be
szélő még a közösség nevében szólt, itt viszont már úgy érzi, hogy lé
nyegében különbözik a többi embertó1. Finomabb érzékenységet, látnok 
szerepet tulajdonít magának, sokkal hevesebb gyönyört és fájdalmat 
érez, mint a környezetében éló'k. Amazokban az élet lassan fogy el, ő 
úgy állítja velük szembe a maga művészetét, mint fölfokozott, jelentés
sel telített életet. A mindennapi létben az ember szűk korlátok közé van 
szorítva, s ezáltal a körülmények kiszolgáltatottja, a látomás viszont 
nem ismer idő- s térbeli határokat. A csoda, a fantasztikum, a tisztán 
elképzelt világ az Istentó1 függetlenített emberi személyiség föltáratlan 
belső mélységeit jelképezi. A Tündérvölgyben Vörösmarty - mint ké
sóbb Csontváry is egyik híres festményén - a középütt álló magányos 
fa ősi szimbólumához folyamodik, vele jelöli a meseszerűnek helyhez és 
idó'höz nem köthető világát. 

A Délsziget 
(1826) 

A Délsziget című költeményben hosszabb s összefüggőbb a mese-

saját mitológia 
teremtése 

a csodás elem 
központi szerepe 

látomás 

szerű eseménysor, de új szerepet kap: példázat jellegűvé válik. A törté- a mese 
net értéktelítődéssel kezdődik: Hadad úr megtalálja a költészetet, rajta példázat jellegű 
keresztül Szüdelit, akinek szemében a boldogság jelképe, a kék virág 
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lét- és 
lélekállapotok 

kifejezése 

foglalkoztatja 
a történelem 
értelmezése 

látható. A lány azonban eltűnik, s a fiú.Halálfival találja szemben ma
gát. Nehéz és hosszú küzdelemben sikerül legyőznie, s ekkor újra övé 
a lány. A II. ének azonban az értéktelítettség helyébe újra értékhiányt 
állít: Hadadúr és Szüdeli között kettéválik a sziget, s a vihar elsodorja 
ó'k.et egymástól. Partra vetődése után a fiú sivatagban találja magát, s 
most már egyenesen a Halállal találkozik. A történetnek ennél asza
kaszánál vége szakad a költeménynek, s ez ismét azt bizonyítja, hogy 
Vörösmarty számára nem az eseménysor lezárása, hanem lét- s lélekál
lapotok kifejezése volt az elsődleges cél. Más romantikusok ugyanazért 
hagyták félbe elbeszélő műveiket: a történet bonyolítása csak másodla
gosan érdekelte ó'ket. 

A Délsziget még az egyénró1 szól: azt ábrázolja, hogy az egyén mi
ként jut egyre közelebb a kiüresedéshez. Néhány részlet azonban már 
azt jelzi, hogy a költőt erősen foglalkoztatja a történelem értelmezése. 
Miután Hadad úr és Szüdeli szigete kettévált, s a fergeteg egymástól tá
vol vetette ó'ket partra, a lány különös épület előtt találja magát: 

„Oszlopok őrzötték tágas folyosóit, azokból 
Nyíltanak a termek, hol az élet négy kora, jó és 
Bal folyamatjában, harcban s nyugodalma ezernyi 
Képeiben híven volt festve hatalmas ecsettel" 

Hadadúr sivatag partjára került. Bujdosása közben egyszer csak 

„ [ .. .] villám jöve sebten az égből, 
S árnyékába csapott, súgván egy szózat utána. 
Tűrj, de ne zúgj, s fáradva remélj. [ ... ]" 

A történelmi példázatot Vörösmarty két alkotásában, a Csongor 
és Tündében és A Romban valósította meg. Mindkettő 1830-ban jelent 
meg. 

Mi a hasonló, illetve különböző a Zalán futása, a Tündérvölgy és 
A Délsziget első soraiban? 

Mi a hasonlóság a Tündérvölgy és A Délsziget, illetve A Rom és a 
Csongor szerkezete között? 

Melyik az a mű a magyar irodalomban, amelyben A Délszigethez 
hasonlóan a küzdés szerepel központi értékként? Van-e más ha
sonlóság e két szöveg között? 

Csongor és Tünde 
(1830) 

A Csongor és Tünde az egyetlen maradandó értékű mű, 
amelyet Vörösmarty a drámai költészet terén hozott létre. Ko
rábban lírai részletekbó1 összefércelt, előadhatatlan drámai köl
teményeket, késóbb kulisszahasogató végzetdrámákat írt. Az 
elóbbiek megalkotásakor Shakespeare nyelvének gazdagsága 
igézte meg, az utóbbiakat a francia romantika képviselőinek re
torikus színművei ösztönzésére, közönségsiker reményében, a 
tömeghatás elérését célzó gyakorlati meggondolások alapján ké-

mesejáték szítette. A Csongor nem középút e két típus között, hanem me-
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sejáték, nagyszerű kísérlet olyan műfaj teremtésére, amelyben 
a romantikus alkotói képzelet öntörvényű tevékenysége nem
csak a verses szöveg megformálásában, hanem a színpad átala
kításában is érvényre jut: nemcsak a kimondott szó, de a színé
szi játék s a rendezési utasítások is egységes szimbolikus jel
rendszer részei. Csak sajnálni lehet, hogy Vörösmarty kezdemé
nyezése nem talált folytatóra. 

A felvilágosodás bizonyos képviselői úgy helyeselték a 
haladást, hogy eltekintettek az ellentmondásaitól, nem számol
tak az egy helyben topogásnak, az akárcsak időnkénti vissza
fejlődésnek a lehetőségével. Ezért történetileg szükségessé vált, 
hogy a romantikusok újra föltegyék a felvilágosodás által megvá
laszolt kérdéseket. Első lépésben arra a gondolatra jutottak, 
hogy a civilizált ember már nem érti a természetet; úgy érezték, 
hogy a természet kivetette magából az embert, aki eltávolodott 
eredeti környezetétó1. Nálunk legkorábban föltehetően Széche
nyi tette magáévá ezt a kiindulópontot. 1815. január 8-án ezt 
írta naplójába: ,,A kultúra a természet egyetlen ellensége, a ha
lál legnagyobb tökélye." Hasonló módon vonta kétségbe 
Vörösmarty a történelem célelvűségét. Csongor ígéretet kap, 
hogy vágyott célját eléri, ha a középső utat választja, csakhogy 
a kereszteződéshez érve minden út középsőnek látszik. Mikor 
pedig útján szembekerül a vándorokkal, beszédjük és saját ta
pasztalatai alapján erre az eredményre jut: 

„Elérhetetlen vágy az emberé, 
[„.] 
Koldús a gazdagság, a hatalom 
Leszállt fokáról, hamvadott üszök 
A tudománynak napszövétneke." 

egységes 
szimbolikus 
jelrendszer 

az ember 
eltávolodása 
a természettó1 

kétségbe vonja 
a történelem 
célszerűségét 

A Csongor és Tündében rokon értelmű ellentétek sora irá- a szervezés elve 
nyítja az eseményeket. A mű elején ábrázolt értékbőség érték-
hiányba vált át: a verőfényes délbó1 kietlen éjszaka lesz, a gyű- értékszerkezet 
mölccsel megrakott tündérfát megkopasztják, a beteljesülésró1 
szóló álmot halált hozó álom követi. A mélypontot az Ej magán-
beszédje képezi, mely szerint a világ útja visszatér a kiinduló-
ponthoz, a semmihez. A szöveg legvége hirtelen értékgyarapo-
dást ábrázol: a vágy teljesül, a boldogság álma való lesz. 

A Csongor az Árgirus historiája című, 1600 körül keletke
zett verses mű nyomán készült, de a széphistórián kívül két má-
sik műfajjal is tart rokonságot. Történése s szereplői egyszerre műfaji rokonai 
emlékeztetnek a varázsmesére és a középkori színművekre. 
Csongor annyiban nem áll távol a Mindenki (1500) című angol 
moralitás főszereplőjétó1, amennyiben nem egyénített jellem. 
Célja igen általános: a boldogságot keresi. 

Először külső boldogságra gondol, de a Kalmár, a Fejede- a boldogság
lem és a Tudós sorsából megtudja, hogy sem a vagyon, sem a ha- keresés tévútjai 
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egymásra épülő 
szintek 

a fény és az éj 
szimbóluma 

álom és való 
kölcsönhatása 

a csoda 
belső történés 

a kert motívuma 

Jelenet a Csongor és Tünde előadásából. Nemzeti Színház, 1976 

talom, de még az ismeret sem teremti meg a fő emberi értéket. 
Már a II. felvonásban levonja a következtetést: „utazóim útra 
nem vezetnek." 

Miféle más magatartásformák állnak előtte lehetőség
ként? Ledér és Balga a pusztán testit, illetve a célt nem ismerő 
s nem is igénylő létnek, a kútból kilépő lány a csak képzeleti ki
elégülésnek hiányos, töredékes voltára emlékezteti. Csongornak 
meg kell értenie: célját külső helyváltoztatással nem érheti el. 

A mesejáték egymásra épülő szintenként ábrázolja a létet. 
Az ördögfiak groteszk világától távol áll a női címszereplőt kö
rülvevő anyagtalan tündéri világ. Vörösmarty nyelvi leleménye 
teljes gazdagságában bontakozik ki e különféle hangnemek meg
szólaltatásában. A történés alárendelődik a cél elérését jelentő 
fény és a semmit megjelenítő éj szimbólumának, s így kozmikus 
távlatot kap. Csongor vé~ső soron csak saját lelkében találhat
ja meg létének értelmét. Almainak tárgya, Tünde az ő kertjében 
ültet csodafát, melynek gyümölcse csak akkor tud beérni, mikor 
egymásra talál Csongor, az evilági utak kiábrándult vándora és 
Tünde, a képzelet szüleménye. Önmagában mind a való, mind 
az álom világa csonka, mindegyik csak a másikkal való kölcsön
hatásban képes beteljesíteni magát. 

Vörösmarty már nem vallásos módon értelmezi a csodát, 
hanem a lélek, a belső történés jelképét látja benne. A semmit 
Csongor a lélek gazdagságával tudja elkerülni. A kert Vörös
marty más szövegeiben is a lélek képeként szerepel. Az európai 
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romantika más nagy költőihez hasonlóan ő is arra a fölismerés
re jutott, hogy bel- és külvilág, én és nem-én, képzelt és valósá
gos nem könnyen választható szét egymástól, egyik sem állhat 
meg a maga lábán a másik nélkül. E kölcsönös függőség jelké
pes ábrázolása teszi a Csongort irodalmunk nehezen értelmez
hető műveinek egyikévé. 

Bizonyítsuk a következő esztétikai minőségek jelenlétét a Cson
gor és Tündében: komikum, irónia, groteszk! 

Gyulai Pál, a XIX. századi bíráló azt írta Csongorról, hogy a ki
elégíthetetlenség és a célhoz nem érhetés okozta elkeseredése és 
kétségbeesése "ellenkezik a dráma alapeszméjével". XX. századi 
költőnk, Babits Mihály a Csongor és Tünde befejezését érezte el
lentétesnek a mű addigi logikájával. Melyiküknek volt igaza? 

Van-e közös jelkép a Tündérvölgyben és a Csongor és Tündében? 

Olvassuk el Arany János A lejtőn című költeményét! Található-e 
olyan részlet a Csongor és Tündében, amely rokonságot mutat A 
lejtőn első szavaival? 

A Rom 
(1830) 

Az álom Vörösmarty következő, A Rom című boldogságkereső pél
dázatában is döntő szerepet játszik. Itt is megjósolja a bekövetkezen
dőt. Romisten - ígéretéhez híven - három álmát teljesíti a vándornak, 
de a vándort az élet teljessége iránt érzett igénye arra készteti, hogy el
hagyja a boldog családi kört, melyet harmadik álma után kapott meg. 
Vörösmarty szemében az egyén létét már annyira meghatározza a tör
ténelem, hogy elképzelhetetlen a visszavonulás a bensőséges világba. 
Az én nem feledkezhet meg a nem-énró1, hiszen az énben benne foglalta
tik a nem-én. A vándor számára nincs megállapodottság, még akk~r is 
tovább kell vándorolnia, ha álma teljesültekor nem érzett csalódást. Utja 
során végveszélybe került néppel találkozik. Segíteni szeretne rajta. 

„Új kérelme szavát a Rom hallotta haraggal 
S engede, kényén túl adván s fogadatlan az álmot, 
Ah nem vágyaihoz képest, azok ellen adá meg. 

Alma kietlen volt, szomorú és puszta sötétség. 
És nem láta, de borzasztó bús hangokat érte. 
Két roppant hadnak távol hallotta csatáját, 
Hallott szembe vivó sereget ordítva lehullni 
S kardcsengést, megütött paizson nagy dárda törését 
S úrtalanul szaladó paripáknak bús dobogását, 
Végre halálhörgést s zajt; többé semmit azontúl. [. .. ] 
S haj mi nem úgy ébredt, mint volt nyugalomra menése! 
Alma való képét látá [. . .]" 

E negyedik álom tragikusnak mutatja a történelmet egy nemzet 
szemszögéből. E tragikumnak két tényező adja meg a különösségét: egy
részt az a tény, hogy olyan áldozat kelt tragikus hatást, amelynek értel
mét nem lehet belátni, másrészt az irónia, mellyel a költő a tragikumot 
elegyíti. A Rom éppúgy körkörös szerkezetű, mint az Éj monológja. 
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teremtésére 

Lírája a húszas években 

Vörösmarty költészetének méltatását annak a megállapításá
val kezdtük, hogy rövidebb versei más kérdéseket vetnek föl, 
mint hosszabb lélegzetű költeményei. Az eddig tárgyalt szöve
gek tíz évnél is rövidebb időszakban keletkeztek, és szoros össze
tartozást mutatnak. A kisebb költemények sokkal hosszabb al
kotói fejlődésről adnak számot, amelynek során Vörösmarty igen 
különböző verstípusokban hozott létre jelentős műveket. 

1816-ban kezdett verselni. Zsengéi alapján azt mondhat
juk, hogy rendkívül gyorsan sajátította el a XVIII. század vers
szerkezeteit, a csúfoló epigrammától az állatmeséig, az episzto
lától a párbeszédes pásztorelégiáig, a zárlatban megfejtett alle
góriától az általános alanyt szerepeltető tanító versig. Nyelvé
nek önállósodása úgy kezdődött meg, hogy az örökölt verstípu
sokat elemeikre bontotta, s az egyes alkotórészeket külön-külön 
alakította át. Így fejlesztette ki a mitologizált helyzetdal műfa
jából egyrészt az elképzelt személy magánbeszédét, másrészt a 
túlfogalmazás pátoszából eredő fennkölt stílust. Költői nyelvét 
már nem a klasszikus, hanem a maga teremtette mitológia ha
tározta meg. 

A mitologizálás a személyes élmény tárgyiasítására, stilizálásá
ra szolgált. Perczel Etelka iránt érzett vonzódását áttétellel fejezte ki. 
A hun-magyar mondakör elemeit képzeletben teljes mítoszvilággá nö
velte, s e világ egyik alakjának, Csabának helyébe képzelve magát ál
mainak szereplőjéhez, Helvilához (1822-23) intézte sorait. Nyelvterem
tő ereje már ekkor, a húszas évek elején egészen kivételes vólt. Gondo
lattársításaiban egyszerre vezették a jelentő nyelv és a jelentett világ 
hasonlóságai, tehát egyszerre foglalkoztatta a vers zenéje és a képalko
tás. Helvila halálán (1826) című versében jól megfigyelhető, hogy a ko
rai költészetében gyakori álom-halál azonosításnak kettős alapja van: 
a költő egyszerre állítja a két szó jelentésének és hangalakjának azo
nosságát: 

,,Álom, álom, édes álom! 
Altass engem, légy halálom!" 

A romantikus képzeletnek a kifejezés töredékszerűsége adja 
egyik legfőbb jellegzetességét s ugyanakkor veszélyét. Más nagy roman
tikusokhoz hasonlóan Vörösmarty is sokáig inkább részletekben, mint 
egész versekben remekelt. A Kis gyermek halálára ( 1824) meggyőzően 
bizonyíthatja ezt az észrevételünket. Az ismétléses sorok dallama és 
egy-egy eredeti metafora az alkalmi verset az elégia szintjére emeli, a 
zárlat szokványosabb, tanító hangvétele viszont már nem elégíti ki a 
megemelt követelményt. 

A klasszicista költő metaforákkal díszítette a történetmondást; 
Vörösmarty megfordítja a két részelem viszonyát: nála az események 
elbeszélése ürügy összefüggő metaforikus szerkezet megteremtésére. 
Szövegeinek egyenetlenségét a húszas években az okozza, hogy az örö
költ műfajok félretétele után még nem teremtett saját verstípust. Me-
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taforáiból pedig már a jelentés mélysége sem hiányzott: a Földi menny 
(1825) fölütése például már jellegzetesen mutatja a romantikus költő 
igényét a lét egészének értelmezésére. Szerkezetileg azonban még ez a 
költemény sem több a megszokott kifordításánál: a tanulság nem a pél
dázat végén, hanem elején szerepel, s így megkérdőjelezi önmaga érvé
nyességét. 

A húszas években Vörösmarty még kísérletező művész. Ékes bi
zonyítékai ennek az ekkor írt románcok. A romantika a szűkebb kere
tek közt mozgó történetmondásnak kétféle lírai változatát kedvelte. Az 
események gyors, kihagyásos, párbeszédes előadása a drámához köze
lítette a balladát, a lassú és folytonos elbeszélés a románcban leírással 
keveredett. Vörösmarty nem volt drámai hajlamú költő, a románcot vi
szont annál közelebb érezte magához. Lírai beállítottságából követke
zett, hogy nem próbálkozott ellentétes nézőpontok ütköztetésével, a Szi
lágyi és Hajmásiban (1828) a beszélő a török fogságból a császárlány se
gítségével menekülő két magyar vitéz sorsát következetesen Szilágyi
nak, a török leány szerelmének a nézőpontjából értékeli, rokonszenvé
bó1 nem juttat a másik félnek. 

Lírája a harmincas években 

románcok 

egy nézőpont 
érvényesül 

románcos 
Vörösmarty Szép Ilonka (1833) című versében összegezte románcos köl- költészetének 
tészetének fő sajátosságait. Ez a mű is három tagból áll, s az egyes ré- összegezése 
szekben elbeszélt történést kisebb-nagyobb idó'köz választja el egymás-
tól. A szöveg mégis folytonosság és nem szakadozottság benyomását kel-
ti, mivel a történetmondó - a ballada történetmondójával ellentétben -
nem a lényeges cselekvésmozzanatok említését mellőzi. A beszélő fó1eg 
a két szélső rész stilizálásával hívja föl a figyelmet önmagára: a vers 
föl ütésének feszültséget jelölő igéit mondattani párhuzam, majd ellen-
tét követi, a zárlat pedig második személyű általános alany segítségé-
vel fordul a történetbefogadóhoz, majd metaforákkal és kitekintő álló-
képpel rekeszti be a költeményt. 

Vessük össze a művet Arany költeményével, az V. Lászlóval! Mi
ért románc az egyik és ballada a másik? 

A románc Vörösmarty korai költészetében nem az egyedüli, de a 
legsikeresebben megvalósított verstípus. Az ugyanekkor készült hely
zetdalok és életképek föként annyiban jelentősek, amennyiben ösztön
zést adhattak késóbb Petőfi számára. Azt mindenesetre érdemes leszö-
gezni, hogy a fiatal Vörösmartyból nem hiányzott a könnyed humor irán- humora 
ti érzék. Mindenekelőtt ismétlésekkel törekedett humoros hatás eléré-
sére. A Laboda kedve (1829) szójátékkal jelöli a részeg ember viselke-
désének groteszk humorát: 

„Hej Laboda, Laboda! 
Lábod ide, amoda." 

A harmincas évektó1 egyre több a tragikus elem Vörösmarty vi
lágképében. A kérő (1831) rossz lehetőségek közötti kényszerű válasz
tásra tesz utalást: 
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tragikus elemek 
világképében 

értékveszteség 
az egyéni 

és a nemzeti lét 
szintjén 

a társadalmi 
átalakulás 

megtorpanása 

a közelmúlt 
csapásai 

„Megbánod, ha leszakasztod, 
Megbánod, ha nem szakasztod: 
Mindenképen veszedelem, 
Másnak, magadnak gyötrelem. " 

Az ugyanebben az évben írt szövegek közül a Szív és a Bús kert 
fokozatos értékcsökkenéssel, halálba vezető folyamatként, a kiüresedő 
ház, a kiegyenlítődő, megszűnő évszakokjelképével ábrázolja az életet. 
Ezek a költemények egyébként jól mutatják, milyen messzire távolo
dott Vörösmarty a kiindulópontul szolgáló versszerkezetektó1. A klasz
szicizmustól örökölt sírvers epigrammatikus tanítása már teljesen hi
ányzik beló1ük. 

Szózat 
(1836) 

A harmincas években Vörösmarty két szinten ábrázolt ér
tékveszteséget az emberi életben: a nemzeti s az egyéni lét szint
jén. E kétféle értékveszteséget egymástól minőségileg különbö
zőnek mutatta. A Szózatban a magyarság külső eró1rnek lesz az 
áldozata. A Késő vágy (1839) ezzel szemben az egyén belső 
kiüresedéséró1 szól. 

A Szózat fölütését Vörösmarty már 1835-ben papírra ve
tette, de ekkor még ilyenformán: 

„Hazádhoz, mint szemedhez, 
Tarts hiven óh magyar." 

A ma ismert szöveg a következő évben keletkezett, s 1837 
elején jelent meg az Aurora című zsebkönyvben. 

Megírása idején a polgárosodást célzó magyar szabadelvű 
mozgalom sorsa eldöntetlennek látszott. Az 1832-ben megnyi1t 
országgyűlésen az ellenzék az egész magyar társadalom átala
kítását jelölte ki feladatként, de kezdeti sikerei után kemény el
lenállással találta szemben magát. 1834-ben Szatmár megyé
ben a maradiak kerekedtek fölül, s így Kölcseynek le kellett mon
dania követi tisztéró1. A következő évben föloszlatták az erdélyi 
országgyűlést, és pörbe fogatták Wesselényi Miklós bárót, aki 
mind Magyarországon, mind Erdélyben a szabadelvű ellenzék 
vezére volt, A Szózat fokozásos érvelésének tetőpontja, a 10-12. 
szakaszban kifejezett vagylagosság e bizonytalan, vészjósló je
lekkel is terhes közhangulat kifejezés~ Megjelenésekor a költe
ményt különös időszerűséggel ruházták föl a legújabb esemé
nyek. Első olvasói a közelmúlt csapásaira gondoltak: 1836 má
jusában a kormány föloszlatta a pozsonyi országgyűlést, letar
tóztatta az ellenzék hátvédjét képező országgyűlési fiatalok ve
zetőit és az ülésekró1 beszámoló tudósítások szerkesztőjét, Kos
suthot. 
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Ajambikus lejtésű szöveg címe a közösségi óda magasztos 
beszédhelyzetét jelöli meg. Az időszerű jelentést Vörösmarty 
nagy retorikai művészettel emeli a magasabb általánosítás 
szintjére. Ezzel is magyarázható, hogy a Szózat a magyarság 
számára a hazafiság egyik fő letéteményesévé vált. 1843-ban a 
Nemzeti Színház pályázatot hirdetett a@egzenésítésér~A ki
tűzött díjat1-.Egressy Bén~ (1814-1851) zeneszerző, színesz és 
színműíró nyerte. Máig az ő népies műdal stílusban készült dal
lamával énekeljük a Szózatot. 

A költemény szerkezeti rokonságot mutat Kölcsey Him
nuszával. Vörösmarty elődjének alaptételét fogadja el kiinduló
pontként: őt is annak a lehetősége foglalkoztatja, vajon a ma
gyarság évszázados szenvedéseivel nem váltotta-e meg a sorsát, 
nem érdemelt-e ki jobb jövőt. A második és az utolsó versszak 
megegyezik egymással, az utolsó előtti szakasz az első négy sor 
változata. Ebben különösen a szórendcserés ismétlés hatásos. 
Az ige a sor és egyúttal a mondat élére kerül, ennek következ
tében a hanglejtés megváltozik, a határozó helyett a felszólító 
igére esik a fő hangsúly, s így az ismétlés fokozás benyomá
sát kelti. 

A kétszer két versszak keretként veszi közre a vers többi 
részét. A 3., 4. és 5. versszak párhuzamos mondatokból álló fo
kozással, villanásszerűen idézi föl a magyarság múltját. Az utá
nuk következő két szakasz ellentétként fogalmazza meg a je
lent. A beszélő a nemzeti közösség hangjaként szól, majd vagy
lagosságként jellemzi a jövőt. Tizenkét sor jövendöl nemzeti 
aranykort, nyolc nemzethalált. Nem pusztán a sorrend okozza, 
hogy különös hangsúly tevődik ez utóbbi lehetőségre, hanem az 
is, hogy a ,jobb kor" lehetőségével foglalkozó szakaszok közül az 
első kettő tagadólagos: annak a képtelenségét hangsúlyozza, 
hogy a korábbi szenvedések hiábavalók legyenek, ne váltsanak 
ki ellenhatást, ne szerezzék meg a jogot boldogabb jövőre. 

Hol van kapcsolat és hol ellentét a vers mondatszerkesztésében? 

„Nagyszerű" halálon Vörösmarty eredetileg csak„országos 
halált", embertömegek pusztulását értette, de már Széchenyi 
azt gondolta, hogy a jelző a„magasztos"-sal egyértelmű. Az utó
kor ezt a felfogást hitelesítette: a 44-49. sorok jelenetszerű lá
tomása a világtörténelem távlatait idézi föl, s e fennköltség a 
megelőző két sort is átminősíti. 

1849 után a „nagyszerlí halál" látomása különösen idő
szerűvé vált. Gyulai Pál, a Világos utáni korszak jelentős 
szépprózaírója, költője s értekezője, így számolt be erró1 Vö
rösmarty életrajza (1866) című könyvében: „Midőn a forrada
lom árja elzúgott, Vörösmarty alig találkozhatott valakivel, ki 
azt ne mondotta volna neki: a jóslat teljesült, a nagyszerű ha
lál bekövetkezett. A költő mindig elkomorult ilyenkor, ingerül-
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ten mondá: a jóslat még nem teljesült, ez még nem halál, nem 
ilyen halált értett. Gyermekeinek ama versszak híján kellett 
megtanulniuk a Szózatot." 

Késő vágy 
(1839) 

Vörösmarty közismerten a legnagyobb metaforateremtő 
költó'k egyike. Művészetének sokodalúságát bizonyítja, hogy nem
csak ajelentéstanijellegű szóképeket, hanem a mondatszerkeze
tet bonyolító szóalakzatokat is fölényesen tudta kezelni. Nemcsak 
a Szózat bizonyítja ezt, hanem a Késő vágy is, mely elődjével szem
ben nem a közösségi, hanem az egyéni létró1 ad értelmezést. 

Ez utóbbi költeményben az életlehetőségek beszűkülésével 
a vágyak fokozódása áll szemben, tehát az öregedést úgy tünte
ti föl, mint ábránd és valóság távolodását egymástól. A beszélő 
egy értékgazdag s egy értékszegény léthelyzetet állít szembe egy
mással. A kívánt világot a múltba helyezi, míg az elszenvedettet 
a jelennel azonosítja; tehát elégikusan értelmezi az életet. A két 
állapot egymásutánját visszafordíthatatlannak, a jövőt pedig ki
látástalannak tünteti föl, s ezáltal az elégikus világképet tragi
kus mellékértelemmel ötvözi. A két szembeállított állapot annyi
ra szöges ellentéte egymásnak, hogy a vers alanyát képező sze
mélyiség elveszti állandóságát, szakadás áll be folytonosságá
ban. A múltba vetített és a jelenben már csak reménytelenül, le
mondva vágyott teljes élethez, az egységes, szerves egészként vi
selkedő személyiséghez képest a tényleges jelenben a szív és az 
ész különvált, a személyiség megcsonkult. A versben kifejezett 
értékleépülés jelentésének életrajzi vonatkozása is van. A Késő 
vágy írásakor a költő szerelme Perczel Etelka iránt már nem több 
emléknél. Vörösmarty harminckilenc éves, és már súlyos beteg
ségben szenved, amely élete végén elméje elborulását okozza. 

A vágyott és a ténylegesen elszenvedett léthelyzet ellenté
tét a költő egymásra helyezett, ám egyszersmind egymástól lé
nyegesen eltérő nyelvi szerkezetekbe fordítja át, amelyekkel 
egyszerre hangsúlyozza versének zártságát és nyitottságát, 
szimmetriáját és aszimmetriáját, önmagába visszatérő és előre
haladó jellegét. E különböző szerkezetek egyidejűségébó1, össz
játékából is származik a költemény művészi hatása. 

Milyen hangok és szavak ismétlődnek a szövegben? 

Ha a nyelvi ismétlődéseket vesszük szemügyre a hangok 
vagy a szavak szintjén, akkor azt kell megállapítanunk, hogy 
többségük a versnek elsőkét harmadában van, a kicsengés nyel
ve a korábbiakhoz képest újszerűbb, s ezáltal a nyitottság be
nyomását idézi elő. Ugyanez áll a rím és az átkötés használatá-
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ra. Az első tizenkét sor rímei egy kivételével mind két szótagból 
állnak, az utolsó nyolc sorban viszont a rím csak egy esetben ter
jed ki két szótagra, a többi esetben egy szótagos. A szöveg első 
huszonkét sorában az átkötések nagyjából egyforma arányban 
vannak olyan sorokkal, ahol a sor és a mondattani egység vége 
egybeesik, az utolsó nyolc sorban viszont állandósul az átkötés. 
E két tényezőnél még élénkebben kelti föl a nyitottság érzetét 
az, hogy a 23. sortól a páros rímet keresztrím váltja fel. A ro
mantika sajátossága ez a szerkezeti fogás, a klasszicista vers
írók éppen a fordítottját kedvelték: a verszárlat hangsúlyozásá
ra az utolsó sorokban zártabb, nyilvánvalóbb, egyszerűbb rím
re tértek át. 

A Késő vágy három részre tagolódik. Vörösmarty a beszű
kült lelkiállapot megjelenítésével kezdi versét, ezt követi a tel
jes élet vágyáról szóló rész, míg a ritmusában megtörő gesztus
ra, lehanyatló mozdulatra emlékeztető sor (,,Hiába, hasztalan!") 
visszavezet a kiindulóponthoz. A mondatszerkesztés is hasonló 
körkörös visszatérést mutat: a hosszú mondatos szerkezet által 
teremtett folytonosságot élesen megszakítja az egysoros mon
dat, amelyhez képest a hét sort magában foglaló záró mondat a 
folyamatosság újrafölvételeként hat. A szimmetriát még az is 
kiemeli, hogy a szöveg különös nyomatékkal hangsúlyozza a kö
zépső rész ellentétét az első és a harmadik résszel (De ... , Hiá
ba .. .). Ezt az önmagába visszatérő hármas tagozódást viszont 
éppúgy ellenpontozzák az előrehaladó folyamat szerkezetei, 
mint ahogyan a zártság is a nyíltsággal kerül feszültségbe. 
A költemény első része a beszélő én állapotát írja le. A középső 
részben jelenik meg a megszólított, akiró1 kiderül, hogy a beszé
lő énjével nem kerülhet tényleges emberi kapcsolatba, hanem 
csak annak korábbi önmagával, akitó1 a beszélő már eltávolo
dott, aki a Késő vágy énje számára már harmadik személlyé vált. 
A belső szegényedést a vers folyamatként ábrázolja, s ez a folya
matszerűség a szövegnek logikai következtetésre emlékeztető 
szerkezetében is megismétlődik. Az első két rész fokozás jelle
gű felsorolásai minősítést hoznak létre, mely a harmadik rész
ben megfogalmazott állítás alapjául szolgál. 

Olvassuk el Aranynak A lejtőn című versét, és hasonlítsuk össze 
a Késő vágy című költeménnyel! Van-e köztük hasonlóság? Dön
tésünket indokoljuk! 

A Guttenberg-albumba 
(1839) 

Vörösmarty a magyar költői mondattan legnagyobb mes
terei közé tartozott. A Szózat zárlatát szórendcserével alakítot
ta ki a felütésbó1, s a középső részt kapcsolatoknak és ellenté-
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teknek a rendszerébó1 építette föl. A Késő vágyban a hosszú mon
datos stílus által teremtett folytonosság megszakítása a remény 
elvesztését jelképezi. A Guttenberg-albumba írt szövegben a fo
kozásos párhuzamosságok a prófétáló beszédhelyzet retorikus 
pátoszát teremtik meg. A Liszt Ferenchez (1840) intézett költe
ményben a kérdéssel indított, múlt és jelen szembeállításán át 
jövő értékű felszólítással zárt folyamat az ódai fennköltség hang
nemét eredményezi. A Keserű pohárban (1843) a második sze
mélyű általános alany és a refrén a bordal beszédhelyzetét hoz
za létre. 

E három utóbbi vers közül a legkorábbi szemléletesen mu
tatja, milyen óriási hatással volt Vörösmarty nyelvteremtő kez
deményezése a műfajok átalakulására. Az epigramma a klasz
szicisták kedvelt műfajai közé tartozott. Kazinczy még szálló
igére, intésre, föliratra emlékeztető, rövid, mondatfölépítésében 
igen egyszerű epigrammákat írt. A Guttenberg-albumba is al
kalmi bejegyzésnek készült, de a körmondat és a jövő látomása 
teljesen feledteti a szöveg eredeti rendeltetését. A külső kö
rülményt a romantikus költő belső élmény kifejezésére hasz
nálja fel. 

A jóslatnak mindig az az előföltevése, hogy a jövő külön
bözni fog ajelentó1. Vörösmarty késleltetett főmondat okozta fe
szültséggel juttatja kifejezésre látomásának föltételességét. 
E föltételesség burkolt óhaj, sőt felhívás. 

Hogyan képzeli el A Guttenberg-albumba szerzője a jövő 
vágyott társadalmát? Az első két sor a felvilágosodás követel
ményeinek teljesítését sürgeti-körülbelül úgy, ahogy Batsányi 
vagy Csokonai fogalmazta meg ó1rnt. Az emberélet csorbítatlan 
tisztelete egyértelműen arra enged következtetni, hogy a vers 
beszélője nem forradalomként, hanem lassú, békés fejlődésként 
képzeli el a társadalom átalakulását. Nem vagyonegyenlőséget 
hirdet, hanem a közösség összes tagjának erkölcsi fölemelke
dését. 

Szabadelvűségnek mondhatjuk azt az eszmerendszert, 
amelynek meg lehet feleltetni az epigramma világképét. A poli
tikus Wesselényihez és Kossuthhoz hasonlóan a költő Vörös
marty is különböző társadalmi osztályok érdekeinek összeegyez
tetésében látta a célt. A 7-8. sorból kiviláglik, hogy szabadelvű
ségére döntő hatással volt romantikája: nem egyszerűen az ész 
uralmát óhajtotta; az emberi érzelmeknek az értelmet átlénye
gítő szerepet tulajdonított. Ugyanakkor nem szabad felednünk, 
hogy Vörösmarty a romantikának nem olyan képviselői közé tar
tozott, akik a felvilágosodás nemzetközi távlatait megtagadva, 
kizárólag a nemzeti lét keretein belül képzelték el az elkövetke
zendő változásokat. Ellenkezó1eg: a felvilágosodás örökségébó1 
vállalta azt a meggyőződést, mely szerint az emberi vágyak el
érése csakis világtörténelmi folyamat függvényeként lehetséges. 
A Szózat szélesebb háttérhez viszonyította a magyarság sorsát, 
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A Guttenberg-albumba már a „fold népségének" közmegegyezé
sével foglalkozott, s a következő évek két jelentős verse ezt a kez
deményezést folytatta: az emberi lét egyetemes kérdéseire ke
resett választ. 

Olvassuk el Petőfi versét, A XIX. század költőit! Van-e benne 
olyan rész, amely hasonlóságot mutat A Guttenberg-albumba 
című művel? 

A negyvenes évek versei 

Gondolatok a könyvtárban; 
Az emberek 
(1844; 1846) 

A negyvenes évek közepétó1 Vörösmartyt már szinte kizá
rólagos érvénnyel a történelem egészének értelmezése foglalkoz
tatta. A Gondolatok a könyvtárban záradéka bizonytalan pozi
tív értéket mutat föl: a küzdésre hivatkozik, mint előtte, a har
mincas években az országgyűlés negatív tapasztalatait átélő 
Kölcsey, ki a kiábrándult, de cselekvő visszavonultság magatar
tását vette föl, vagy évtizedekkel késó'bb Madách, ki fiatal korá
ban Kölcsey szenvedélyes olvasója volt. Ezután a Gondolatok 
még egy pozitív értéket megnevez, a küzdés lehetséges eredmé
nyét. Ez utóbbi kizárólag a nemzeti létre vonatkozik, a vers ko
rábbi része pedig a világtörténelem egészének a célját vonta két
ségbe. A zárlat nem olvasható úgy, mint a föltett kérdésre adott 
válasz. A szövegnek csak befejezése van, megoldása nincs, s a 
megoldás hiánya nem csorbítja a költemény szerves egységét. 

Az emberek már egyértelműen tragikusnak láttatja a tör
ténelmet. A két vers szerkezetileg is különbözik egymástól: a 
Gondolatok színlelt idézet példázatszerű magyarázatát adja, Az 
emberek démonikus látomás, a korábbi mű mondatszerkeszté
sét a folyamatszerűség, a késó'bbiét a megszakítottság jellemzi. 
Mindkettó'ben a többes szám uralkodik, de az egyikben első, a 
másikban második személyű igealakokkal. 

Az emberek Vörösmarty legnagyobb művészi hatású alko
tásai közé tartozik, a nyelvi sűrítésnek egészen kivételes példá
ja. Megírását közvetlenül az 1846-ban kitört galíciai fölkelés ösz
tönözte. Galícia osztrák főhatóság alá tartozott. Az ottani len
gyel nemesség föllázadt az idegen elnyomás ellen, de a bécsi ud
var a részben ukrán parasztságot fölbujtotta saját földesurai el
len, és leverette a társadalmi átalakulásért, így a jobbágyok föl
szabadításáért is küzdő nemesség mozgalmát. Ez a keserű és el
lentmondásos történeti tapasztalat indította Vörösmartyt arra, 
hogy látomásos töredékeit annak kinyilatkoztatását szem előtt 
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tartva formálja meg, hogy az emberiség történetében nincs szin
tézis. A negatív értékű tézist hasonlóan negatív értékű antité
zis követi, a látszólag ellentétes utak ugyanarra a negatív ered
ményre vezetnek; az ellentét zsarnok és szolga, ész és butaság 
között pusztán látszólagos. 

Az 1848-as forradalom előtti években Vörösmarty politi
kai felfogása mélyreható változásokon ment keresztül. Az em
berekben kifejezett kételyt s keserűséget a következetes szabad
elvűségnek, Wesselényi, Kölcsey és Kossuth hagyományának 
vállalása szorította ki. Alig néhány hónappal Az emberek meg
írása után, Országháza (1846) című korholó közéleti versében 
Vörösmarty a jobbágyok nézőpontjával azonosította magát, azaz 
félretette a korábbi szövegben megfogalmazott dilemmát. A köz
hangulat, az általános felbuzdulás hatása alól Vörösmarty sem 
tudta kivonni magát. 1848-ban felhívó versekkel szolgálta a 
forradalom ügyét. 

Hogyan jellemezhetjük a Gondolatok a könyvtárban és Az embe
rek beszédhelyzete közötti különbséget? 

Hol találunk továbbértelmezett metaforát Az emberek szövegé
ben? 

Mi a hasonlóság, illetve a különbség Kölcsey és Vörösmarty ver
se, a Vanitatum vanitas és Az emberek között? 

Hol találunk ige-, illetve névszómetaforátAz emberekben? 

A szabadságharc bukása után 

Szabadelvű felfogása, azonosulása a forradalom ügyével hozzájá
rulhatott ahhoz, hogy Világost a rákövetkező három-négy évben nem
csak a Szózatban egyik lehetffségként megjósolt nemzethalállal, hanem 
általában a nagy társadalmi átalakulás végleges meghiúsulásával azo
nosította. 

a bukás hatása A testileg-lelkileg összetört költő élete utolsó éveiben már alig 
írt verset, de ekkor keletkezett művei kivételesen magas művészi 
színvonalat képviselnek. Két érdekes kísérlet és két remekmű áll élet
művének a végén. A Mint a fóldmivelő ... (1853?) kezdetű szöveg az 
egy lélektani mondatból álló romantikus epigramma jellegzetes pél
dája, a szintén cím nélküli s töredékben maradt Fogytán van a na
pod ... (1855?) szövegében az önmegszólítás a reményvesztettség, tes
ti-lelki elszegényedés állapotát öniróniától sem mentes távlatból 
ábrázolja. 
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Előszó 
(1850) 

Az Előszó a magyar irodalom csúcsai közé tartozik. Vilá-
gos katasztrófáját kozmikus tragédia látomásává emeli. Idő- kozmikus tragédia 
szembesítő szerkezetét egymásra játszatott formák kölcsönha- látomása 
tásaként értelmezhetjük. 

Az első szerkezeti síkot a szakaszolás adja. A szöveget a 
költő egy 10, egy 31 és egy 8 soros egységre bontotta. Ez a tago- háromrészes 
lás háromrészes hídformának felel meg. Mivel a két szélső tag hídforma 
hasonló terjedelmű, és mindkettő páros számú sort tartalmaz, 
a közbülső rész viszont többszörösen hosszabb és emellett pá-
ratlan számú sort foglal magában, a három egység rend, viszony-
lagos szabadság és rend egymásutánjaként hat az olvasóra 
(ABA'). 

Ezt a hatást erősíti, hogy a költemény állapotleírással 
indul, a középső rész folyamatot, történést beszél el, a záró rész a verselés rendje 
pedig ismét állapot leírása. 

Ugyanezt a hármas osztást támogatja az a tény, hogy a kö
zépső részben ajelentésegységek rokon képzetkörbe tartozó sza-
vak két sorába rendeződnek. Az egyik sort főnévinek, a másikat jelentésegységek 
igeinek is nevezhetjük, szófaji átcsapás csak a szakasz második rendeződése 
felében van - a rövid sor szomszédságában -, s e kilengés után 
újból a szakasz első felében normaszerűvé vált rend áll helyre: 

Jelentésegységek 

főnévi: 
szózat ---- ----
csend1 

( értéktelítettség eredménye) 

ordított ------ ---------------• 
sóhajtanak -- ----------------• 
csen~ ------- ------------ van 

(értékhiány eredménye) 

igei: 
reszketett 

(gyakorító történés) 
megszűnt forogni 

(tiszta állapot) 

meghervadt .... ,...__ ___ ____, 
kialudt 

(gyors, egyszeri történés) 

(puszta létezés) 
egyszerre őszült az meg 

(gyors, egyszeri történés) 

Az Előszó időszerkezete is hármas tagolódású. Az ,.A" egy- időszerkezete 
ség és a ,,B" egység első 18 és fél és utolsó 6 sorában a XIX. szá-
zad közepén használt múlt és elbeszélő múlt, a "B" szakasz kö-
zépső 6 és fél sorában jelen, végül a harmadik szakaszban jövő 
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időt találunk. A romantikus látnok az idó'k teljességét akarja be
látni, s ezért teremti meg az időszembesítő verstípust. Az Elő
szóban Vörösmarty nem mérhető időtartamú, rendkíVűli belső 
kiterjedésű pillanatként fejezi ki a tragikumot, mely értéktelí
tett állapotra következett, s kilátástalan, tompa ürességnek adja 
át a helyét. Mindhárom egymásba fordulásként, előttünk leját
szódó változás szerves részeként jelenik meg a versben, tehát 
úgy, mint teremtődő folyamat. A változásoknak ez a szerves egé
szet képező együttese egyúttal belsó1eg átélt folyamat is, azaz 
a látomás nemcsak külső, hanem belső léttörténet, lelki ön
életrajz. 

A versró1 eddig elmondottakat a következó'képpen foglal
hatjuk össze: az Előszóban a szakaszolás, a verselés, a jelen
tésegységek és az időszerkezet szintjén megnyilvánuló megszer
kesztettség, valamint az egyszerre külső és belső léttörténet 
szerves egysége, tehát a négy hídszerkezet és a szerves egészet 
képező folyamat egymás hatását erősíti anélkül, hogy pontosan 
egybeesnék egymással. 

Szót kell még ejtenünk a költemény nyelvéró1. 
Az Előszó a legemelkedettebb nyelvű magyar versek közé 

tartozik. Csak a címet és az első három szót lehet betű szerint 
olvasni. Mivel azonban a szöveg többi része kizárólag metafori
kus jelentéssel olvasható, a költemény egésze ennek a négy szó
nak is félig-meddig metaforikus értelmet ad. A „Midőn ezt ír
tam" nem pusztán arra utal, hogy a költő a Három rege (1845) 
elé írta ezt a versét, hanem azt is jelenti, hogy Vörösmarty sze
mélyes elkötelezettje volt a vers első részében megjelenített ér
téktelítődésnek. 

A cím jelentésének metaforikus árnyalatát nem köp.nyű 
megfogalmazni. Talán még leginkább úgy írhatjuk körül, ha iró
niájára célzunk: a beszélő mintha arra utalna, hogy a késóbbi 
események átminősítették a korábban történteket. Utólag kü
lönös jelentőségre emelkedett az a tény, hogy a Három regét Vö
rösmarty Batthyány Emmának ajánlotta, hiszen 1849-ben ki
végezték a grófnő apját, Magyarország első felelős miniszterel
nökét. A Három rege szerzője még a beteljesedését várta annak, 
amiró1 az Előszó költője már tudja, hogy meghiúsult, s talán vég
legesen. Az „előszó" tehát éppúgy elveszítette eredeti jelentését, 
mint a költemény végén szereplő tavasz; nem bevezetés, hanem 
helyesbítés, magának a szövegnek az átminősítése, a benne ki
fejezett várakozás visszavétele. 

Vörösmarty korábbi verseiben a mondatszerkesztésnek 
kétféle módjával: a bővítéses kidolgozottsággal és a sűrítéssel 
ismerkedtünk meg. Az Előszóban a kettő közül az utóbbi elsőd
leges: akad ugyan szórendcsere, de gyakoribb a különböző nyel
vi elemeknek (kötő- és rámutató szavaknak, ragnak) elhagyása 
vagy igéknek meg nem ismétlése. 

A sűrítés mellett a képszerűséget tekinthetjük az Előszó 
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nyelvét meghatározó minőségnek. A beszélő ajelentetteket ha
sonlóság és nem összefüggés alapján kapcsolja össze. Az utolsó 
két sort leszámítva idóbeliség leírása a vers rendező elve, a le
írásba négy megszemélyesítettró1 - a békéró1, a vészró1, a nyo
morról és a földró1 - szóló elbeszélés iktatódik. Az utolsó előtti 
sor új rendező elvre vált át: a szöveg állító kérdéssel végződik. 

Az Előszó gondolati mélysége a benne alkalmazott meta-
forák burkolt jelentésébó1 származik. A költemény két metafo- burkolt jelentés 
ratípusból teremti meg a saját nyelvét: az ünnep, a kétféle csend, 
a vész és a tavasz megnevezetlen és pontosan nem meghatáro-
zott hasonlított hasonlója, a második szakaszon pedig olyan ige-
metaforák vonulnak végig, melyek egyszeri szókapcsolatoknak 
tekinthetők. Ezért nem könnyű értelmezni azt a reflexiót, amely-
hez a háromszakaszos - értékgyarapodásból, tragikus érték-
veszteségbó1 és az értékeket tagadó iróniából álló - léttörténet 
vezet. 

Találhatunk-e hasonlóságot A közelítő tél és az Előszó időszerke
zete között? 

Hol találunk szokatlan szórendet az Előszóban? 

Keressük meg azokat a sorokat az Előszó szövegében, ahol a köl
tő kötőszó, rámutatószó, rag lehagyásával vagy az ige meg nem 
ismétlésével sűrít! 
Melyek a vers jelentése szempontjából legfontosabb metaforák az 
Előszóban? 

A vén cigány 
(1854) 

Vörösmarty sokoldalúságát bizonyítja, hogy utolsó nagy 
költeménye, A vén cigány lényegesen különbözik az Előszótól. 
Ebben a versben nem az idó'k szembesítése, hanem a mitikus 
példázatokra tett villanásszerű utalás és a refrén játszik forma-
alkotó szerepet. · 

A vén cigány olvasásakor mindig nagyobb valószínűséggel 
várjuk a tízsoros szakaszok négysoros refrénjét: a gépies ismét
lődés, fokozódó ismétlődés egyre kegyetlenebbé teszi e sorokat. 
Az első öt szakasz tragikus jelentéssel ruházza föl a refrént. 
A folytonosságot azután váratlan elem szakítja meg. A hatodik 
szakasz a szenvedés útján elérhető megváltás irányában fejlesz
ti tovább a szöveg világképét. Ez az új szövegösszefüggés - a 
vízözön és a tisztítótűz bibliai, illetve keresztény leírásának az 
eredeti vallásos jelentéstó1 függetlenített változata- új értelmet 
ad a refrénnek, és eló'készíti a refrén lényeges módosulását, 
amely a hetedik versszakban következik be. A költő megfordít
ja az Előszó logikáját: az ünnep - mely ott a vers elején, múlt
ként szerepelt - itt a távoli jövóbe helyeződik. A szövegben elő-
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forduló változatok központi szerkesztő elemnek rendelődnek 
alá: belső párbeszédet hallunk, olyan kérdéseket tesz föl a be
szélő, melyekre a választ is ő adja. A vén cigány nem egyéb, mint 
a beszélő hasonmása, végső soron tehát önmegszólító a vers. 

Vörösmarty életműve egészen kivételes helyet tölt be a ma
gyar irodalom történetében. Költészetünk egyik legnagyobb for
dulatát kezdeményezte, s vitte a beteljesülésig. Tehetségének 
rendkívüli voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a rá
következő nemzedék nagy alkotóinak, Petőfinek . és Aranynak 
föllépése után is tudott lényegesen újszerűt alkotni. A roman
tikusok túlnyomó többsége fiatal korában írta legnagyobb mű
veit. Vörösmarty az igen ritka kivételek egyike volt. 

Melyik sor vált szállóigévé A vén cigány szövegébó1, és milyen je
lentéssel? 

Milyen mitikus példázatokra utal a beszélő A vén cigányban? 

Kossuth Lajos 
(1802-1894) 

Élete és polidkai tevékenysége átfogta az egész századot. Kéziratos lap
jai révén (Országgyűlési Tudósítások, 1832-1836; Törvényhatósági 
Tudósítások, 1836-1837), majd a Pesti Hírlap szerkesztő'jeként 

közéleti szerepe (1841-1844) a liberális reformellenzék irányítói közé emelkedett. Az 
1848-1849-es forradalom és önvédelmi háború vezetője elóbb minisz
terként, majd az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként, végül 
a független Magyarország kormányzójaként. Aktív közéleti működésé
nek idóben nagyobb korszaka az emigráció éveire esik. 1849-ben a tö
rök határt lépte át, néhány hónapi internálás után az Egyesült Álla
mok meghívására Amerikába utazott, majd 1852-tó1 Londonban tele
pedett le. 1861-tó1 haláláig - 1889-tó1 már magyar állampolgárságától 
is megfosztottan - Turinban (Torinóban) és környékén élt. 

Kossuth történelmijelentőségével-amelynek 1848-1849 csupán 
csúcspontja volt - magyar történelmi tanulmányaink során ismerke
dünk majd meg. Politikai írásainak és beszédeinek azonban nemcsak 
történeti, hanem irodalmi jelentősége is van. Kossuth szöveghagyaté
ka mennyiségileg is egyike a század legjelentősebbjeinek. 1849-ig ke
letkezett írásai tizenöt hatalmas kötetet töltenek meg, az emigrációs 
évekbó1 csak levelezése tízezer darabra becsülhető. 

Kossuth három műfajban alkotott jelentőset: 1. a napi sajtó ve
zércikk műfajának megteremtőjeként, 2. korának legnagyobb politikai 
szónokaként és 3. nézetei ismertetését célzó hírlapi nyfü levelek közlő
jeként. 

Kossuth - kéziratos lapjaiban - mások gondolatainak visszaadá
sára, beszédek ismertetésére vállalkozott. Az évek során nemcsak az 
érvek, tények, a közszellem, a forgalom, közgazdaság (valamennyi szó 
Kossuth alkotása!) állapotát ismerte meg, hanem ismereteinek magyar 
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nyelvű közlésében is bámulatos jártasságra tett szert. A Pesti Hírlap
ban írott vezércikkei a mondanivaló leegyszerűsítése nélkül voltak ol
vasmányosak. Lapját egészében is nagy tudatossággal szerkesztette - az 
irodalmi tevékenységnek ezt a formáját ő emelte az érdeklődés fokozá
sának eszközévé. Egyedülálló eset a sajtó történetében: lapjának első 
havi számait a nagy érdeklődés miatt újra kellett nyomatnia. 

Irodalmi értelemben a legnagyobb elismerést Kossuth kétségkí
vül beszédeivel aratta. A politikai szónoklatot a kor irodalmilag értéke
lendő, esztétikai élvezetet nyújtó műfajnak tekintette. Akkoriban a be
szédeket nem felolvasták, hanem előadták. Szónoklatait ezért egészé
ben csak a szem- és fültanúk értékelhették. 

A ránk maradt beszédekbó1 megállapítható, hogy Kossuth nem a 
régebbi, antik mintákat követő és az ókori mitológia kevesek által is
mert toposzaira hivatkozó, egyenes okfejtésű szónoklatot művelte. Az 
érvek és ellenérvek váltására építkező, az érzelmekre is ható és az első 
személyű fogalmazással a szónok személyét is előtérbe állító romanti
kus beszédeket tartott. Jelképeit fó'ként a korában közismert bibliai tör
ténetekből merítette. (Pl. „Magyarországot a poklok kapui sem fogják 
megdönteni" - a mai olvasó itt már képzavart sejt.) Szónoklataival el
sősorban nem az érzelmekre, hanem az értelemre hatott. Ezt közvetve 
bizonyítja, hogy német és angol nyelven tartott beszédeivel, előtte is
meretlen társadalmi összetételű közönség előtt ugyancsak hatalmas 
szónoki sikereket aratott. Kossuth szónoklataiban szintézist alkotott 
érvelés és érzelmi hatás, eszméltetés és meggyőzés. Ezt a magyar nyel
ven létrehozott esztétikai teljesítményt más nyelveken is képes volt 
megismételni, és elsőként juttatta a magyarságot irodalmi világhírhez, 
nem függetlenül persze a maga politikai hírnevétó1. (Nála nagyobb szó
noknak a kortársak legfeljebb az ír O'Connelt ismerték el.) 

Az emigráns Kossuth korlátozott politikai lehetőségeit úgy bőví
tette, hogy intim, bensőséges, csevegő hangú, de valójában eleve köz
lésre szánt levelekkel fordult alkalmanként a hazai közvéleményhez. 
Az olvasó egy nagy politikus gondolatainak szabad áramlását, eszméi
nek születését figyelhette meg - maguk a tárgyalt kérdések pedig az 
akkor legégetőbb, döntésre váró ügyek voltak, amelyeket Kossuth a tá
volból is nagy éleslátással ítélt meg. 

Eötvös József 
(1813-1871) 

vezércikkei 

lapszerkesztői 
tevékenysége 

a szónoklat 
irodalmi műfaj 

nem klasszicista, 
hanem romantikus 
szónok 

német és angol 
nyelvű beszédek 

irodalmi világhír 

levelek 
az emigrációból 

Konzervatív, udvarhű, a nemzeti szellemű nemesség körében gyűlölt családja 
nevű bárói családban született. Gyermekkorát azonban anyai nagyap- és neveltetése 
ja birtokán töltötte, s az itt ért hatások - német klasszicista műveltség, 
szabadelvű-emberbarát elvek - befolyásolták elsó'ként gondolkozását. 
(Ercsi, a birtok egyike volt a nálunk akkor ritkaságnak számító tó'késí-
tett mintagazdaságnak.) Anyanyelve és műveltsége német volt; magya-
rul csak később tanult meg beszélni és írni. 

Apja a Martinovics~sszeesküvésben részt vett és börtönt szen
vedett Pruzsinszky Józsefet fogadta mellé nevelőnek, állítólag azért, 
hogy elriassza fiát mindenfajta radikalizmustól. Az eredmény minden
esetre az lett, hogy az ifjú Eötvös megismerkedett a francia felvilágoso
dás eszméivel. A rousseau-i érzékenység nemcsak a harmincas évek-
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ben írt versekben bukkan elő, hanem első regényének, A karthausinak 
(1839) szemléletét is áthatja. 

Írói pályája Kazinczy és Kölcsey jegyében indult. Kölcseyt politi
kai példaképének is választotta az 1832-36. évi országgyűlésen tanú
sított bátor fellépése, haladó programja miatt. A Nyugat-Európa fejlett 
országaiban tett utazás, majd itthon a vármegyei joggyakorlat tapasz
talatai elmélyítették Eötvösben a magyar társadalom elmaradottságá
nak érzését és a változtatás szándékát. 

Korántsem véletlen, hogy első regényének, A karthausinak cse
lekménye az 1830-as évek Franciaországában játszódik: a fordulatok
ban bővelkedő francia történelem különösen alkalmas hivatkozási alap 
Eötvös pályakezdő, magát igazi sorsfordttó változások részesének tudó, 
egyszerre tanácstalan és tájékozódni vágyó nemzedéke számára. Ahogy 
az sem véletlen, hogy a regény hőse, Gusztáv nemes és sérülékeny szen
timentális lélek, aki szemlélője inkább, mint alakítója a politikai élet
nek. Eötvös erőteljesebb színekkel rajzolja meg a francia fejlődés árny
oldalait, mint az előnyeit; bemutatja az erkölcsi életet maga alá gyűrő 
haszonelvű világ diadalát, a tömeges elszegényedést és a közakarat be
folyásolhatóságát, manipulálhatóságát. A karthausi egyaránt olvasha
tó a kiábrándulás lélekállapotát rögzítő és a kibontakozás útját kereső 
nemzedéki számvetésként. 

Eötvös József egyik legemelkedettebb szelleme, legtisztább em
beri egyénisége a magyar irodalomnak és közéletnek. Mikor nagyapja 
halála után a családi vagyon csak a törvény kijátszásával volt örököl
hető, lemondott róla, apjával pedig - aki az ellenkező utat választotta 
- megszakította kapcsolatát. (Jókai Kárpáthy Zoltán című regényében 
a címszereplő hősies lemondásának feltehetően Eötvös volt a mintája.) 

Munkája, életmódja, baráti köre egyaránt értelmiségi. A körülöt
te csoportosuló kis munkaközösség, az ún. centralisták szorgalmasan 
tanulmányozták a polgárosult országok alkotmányát, jogrendszerét, 
közigazgatását, s igyekeztek kiválasztani a hazai adottságoknak legin
kább megfelelőt. Nem a nyugati minta szolgai követelését szorgalmaz
ták, hanem elevejavttott kiadását tervezték. A reformellenzékbó1 egye
dül nekik volt pontos fogalmuk arról, hogy a magyar társadalom átala
kításához milyen intézmények szükségesek. Számukhoz képest rend
kívüli a jelentőségük: 1848-ban Kossuth és az új országgyűlés az ő jog
tudósi munkásságuk eredményeit vitte át a gyakorlatba. 

A centralisták sokáig elszigetelt csoportot alkottak. A reformel
lenzék többsége a középnemességbó1 került ki, s ragaszkodott az ellen
állás alkotmányosan biztosított megyei kereteihez. Eötvös és társai 
azonban - mint azt a centralista elnevezés is jelöli- a központosítás hí
vei, a vármegyék önállóságában inkább a nemesi kiváltságok támaszát 
látták. Politikai elképzeléseiket értetlenül fogadták, "doktrinér"-nek, 
élettó1 elrugaszkodott, merev gondolkodású szobatudósnak csúfol
ták őket. 

Az 1843-44. évi országgyűlésen Eötvös már a centralista ellen
zék vezetőjeként harcolt a polgári reformok érdekében. Álláspontját 
nemcsak ci).cl{eivel, hanem ekkor írt két nagy sikerű regényével is tá
mogatta. Míg A falu jegyzője (1845) a magyar vármegyerendszer vala
mennyi fonákságát, bűnét felmutató Taksony vármegye szatirikus áb
rázolásával a reform halaszthatatlanságát próbálta sugalmazni, addig 
a Magyarország 1514-ben (1847) a Dózsa-lázadás szörnyűségeinek fel
idézésével a reform elmulasztásának következményeire akart figyelmez
tetni. Eötvös szatírája elevenbe talált, s félelmei sem voltak éppen alap
talanok, de az általa ajánlott alternatíva politikai szempontból nem volt 
végiggondolva. Radikális reformot óhajtott, mondhatni, forradalmi cé-
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lokat akart megvalósítani - forradalom nélkül. A reform végrehajtását 
az államra bízta volna - a bécsi udvar azonban nem kívánt ilyen sze
repnek megfelelni. Maradt tehát az együttműködés útja a reformellen
zék középnemesi táborával, melyet Eötvös alkalmatlannak ítélt a cent
ralista célok megvalósítására. 

Az 1848-as forradalom azután rácáfolt várakozására. Az első füg
getlen magyar kormányban elvállalta a vallási és közoktatási tárcát, s 
megkísérelte - elveinek megfelelően - az államon keresztül kieszközöl
ni a polgári átalakulást. ,,Az álladalom által minden községben közös 
iskola állíttassék" - szögezi le 1848-as népiskolai törvényjavaslata is. 
Az események radikalizmusa azonban hamarosan meghaladja az övét: 
1848 szeptemberében a Lamberget meggyilkoló tömegtől megrettenve 
családjával együtt Münchenbe emigrált. Attól a meggyőződéstc51 vezet
ve, hogy Magyarországot nem szabad kiszakítani a Habsburg Biroda
lomból, mert a pánszlávizmus, a szláv népek Oroszország által támo
gatott térnyerése még nagyobb veszélyt jelentene, felajánlja szolgála
tait a bécsi abszolutizmusnak. 

A történelmi próbatétel és az önigazolás kényszere eszmei szám
vetésre késztette. Nagy állambölcseleti munkájában (A XIX század 
uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra, 1851-54) már úgy talál
ta, hogy az egyenlőség és szabadság együtt hirdetett, valójában egymást 
kizáró eszméi közül az elsőnek tanácsos gátat emelni, hogy az utóbbi 
érvényesüljön. Szakítva korábbi etatista [ = a központi állami hatalom 
kiterjesztését és megerősítését szorgalmazó] nézeteivel, most már a ha
talom lehetséges túlkapásaitól - többek közt a „demokrácia zsarnoksá
gá"-tól - tartva, az állampolgárokat védő garanciák szükségességét 
hangsúlyozta. 

1867-ben csatlakozott a kiegyezést megkötő Deák Ferenchez, s 
újra vallás- és közoktatási miniszter lett. Régi tervét az általános és kö
telező népoktatásról, valamint a zsidók emancipációjáról sikerült tör
vénnyé emelni és elfogadtatni. Korábbi álláspontja felülvizsgálatát mu
tatja, hogy a népoktatást immár úgy kívánta bevezetni, hogy se az egy
ház, se az állam ne kapjon kizárólagos hatalmat az iskolák fölött. (Tá
madták is érte mindkét irányból.) Felmérve az ország nyomasztóan el
maradott műveltségi állapotát, nagyszabású reformok kidolgozását 
kezdte el. 

Írói pályáján legnagyobb sikereit 1848 előtt írt regényeivel érte 
el: A karthausi, A falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben a negyve
nes évek regényirodalmának legjelentősebb művei. Szembetűnő a regé
nyek tárgy- és hangnembeli eltérése; a kortársak, de késóbbi értelme
zó'k is inkább a különbségeket látták, mint az összetartozó vonásokat. 
Valójában Eötvös a szó schilleri értelmében „szentimentális" regénye
ket írt. Mindhárom mű hangsúlyozottan példázatszerű, s alapvető él
ménye az eszményt igencsak nélkülöző valóság nyomasztó súlya. De A 
karthausi az elégikus, A falu jegyzője a szatirikus, míg a Magyarország 
1514-ben a tragikus-ironikus nézőpontot teszi meg uralkodónak. 

A karthausi 
(1839) 

álláspontjának 
ellentmondásai 

1848-as 
tevékenysége 

a század 
eszméinek 
mérlegelése 

a népoktatás 
törvénybe iktatása 

regényei 

eszmény 
és valóság 
ellentéte 

Napló-, illetve emlékiratformában megírt vallomásregény. Elbe- az elbeszélő 
szélője és hőse: Gusztáv, egy francia főrangú család sarja, nemes, emel- és a föhős azonos 
kedett lélek, aki mindig lelkiismerete szavát követi. Végül mindenki-
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csalódás 
az emberi 

kapcsolatokban 

számvetés a saját 
életével 

az előadásmód 
az érzékenység 

művészetére vall 

társadalombírálat 

Gusztáv erkölcsi 
tisztasága és 

tapasztalatlansága 

ben csalódnia kell: szerelme, Júlia titokban mást szeret, barátja, Ar
mand elárulja, s még önmagát is meg kell vetnie, mert meggondolat
lanságával végső soron halálát okozza Bettynek, aki igazán szerette őt. 
Megundorodva a világtól, az örök némaságot fogadó karthausi szerze
tesek ruháját ölti magára. A kolostorban írja meg emlékiratát tanul
ságképpen egyik barátja számára. Számot vetve életével, úgy látja, 
maga is önös érdeket, önös örömet hajszolt - ezért áltatta magát annyi
szor, s hagyta figyelmen kívül mások érzelmeit-, pedig „az önösnek 
nincs vigasztalása a fóldön". · , ·1·" 

A karthausi énközpontúsága, „világfájdalma", vallomás-műfaja, 
a történetmondást érzelemnyilvánítással és elmélkedéssel sűrűn meg
szakító előadásmódja az érzékenység korának irodalmi mintáit követi. 
De sokat köszönhet a kortárs francia regényirodalomnak is. A lélektani 
elemzést társadalombírálattal egyesíti, a „ világfájdalom" pontosan meg
jelölt politikai-erkölcsi kiábrándultsággal egészül ki. A Párizsba készü
lő Gusztávot apja - a francia történelem nagy változásait megért és meg
fáradt öregember - óva inti attól, hogy politikai eszmékért lelkesedjen, 
„mert minden népmozgalomnál mindenkinek megvan különös önössége". 
A polgárkirályság a fölkapaszkodott, gátlástalan újgazdag Dufey-nek 
kedvez, és kijátssza, még nagyobb nyomorba taszítja a tömegeket- mint 
ázt a „proletár" sorba süllyedt Armand szavaiból megtudjuk. Ebben az 
eszmény nélküli, ,józan" világban nő fel Gusztáv, keresi a fiatalság áhí
tatával az emberhez méltó kapcsolatot, barátságot, szerelmet. 

A kétféle irodalmi hagyomány a regényben nem azonos súllyal 
szerepel: a hangulat a meghatározó, nem a jellemek. Gusztáv meg sem 
próbálja az érvényesülést a közéletben, elegendő számára mások ta-

Eötvös József: 
A karthausi. Címlap 

258 



pasztalata. Így maradhat mindvégig jóhiszemű és becsületes, aki má
sok és saját érzelmeinek áldozata, s akit szenvedései és önként vállalt 
vezeklése felmagasztosít. S hasonló a helyzet a többi fiatallal is, annyi
ra, hogy a különböző szereplóK. körvonalai egymásba mosódnak. A jel
lemzés fogyatékosságait részben magyarázza, hogy Gusztáv szemével 
látunk mindenkit, s neki szemlátomást kicsi az életismerete. De éppen 
ezért érezhette nézőpontját magáénak Eötvös reformokat óhajtó, pálya-
kezdő nemzedéke. Hasonló jóhiszeműséggel és becsületességgel keres- hatása 
ték a választ Gusztáv kérdésére: „Éj lett-e már körülöttünk, vagy egy új 
nap első sugára az, mi úgy elvakít?" A kiútkeresés középpontba állítá-
sa és személyes sorsként, belülró1 történő ábrázolása mellett a francia 
példának is része volt A karthausi sikerében. 

Milyen párhuzamok találhatók Júlia és Betty, Armand és Arthur 
viselkedésében és sorsában? Mi a célja Eötvösnek A karthausi 
párhuzamos jellemeivel? 

Gusztáv már a kolostorban él, amikor ismét találkozik Bettyvel, 
és jelen van a lány haldoklásánál. Mi a jelentősége az idóbeli sor
rend ilyen alakulásának? 

A falu jegyzője 
(1845) 

Eötvös második regénye a reformkor kiéleződő vitáinak légköré
ben a centralista álláspont művészi alátámasztásának szándékával szü
letett. Hatalmasra növesztett életkép Taksony megye - a magyar vár
megyerendszer valamennyi fonákságát-bűnét felmutató - mindennap
jairól. Az alispán házától a tömlöcig, az idelátogató főispántól a betyá
rig a korabeli megyei élet minden jellegzetes színtere és alakja helyet 
kap benne. Eötvös többször is utal arra, hogy Taksony megye bemuta
tásával tipizálni: általánosítani akar. A főszereplóK. (elsősorban a cím
szereplő Tengelyi Jónás és segítőtársa, a jómódú parasztból betyárság
ba kergetett Viola) esetében az életképszerű típus általánosságát ár
nyalt jellemzés egyedíti: így válik A falu jegyzője (s az utána írt Ma
gyarország 1514-ben) a magyar realista irodalom úttörő alkotásává. 

Bűnügyi történet köré epül a regény cselekménye. A bonyodal
mat Réty alispán nagyravágyó felesége és Macskaházy ügyvéd intriká
ja indítja el: a szabadelvű Tengelyi nemesi levelét ellopatják, hogy a 
tisztújításon ne tudja újra jelöltetni magát hivatalára. A reakciós ne
mesi párt végül eléri célját: még le is tartóztatják Tengelyit gyilkosság 
vádjával, s bár ügye tisztázódik, a börtön teljesen megtöri, Violával pe
dig a pandúrok golyója végez. A regény befejezésének reménykeltő moz
zanata, hogy a szüleivel szemben álló Réty Ákos feleségül veszi Tenge
lyi lányát. 

Eötvös politikai eszmék melÍett elkötelezett irányregényt kívánt 
adni. ,,A költészet kedves játékká aljasul, ha a kor nagy érdekeitől külön
válva, nem a létező hibák orvoslása, nem az érzelmek nemesítése után 
törekszik" - olvashatjuk a regény lapjain. Míg A karthausit az esz
mény elérhetetlensége miatt érzett fájdalom elégiája hatja át, A falu 
jegyzőjét az eszményt kizáró, képtelenül kisszerű és rettenetes világ 
szatirikus elutasításának indulata. Réty népszerűségét a kisnemesség 
előtt így magyarázza: „ ... e részben az ország minden alispánait sokkal 
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felülmúlta, senki szívesebb hangon valakit uramöcsém- vagy -bátyám
nak nevezni, nejéről s gyermekeiről kérdezősködni, vagy végre egy pohár 
bort ajánlani nem tudott." S végül eljut az átfogó iróniáig: ,,A külfóld 
gúnyosan szól alkotmányunkról! Nemességünk adómentességét említik! 
Mintha bizony minden polgárosodott népnél nem lenne szokásban, hogy 
az elaggott katonák közköltségen tartatnak, s mintha nem volna ter
mészetes, ha a magyar nemzet is· nagy rokkantját, ki századok előtt érte 
küzdött, szintén ingyen tartja, s vajon a nemzet elvénült rokkantja nem 
nemességünk-e?" 

Másfelől teljes rokonszenvvel áll a nép mellett: ebben a regény
ben kapnak először a magyar prózában parasztemberek is hősies és 
megrendítő szerepet. Petőfin kívül senki sem tett annyit a kor irodal
mában a népért, mint Eötvös A falu jegyzőjével. De művészi eszközeit 
tekintve nem népies. A Kazinczy-, Kölcsey-hagyomány szellemében ki
alakított körmondatos, bonyolult jogászi stílus jellemzi a regényt. He
lyenként nagyon is helyénvaló (jól érzékelteti a korabeli nemesi gondol
kodás nyelvezetét), de a mű egészében inkább nehézkesnek, körülmé
nyesnek hat. 

Milyennek ábrázolja A falu jegyzője a vidéki értelmiséget? 

Kik segítik Tengelyi Jónást? Kik a legfóbb ellenségei? Miért kell 
alulmaradnia a küzdelemben? Mi a jelképes értelme a fiatalok 
egybekelésének a regény végén? 

Értelmezzük az Én is szeretném ... című verse (1846) alapján, mi
ként fogta fel Eötvös az irodalom hivatását! (A vers költői válasz
nak született A falu jegyzőjét ért támadásokra.) 

A vers költői nyelve alapján milyen stílusirányokhoz kapcsoló
dik? 

Magyarország 1514-ben 
(1847) 

Csak utalni tudunk Eötvös harmadik jelentős regényére, melyet 
a galíciai parasztlázadást követően, az 1848-as forradalmak előestéjén 
írt. A Dózsa-lázadás történetével arra akart figyelmeztetni: mi történik 
akkor, ha nem kerül sor alapvető reformokra. A parasztság kíméletlen 
elnyomását, jogfosztottságát követő forradalmat - erőszakos, vak 
bosszúállásával együtt- szükségszerű fejleménynek ábrázolja. De a for
radalom csak tetézi, nem oldja meg a bajokat. A regény végén a mű leg
rokonszenvesebb alakjával, Lőrinc pappal mondatja el Eötvös reformer 
meggyőződését, hogy az igazi megoldást a nép fokozatos, szellemi fel
emelkedése jelenti: ,,Az igazság diadalát nem vad erőszak fogja kivívni. 
A nép szabaddá nem válhatik, míg azt lelki sötétség fogja körül ... " 

Mivel bizonyíthatjuk, hogy Eötvös szabadelvűsége közel áll a fel
világosodás gondolatköréhez? 
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Erdélyi János 
(1814-1868) 

A népköltészet a nemzeti költészet lehetséges alapja: a Kölcsey által fel
vetett gondolatot Erdélyi János fejlesztette elméletté a negyvenes évek 
elején. 

Erdélyi János jobbágy családból származott, iskoláit Sárospata
kon végezte. Tehetségére korán felfigyeltek, verseit a tekintélyes fővá
rosi folyóirat, az Athenaeum közölte, 25 éves feijel már az Akadémia le
velező tagja. A kaposi földmíves fiát a nemesi fiatalság azzal a csalá
diassággal fogadta be, mely a reformkor patriarkalizmusából és a har
mincas-negyvenes évek demokratikus hajlamaiból egyaránt táplálko
zott. A Kisfaludy Társaság 1842-ben választotta tagjai közé; székfogla
lóját a Népköltészetről című értekezésével tartotta meg. Az ő javaslatá
ra indult meg az a gyűjtőmunka, melynek eredményeként a Népdalok 
és mondák három kötetét rendezhette sajtó alá (1846-48). 

Az irodalmi népiesség programja Erdélyi felfogásában is össze
függ a nemzetjellem romantikus gondolatával. Feltételezi, hogy az iga
zi magyar nemzeti jelleget már csak a töredékes formában fennmaradt 
népköltészetben lehet megtalálni. A népdalokat eszményien szerves for
májukért, „ép s egészséges szerkezeta organismusokért" méltatja, mert 
azok - mint a Grimm-testvérek is megállapították - „magok írják ma
gokat", tartalmuk és formájuk nem különíthető el egymástól, bennük 
„nyelv és költészet mesterkéltség nélkül saját, külső befolyás nélkül tisz
ta eredetiség". Öntörvényűség és lefordíthatatlanság - Erdélyi a roman
tikus költészettannak ezt a két alapelvét vetíti rá a népköltészetre:„ve
gye föl a művelt költészet a népinek tisztaságát, minden törvénytől füg
getlen merész szóköltéseit, szólásmódjait, életvonásait, melyeket szinta
xis, grammatika soha nem igazol, lefordítani pedig szórul szóra fonák
ság, másként lehetetlen." 

Erdélyi János történeti érzékét dicséri, hogy korán felismerte: a 
népiesség történeti jelenség, „a nemzet irodalma rendszerint akkor for
dul egész szeretettel önnépi költészetéhez, mikor már félreismérhetlenje
leit adá mívelődésének. Innen úgy látszik, hogy a míveletlen osztálynak 
és költészetének méltánylására bizonyos előhaladási fok szükséges." Er
délyi - kapcsolódva a hegeli történetfilozófia eredményeihez - részben 
meghaladja a romantikus értelmezést. A nemzeti létet nem vetíti 
vissza a messzi múltba, nem tekinti az emberiség hajdani természetes 
állapotának. Számára a kiindulópont a valaha egységes népélet, ame
lyet szétbomlasztott a nemzetté válás, a területi, nyelvi és műveltség
beli (vallási) differenciálódás. E folyamatot, Herderrel ellentétben, ter
mészetesnek tartja: „a műveltség árt a népköltészetnek, s ez igaz, de mi
ért átkoznók a napot, hogy a hajnalt elazi egünkről." A nemzet is fejlő
dés eredménye tehát, amely először a népivel szemben, majd magasabb 
fokon (és ez Erdélyi jelene) a népihez fordulva alakítja ki saját, önálló 
kultúráját. 

A történelmi mozgást úgy fogja fel, mint ellentétes eró'k küzdel
mét, amelyek magasabb szinten egyensúlyra, szintézisre törekednek. 
Az egyensúly, a szintézis eszménye fontos szerepet tölt be esztétikai né
zeteiben. A művészet elengedhetetlen feltételének tartotta az ideális és 
reális, eszmei és anyagi, általános és egyedi, tartalmi és formai egyen
súlyát, szintézisét. Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey - általa egyaránt 
klasszicistának ítélt - költészetét, utóbb Madách drámai költeményét, 
Az ember tragédiáját az eszményi, illetve eszmei elem túltengése miatt 
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kritizálta, míg a Petőfi-epigonok népieskedését (Erdélyi találó kifejezé
sével: „kelmeiségét") a valószerű, anyagi elem kizárólagossága miatt. 
Erdélyi művészetf~lfogása részben romantikus eredetű: a.művészetet 
a legteljesebb emberi élet megvalósításának fogta fel. Ugyanakkor el is 
tér a romantikus értelmezéstó1. A műalkotás teljességét nem annyira 
az alkotói zsenialitásból származtatja, mint inkább a műalkotás törté
neti helyzetébó1 - abból, hogy egy-egy kor, nemzet, nép életét teljessé
gében képes bemutatni. 

E felfogás felszabadítóan hatott. Erdélyi nem ismer el sem tema
tikai, sem nyelvi-kifejezésbeli korlátozást. A valóságos népélet ábrázo
lásának jogosultságát hirdeti: „Nálunk a legfényesebb zászlós úrtól a 
rongyok szegényeig minden árnyéklatokban [=árnyalatokban] van kép· 
viselve az élet, s mi csak zászlós urat fessünk örökké?„ ." Erdélyi állás
pontja mélyen demokratikus, de nem forradalmi - mint ahogy az iro
dalmi népiesség sem az. A nép költészeti és politikai egyenjogúsítása, a 
társadalmi feszültségek kiküszöbölése a nemzet társadalmi egyensú
lyának kialakítása érdekében tűnt halaszthatatlannak. A valóságábrá
zolás követelménye annak hitével párosult, hogy a reális végül az ideá
lishoz vezet. A művészet nem érheti be a történeti mozgás szélsősé
geinek ábrázolásával, érzékeltetnie kell azt is, hogy e folyamat miként 
tart a kiegyenlítődés felé. 

Erdélyi nézeteinek diadalmas megvalósulását hozták a negyve
nes évek: a népdalokat, meséket és balladákat gyűjtő mozgalom kiszé
lesedése, a népies műköltészet nagyszerű teljesítményei, Petőfi lírája, 
Arany János Toldija. Erdélyi már igen korán, 1844 januárjában publi
kált cikkében fölfigyelt Petőfi tehetségére. Az „aljasság" vádjával szem
ben (ami az Összegyűjtött költemények előszavának tanúsága szerint 
igen érzékenyen érintette a költőt) az Irodalmi Őr 1846. márciusi szá
mában így védte meg: „Miért volna aljas Petőfi? mert borról énekel s pó· 
rias kalandokról? - de miért volna tehát a lelkesítő bor nemtelenebb 
tárgy, mint egy ludmájszívű, regénypuhított leány álérzelmek által ki
sajtolt könyűi? miért a juhásznak s falu kalapácsának kalandja kevésbbé 
költői tárgy, mint a sima salonok bünei? - aljas csak az, ami szolgai." 

A világosi katasztrófa azonban éles cezúrát húzott az ő sorsába 
is. Sárospatakon lett professzor, távol Pesttó1, az irodalmi élet központ
jától. Hatalmas munkát végzett az esztétika és a filozófiatörténet terü
letén, kritikáival jelen volt az irodalmi életben is, de egyensúly- és szin
tézis-igénye időszerűtlenül hatott az önkényuralom idején. Filozófiai 
műveltsége páratlan a századközép magyar értekezői között. Bár az el
méleti érzékenység nem mindig társul esztétikai érzékenységgel, 
Erdélyiben mindkettő megvolt - s mégis, noha felismerte a valóban je
lentős értékeket, ideologikus szempontjai megakadályozták abban, 
hogy kelló'képpen méltányolni tudja ezeket. Csak az igazán jó műveket 
húzta le, a kevésbé jókkal lehetó1eg nem foglalkozott. Arany János nagy
kőrösi lírájának jelentőségét egyedül ő fogta fel kortársai közül, ám e 
líra legszebb darabjait megdorgálta a bennük érvényesülő világfájda
lom miatt, amiró1 az volt a véleménye, hogy „eszköz legyen, ne cél. Ta
podtassék él, mint a sárkány Szent György által, hogy megjelenhessék a 
győző feje körül a glória." 

Ismerünk-e népdal- és népmesegyűjtó'ket Erdélyi kortársai kö
zött? És századunkban? 

·Olvassuk el Erdélyi Népköltészetről és A magyar népdalok című 
írásait! Népiességfelfogása mennyiben romantikus, mennyiben 
nem? 
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A népköltészet 
Már az általános iskolában találkoztunk ezzel a fogalommal. Ha meg
hallgatunk egy szép rabéneket, bizonyára könnyen felidézzük, amit tu
dunk róla: 

- A szájhagyományban él. A népdalt éneklik, a mesét mondják. 
- A nép szemével tekint a világra. Nemcsak a rabénekekbó1 vagy 

a Kádár Kata-balladából, a már ismert népmesékbó1 is következtethe
tünk erre. 

Irodalom szavunk az ír igébó1 származik. A népköltészet mégis a szóbeli (orális) 
nép szóbeli (idegen szóval orális) irodalmát jelenti; nem riadhatunk irodalom 
vissza a képzavartól. A nép szóbeli irodalmával a folklorisztika fog-
lalkozik. 

Bár lényegében helyes, tegyük még pontosabbá a népköltészetró1 
alkotott fogalmunkat. 

Írásbeli hagyomány és szájhagyomány 

Mindenki ismeri azt a mesetípust, amelyben a királylány olyan 
betegséget kap, mely a leghíresebb orvosok tudományát is megcsúfol
ja. Akkor aztán megérkezik a szegényember legkisebbik fia vagy a ju
hászbojtár vagy a kiskondás. Ha királyfi vagy lovag érkeznék meg, ak
kor az már más típusú mese lenne. A kiskondás (válasszuk őt) kiállja 
a próbákat, meggyógyítja a királylányt. A próbák tetszó1egesek lehet
nek, de teljesíthetetlenül nehezeknek kell látszaniuk. A hős útján kü
lönböző szereplóKkel (vasorrú bába, óriás stb.) találkozik, akik vagy ár
tani akarnak neki - ezekkel megküzd -, vagy segítik őt. A szereplők 
változhatnak, de mesebeli funkciójuk, a segítség, illetve az ártalom sza
bályszerűen megmarad. Szabályszerű a funkciók sorrendje is. 

A folkloristák a meséket típusok szerint katalógusba rendezik. 
Így még különböző népek mesekincse is módszeresen összehasonlítha
tóvá válik. A típusok fogalmát annak alapján állítják fel, hogy a mesé
ben mi a variálódó, a változó elem - ezeket nem veszik figyelembe-, és 
mi az invariáns, a típusalkotó sajátosság. Kiskondás-példánkban a 
funkciók sorrendje ilyen invariáns. A variálódás gazdagsága a szájha
gyományozás természetébó1 következik. 

Mindannyian ismerjük és gyakoroljuk a szájhagyományozás 
módszerét. "Hallottam egy viccet" - mondjuk általában. Sohasem be
szélünk így: "Kitaláltam egy viccet." S miután elmondtuk, a társaság
ban rendszerint akad valaki, aki - megjegyezve: "Én másképp isme-

' rem!" - elmondja ugyanannak a vicctípusnak egy alig különböző válto
zatát, már kévesebb sikert aratva. 

Talán a legtöbb változatú népmesetípus a Faőrző típusa, mely a 
nemzetközi és a magyar mesekatalógusban egyaránt a 400-as számot 
viseli. Egyik legismertebb változata szerint a király udvarában aranyal
mát termő fát ültet valaki, ám elviszik a termését is minden éjjel. A ki
rály legöregebb és középső fia hiába őrzi a fát: csak a legkisebb nem al
szik el. Hattyú képében tündérek érkeznek a gyümölcsért, királynőjük 
és a királyfi egymásba szeret. Ártó hatásra el kell válniuk. A királyfi 
viszontagságos út megtétele után (akadályozó és segítő szerepló'k) eljut 
a túlvilági Tündérországba, ahol végre egymáséi lesznek. 

A változatok végtelen gazdagságát részben nyilván a szájhagyo
mányozás számlájára kell írnunk. Azonban a műköltészetben, az írás 
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segítségével hagyományozott irodalomban szintén megtaláljuk ezt a 
mesetípust, és szintén számos változatban. Már az ókori író, Apuleius 
Aranyszamár című művében olvasható novella-betét, Amor és Psyché 
története is ide tartozik, éppúgy, mint Shakespeare darabja, a Szent
ivánéji álom, Mozart és Schikaneder operája, a Varázsfuvola. Ide soro
landó a magyar irodalomból a XVI. századiÁrgirus-széphist6ria, Vörös
marty Csongor és Tündéje, Petőfi János vitéze is. Ez az eló'kelő lista nem 
megtanulandó anyag, csak példa, mely arra int, hogy talán mégsem ér
demes olyan lényegi fontosságot tulajdonítanunk szájhagyományozás 
és írásbeli hagyományozás különbségének, mint eredetileg tettük vol
na. Inkább vegyük szemügyre a kétféle hagyományozás közötti átme
netek néhány esetét! 

Átmenetek a szóbeliségbó1 az írásbeliségbe 

A népköltészet sem csak szájhagyomány útján terjed. A gyűjtó'k 
lejegyzik és nyomtatásban közlik a darabokat. Ettó1 kezdve a könyvki
adó terjeszti a népköltészetet. 

A gyűjtő, amikor a könyvkiadás számára hozzáférhetővé teszi a 
népköltészeti művet, valamennyire kénytelen meg is változtatni azt. 
A paraszti előadást a legkifinomultabb jelöléssel sem lehet tökéletesen 
lekottázni. Még a leggondosabb folkloristával is előfordul, hogy gyöke
resen megváltoztatja a művet. 

Az első magyar népköltési gyűjteményeket - még a reformkorban 
- Kriza János és Erdélyi János hozta létre. Erdélyi vállalkozásának, a 
Magyar Népköltési· Gyűjteménynek I. kötete 1846-banjelent meg. Kriza 
munkája, a Vadrózsák, bár korábban készült el, csakjóval a szabadság
harc után látott napvilágot. Olvassuk el a Júlia szép leány kezdetű szé
kely népballadát, a Vadrózsák egyik legnevezetesebbikét! Elénekelni 
azonban nem tudjuk: sem Kriza, sem Erdélyi nem tulajdonított akkora 
fontosságot a dallamnak, hogy szükségesnek tartotta volna lejegyezni. 
Az első magyar népköltési gyűjtemények csak szövegeket közöltek. Ami
kor ez a népballada a szájhagyományból átkerült az írásbeliségbe, alap
vetően megváltoztatta karakterét, énekbó1 verssé változott. 

Hasonlóan erős változáson megy át a legtöbb népmese is. A nép
mese - kevesen tudják ezt- nem prózai műfaj , hiszen a közbeszédben 
él. (Azzal tisztában kell lennünk, hogy jóllehet nem versben, de nem is 
prózában beszélünk. Prózában legtöbben csak írni tudunk. Közönséges 
beszédünk a gyakori légzés- és gondolkodási szünetekkel, a nyelvtani 
egyeztetés hibáival, az újrakezdésekkel, a javításokkal, az ismétlődés 
okozta, burjánzó rag-, képző- ésjelrímekkel még annyira sem emlékez
tet a prózára, mint a versre.) Az eredetileg nem prózai népmesét a gyűj
tó'k a könyvkiadás számára általában prózává tökéletesítik, s eközben 
kétségkívül megfosztják bizonyos jellegzetességeitó1. Illusztrációkép
pen a Szöveggyűjtemény a ritka ellenpéldák közül mutat be egy, a gyűj
tő által kivételesen át nem írt mesét. 

Átmenetek az írásbeliségbó1 a szóbeliségbe 
Ez talán még gyakoribb jelenség. 
Általános a leírt szöveg felolvasása vagy bemutatása és elmon

dása. A rádióban, a tévében, a különböző előadóesteken általában olyan 
szövegek hangzanak el, melyek korábban írott formában léteztek már. 
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A slágernek hosszú orális utóélete van, ha csakugyan sikert arat. 
Van szerzője (általában kettő is). Megjelenik nyomtatásban is, füzetecs
kékben, melyeknek azonban egyedüli feladatuk az emlékeztetés: a slá
gert előbb hallja a slágerrajongó, és csak azután szerzi be a füzetet. 
Vagyis a sláger főként az írásbeliségen kívül, a szájhagyományban ter
jed, noha elóbb kétségkívül írott formában létezett. 

Petőfi írt népdalszerű verseket is. Néhány ilyent, alig valamivel 
megjelenésük után már begyűjtöttek a régi folkloristák az Erdélyi-féle 
Magyar Népköltési Gyajtemény számára, valószínűleg csakugyan a nép 
ajkáról. Meg is jelentek ezek, már 1846-ban, igazi népdalokként. Azt a 
folyamatot, melynek során az eredetileg írott szöveg a nép ajkára ke
rül, folklorizáci6nak nevezzük. A XVI-XVII. századi magyar költészet
ből tucatjával sorolhatnánk fel olyan írott verseket, melyeknek folklo
rizált változatait a XX. században széltében énekelték. De nem minden 
vers volt egyformán alkalmas erre. Balassi például jószerivel egyálta
lán nem folklorizálódott, utánzói viszont annál inkább. Bizonyára akad 
olyan diák az osztályban, aki ismeri a Magos kősziklának kezdetű, ma 
közkedvelt népdalt. Ez is egy XVII. századi Balassi-utánzó művének 
folklorizált változata. 

Próbáljuk meg elénekelni Balassi Egy katonaének ének első vers
szakát a Magos kősziklának dallamára! Azonnal látszani fog a 
két strófa verstani rokonsága. 

Afolklorizáció legérdekesebb esete alighanem a következő. A múlt 
század második felében Thaly Kálmán irodalomtörténész gyűjtötte 
össze és adta ki a kuruc kor verses emlékeit. Gyűjteménye sokakra, még 
Ady Endre költészetére is nagy hatással volt. Késóbb kiderült, hogy né
hány kurucballadát Thaly maga költött, s, fájdalom, épp a legközked
veltebbeket. Amíg ki nem derült, hogy a Thaly által forrásul megjelölt 
kéziratOk nem léteznek, amíg ki nem derült, hogy a kuruc nóták közül 
egyesek a régi magyar nyelvben nem ismert szavakat is tartalmaznak, 
addig Thaly kegyes csalása mindenkit megtévesztett, vidéki tanítókat 
is, akik diákjaik között több helyütt elterjesztették az álkuruc éneke
ket. 

A Szöveggy{íjteményben közöljük Thaly egyik hamisítványának 
egy erősen folklorizálódott változatát, amelyet kb. öt évtizeddel a 
hamisítás után, Koroncón, a kuruc harcokban szerepet játszott 
községben jegyeztek le, ahol tehát a tanító a kurucromantika lel
kes híve lehetett. Közöljük Thaly Kálmán eredeti szövegét is. 
Mutassunk rá a népi alakítás nyomaira! 

A gondolatmenet befejezéséül arra hozunk példát, hogy a szöveg
nek nem is feltétlenül kell az írásbeliségbó1 a szóbeliségbe átkerülnie 
ahhoz, hogy a szóbeliségre jellemző átalakító hagyományozás hatása 
érvényesüljön rajta. Az írásbeli hagyományozás is átalakítja a szö
veget. 

Dolgozatírás után a tanár a közös hibák felismerése útján tudja 
kiválogatni a puskázó diákok munkáit. A láncszerűen másoló tanulók 
mindegyike lemásolja a korábbi hibákat, és esetleg még újakkal is gya
rapítja ó'ket. Szerencsés esetben a tanár még azt is meg tudja állapíta
ni, kinek a munkája volt az ősdolgozat. (Így dolgoznak azok az iroda
lomtörténészek is, akiknek a feladata olyan régi irodalmi mű ősszöve-
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gének helyreállítása, amelyet csak hibás másolatokból ismerünk.) Ám 
nem minden közös hiba az egymásról való másolás műve, mint a követ
kező feladatból talán kiderül. 

Másoljuk le pontosan a következő versszakot! 
„Siralmas énnéköm tetűled megváltom, 
Áldott Magyarország, tó1ed eltávoznom; 
Valljon s mikor leszönj6 Budában lakásom!" 

Ismerjük a verset - Bornemisza Péter búcsúénekét - az I. osztá
lyos Szöveggyűjteménybó1. Ott, az 1979-es kiadásban a régi magyar 
megváltom birtokjeles főnevet (értsd: 'megválásom') hibásan, megvál
nom alakban szedték, önkéntelenül modernizálták a szöveget. Ez a hi
bafajta azért következik be igen gyakran, mert nem betűró1 betűre, ha
nem értelmi egységekként olvasunk, még másolás közben is. Teremtő 
képzeletünkkel mintegy elébe megyünk a befogadandó szövegnek. Mi
vel az ember teremtő képzelettel rendelkezik, egy szöveg tökéletesen 
pontos lemásolása természetellenes dolog. Nemcsak a kéziratos szöveg
hagyományozásban, hanem a nyomtatottban is (hiszen a betűszedés is 
másolás!) tovább alakul a szöveg, csak lassabban, mint a szájhagyo
mányban. 

A sok példából bizton levonhatjuk a következtetést: 
Szóbeliség és írásbeliség megkülönböztetésével még nem mutat

tunk rá a népköltészet és műköltészet lényegi különbségére. 

Közköltészet és műköltészet 

Nem kézenfekvő az sem, hogy a népköltészetet közvetlenül a mű
költészettel állítsuk szembe. Ha a népköltés~et népi, a műköltészet nem 
feltétlenül úri. Petőfi, Arany, József Attila művészete aligha az. 

Ha másként közelítjük meg a dolgot, így beszélünk: A műkölté
szet az az irodalom, amely folyóiratokban, könyvekben jelenik meg, 
kritikusai vannak, belekerül az irodalomtörténetbe, közmegbecsülés 
övezi, nagy alkotó egyéniségei haláluk után szobrot, utcanévtáblát 
kapnak stb. Ezzel szemben áll egy másik irodalom, mely nem jelenik 
meg előkelő kiadványokban - legfeljebb ponyvafüzetekben -, nem fog
lalkoznak vele kritikusok és irodalomtörténészek, alkotóinak neve 
gyakran nem marad meg az emlékezetben. Becsülete sincs ennek az 
irodalomnak - ellenben alkotásait (nem úgy, mint a rangos irodalo
mét, a műköltészetét) lényegében mindenki ismeri. Nem helyes ezt a 
mindenki által ismert irodalmat népköltészetnek nevezni, noha a nép
dalokból, népmesékbó1 is számos mű a részét képezi ennek az iroda
lomnak. Fogalma azonban jóval tágasabb annál, amit akkor képze
lünk el, ha a népköltészetre gondolunk. Beletartozik a sláger, a bűn
ügyi regény, a nemzeti himnusz, mozgalmi dalok, Beethoven Öröm
ódája, más töredékek, pl. a Lenni vagy nem lenni frázis, viccek, gyer
mek- és ifjúsági művek, magyarnóták, kuplék, azok a népdalok, me
lyek a mulatónóta funkcióját szokták betölteni társaságban, s beletar
tozik még sok más egyéb is. 

•' Próbáljuk meg bővíteni a listát! 
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Ezt a népköltészetnél átfogóbb irodalmat a folkloristák közkölté- a neve: 
szetnek nevezik, s ekként állítják szembe a műköltészettel. közköltészet 

A közköltészeti alkotásnak nem kell feltétlenül értéktelenebbnek 
lennie a műköltészeti alkotásnál. Még a legeló1rnlóbb unalmasságba 
burkolódzó bonyolult, vastag regény sem feltétlenül ér többet egy jól 
megírt kabarétréfánál. Mást várunk ettó1, mást attól: kettős értékelő kettős 
mércét alkalmazunk. értékelő mérce 

Nem is abban tér el a kétfajta irodalom egymástól, hogy a műve
letlenek az egyiket, a műveltek a másikat szeretik. Nem; noha - ne rin
gassuk ábrándba magunkat- Hölderlin költészete iránt valóban az em
bereknek csak kis töredéke érdeklődik behatóan. Inkább azt kell mon
danunk, hogy az irodalom egyik fajtája, a műköltészet az emberek egy 
részét érdekli csupán, a másik fajtáját, a közköltészetet viszont nagy
fokú elkerülhetetlenség jellemzi. A közköltészet mindenkié, a műkölté
szet nem. 

A műköltészettel nem a népköltészet állítható közvetlenül szem
be, hanem a közköltészet. 

A népköltészet és a nép 

Tudjuk a népköltészetró1, hogy a szájhagyományban él, de azt is 
tudjuk, hogy e tulajdonsága nem különbözteti meg lényegesen az iro
dalom többi válfajától. Tudjuk róla, hogy nem azonos a műköltészettel, 
de a közköltészettó1 nem tudtuk még megnyugtatóan elhatárolni. Érez
zük, hogy megkülönböztető sajátossága népi jellegében keresendő. 

A nép itt nyilván nem a munkás- és parasztosztályt jelenti, ha
nem a kulturálisan inkább, társadalmilag egyáltalán nem egységes (a 
régi Magyarországon kisárutermeló"kbó1 és agrárproletárokból álló) ha
gyományos parasztságot; azt, amit a felvilágosodás és a romantika ide
jén, a népköltészet felfedezésének: korában "nép"-nek neveztek. Apa
rasztság szájhagyományozott irodalmával lenne tehát azonos a népköl
tészet? 

A kérdés megválaszolása előtt olvassuk el figyelmesen Bartók Bé
lának (1881-1945) erdélyi népdalgyűjtő útjáról írott levelét, bízzuk ma
gunkat az ő kalauzolására. 

A levélhez néhány magyarázat is szükséges. Az első kottapélda 
egy szép régi, ötfokú népdal kezdete, a Nagy hegyi tolvajé. Hallgassuk 
meg egy - hanglemezen is hozzáférhető - szintén ötfokú változatát! 
(Qualiton LPX 1187/6.) A második kottának szövege is van, könnyen 
felismerjük benne a népdalt. A harmadik, negyedik és ötödik mind mű
dal (kuplé vagy magyarnóta). A gyűjtő által elutasított Mária Magdol
na éneke régi népdal: egy XVII. századi ének értékes folklorizált válto
zata; az ifjú Bartók tévesen azt hitte, hogy modern templomi szent
ének ez is. 

Az ironikus levél nyilván nem valóságos párbeszédet rögzít, ha
nem összesűríti a gyűjtőút nehézségeit. (Vö. a levél záradékával.) Még
sem mehetünk el szó nélkül a levél tanulságai mellett. Igen világosan 
kiderül belőle, hogy Bartók nem fogadta el népdalnak azt, amit az el
dugott erdélyi faluban a parasztasszonyok énekeltek neki. Válogatott. 
Elutasította a felajánlott anyag tekintélyes részét. A legélesebben uta
sította el a modern műdalt, mely épp folklorizálódni kezdett. A legszí
vesebben pedig azt szerette volna lejel'}'ezni adatközlőjétó1, ami régies 
és szép. Ha elfogadjuk Bartókot feltétlen szaktekintélynek, akkor nem 
azonosíthatjuk a parasztság körében élő szájhagyományozott anyaggal 
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a népköltészetet. A népköltészettel szembeni várakozásunk jobban ki
elégülne, ha a népköltészeti mű egyúttal régies és szép is lenne. Tegyük 
pontosabbá ezen az úton fogalmunkat! Azon felül, amit eddig tudunk 
(a parasztság körében, szájhagyományban él), kezeljük a népköltészet 
fogalmát oly fogalomként, melyhez történetbölcseleti (vö. "régies") és esz
tétikai (vö. "szép") várakozások is hozzátartoznak. 

A népköltészet történetbölcseleti értéke 

A tankönyv előző fejezeteiben már volt szó arról, hogy a felvilá
gosodás korában dolgozták ki az első történetfilozófiai rendszereket. 
E korai történetfilozófiáknak általában közös vonásuk egy bizonyos pri
mitivizmus: az az ószövetségi és antik eredetű feltevés, hogy a modem 
társadalom kialakulása előtti időszak aranykor volt, a tulajdonnélkü
liség, a természettel való harmónia világa. A német romantika tárgya
lásakor részletesen foglalkoztunk e nézetek költészettörténeti jelentő
ségével. Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy a népköltészet fölfe
dezése körül is ez a történetbölcselet bábáskodott. 

Ha a történelem kiindulópontja paradicsomi állapot volt, akkor 
a költészetet szóló költő nyilván ennek a régi kornak köznapi beszédé
re emlékezik; a költészet volt az emberiség ősnyelve, mondta Vico, Her
der, Hegel és mások. Az egyszerű körülmények között élő emberek még 
viszonylag sokat kell hogy őrizzenek az aranykori hagyományból, mert 
ami primitív, az ősi - gondolták. Szilézia vidékéró1 sok költő szárma
zott. Az ennek az oka, mondta Vico, hogy Szilézia igen elmaradott, pa
rasztok lakta vidék, s ez a körülmény igencsak kedvez a költészetnek. 
Persze akkor a legősibb ismert szövegekben, a Bibliában és a homéro
szi eposzokban is érvényesülnie kell e történetbölcseleti meggondolá
soknak. Robert Lowth anglikán püspök ezen az alapon fedezte fel a bib
liai óhéber verselést (hiszen a kánaáni zsidóknak félig-meddig költé
szetben kellett beszélniük, mivel közel álltak még a paradicsomi álla
pothoz), Friedrich August Wolf (1759-1824) ezen az alapon jelentette 
ki, hogy a homéroszi eposzok: népköltészet, sőt majdhogynem népköl
tési gyűjtemény. Véleménye szerint az eposzok számos, népi eredetű 
kisebb epikus dalból, egy szerkesztő (Homérosz) szerencsés közbejötté
vel keletkeztek. A közismert ókori epigramma szerint 

„Hét város perel egyre, melyiknek a sarja Homérosz: 
Kűmé, Szmürna, Khiosz, Kolophón, Pülosz, Argosz, Athéna." 

(Horváth 1. Károly fordítása) 

Goethe a következőképpen alkalmazta ezt az epigrammát Wolf
ra (hozzávetó1eges prózai fordításban): 

,,Az ókorban hét város perelte magának Homéroszt. Most, hogy a farkas 
[németül: '\Yolfl] széttépte, mindegyikük viheti a maga darabját." 

Wolf elméletét újabban tévesnek tartjuk. A maga idején azonban 
nagyon nagy hatása volt. Csípős epigrammájának megírása előtt egy 
ideig még Goethe is Wolf híve volt; Herder követőjeként pedig irónnal 
és füzettel járta a környékbeli falvakat, s népdalt gyűjtött. Wolf hatá
sa a költészetre legjobban a finn romantikus népeposz, a Kalevala pél
dáján szemlélhető. Szerzője, Elias Lönnrot (1802-1884) orvosdoktor a 
finn népköltészet rajongója és Wolf híve volt, ő volt az, aki a költői gya-
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korlatba is átültette Wolf elképzelését. Összegyűjtötte a karjalai finn 
epikus dalokat, és -mint WolfHomérosza - hőseposzt szerkesztett be
ló1ük. A német Homérosz-kutató és a finn költő hőseposz-elképzelése 
persze gyökeresen eltért az adatközló'k szemléletétől. Ezért aztán, noha 
a Kalevala gyönyörű olvasmány még magyar fordításban is, Finnor
szágban pedig már a múlt században iskolai tananyaggá vált, mégsem 
folklorizálódott Karjalában. Lönnrot halála után finn folkloristák sike
resen össze tudták még gyűjteni a Kalevala nyersanyagául szolgált epi
kus dalok változatait, mert a derék énekmondókra a Kalevala - művé
szi, de tó1ük idegen - kompozíciója a legkevésbé sem hatott vissza. 

Arany János is meg akarta írni a magyar népi hőseposzt, de el
képzelt trilógiájának csak első részét, a Buda halálát készítette 
el, s felhagyott a tervvel. Azt mondta: „Nekem, ha építkezem, tég
la kell s mész." Mire gondolhatott? 

A fönti fejtegetésekbó1, de a romantikus irodalomról tanultakból 
is láthatjuk, hogy a népköltészet fogalmához fölfedeztetése óta hozzá
tapadnak bizonyos történetbölcseleti képzetek. Csak a felvilágosodás és 
a romantika korában volt ez így? Ma az irodalomértó'k egészen más
ként gondolkoznak? Két megfigyeléssel válaszolhatunk ezekre·a kérdé
sekre. 

Az egyik: nagyon szemléletes bizonyítékokat lehet felhozni arra, 
hogy a népit az ősivel azonosító szemlélet ma is eleven. Mi mással le
hetne magyarázni azt, hogy jóllehet, mint láttuk, a Kalevala csak bizo
nyos jóakarattal nevezhető népi szerzeménynek, mégis így szoktak rá 
hivatkozni. 

A másik: a népköltészet a régi - az iparosodás korában már fel
bomló - parasztság zárt kultúrájának terméke, s ez a zárt kultúra meg
lehetősen hagyományőrző volt. Ennek megfelelően a népköltészet gyak
ran csakugyan századokig vagy még tovább őriz, persze átalakítva, kul
turális emlékeket. Mágikus gondolkodás jellemzi pl. a Kőmíves Kele
menné című népballadát. Megalapozatlan ugyan az a gondolat, hogy 
ami népi, az feltétlenül ősi is egyben, de miért tagadnánk, hogy a nép
költészetben néha csakugyan egybeesik a kettő. Ezt legkönnyebben egy 
feladat elvégzése által láthatjuk be. 

Vessük alá összehasonlító elemzésnek a Júlia szép leány kezde
tű székely népballadát, melyró1 más vonatkozásban már volt szó! 

Az összehasonlításhoz a Szöveggyűjtemény a következő szemel
vényeket nyújtja segítségül: 1. Egy Dozmat községben feljegyzett 
regöséneket (a regölés bőségvarázslás emlékét őrző népszokás, 
Magyarország délnyugati részén ma is él); 2. egy XVI. századi 
prédikátor által lejegyzett "bájoló imádság", ráolvasás részletét; 
3. a Rómaiak tettei című, középkori mese- és legendagyűjtemény
ből Szent Eusztáchiusz legendájának részletét, XVII. századi ma
gyar fordításban (a gyűjtemény már a középkorban világszerte, 
nálunk is ismert volt); 4. részlet az Ezeregy nap című iráni mese-
gyűjteménybó1 (megjegyzendő ehhez: a magyarság csodaszarvas 
eredetmondáját egyesek az ősmagyarok iráni együttélésének ko
rából származtatják). 
Kérdéseink az elemzéshez: 
Miró1 szól a Júlia szép leány? 
Mi a közös a népballadában és a regösénekben? 
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A rendelkezésünkre bocsátott anyag alapján van-e valószínűsé
ge annak, hogy pogány kori kulturális emlékeket őriznek? Inkább 
a keresztény középkor emlékei-e? Még újabbak-e? - (Nyomatéko
san meg kívánjuk jegyezni, hogy az ilyen típusú- szinte régésze
ti - vizsgálat roppant nagy felkészültséget kíván a tudóstól is. 
Feladatunk csak annyi, hogy az elemzés által megismerkedjünk 
az ilyen vizsgálat lehetőségével.) 

A népköltészet esztétikai értéke 

A népköltészeti alkotás gyakran szép is: képes hasonló várakozá
soknak megfelelni, mint a műköltészeti alkotás. Két szempontból mu
tatunk rá a népköltészeti alkotás értékére: 

- a megjelenítés vagy ábrázolás értékére (itt ajel művészi alkal
mazásáról fogunk beszélni); 

- a megjelenített dolgok értékére (itt arról a szoros viszonyról szó
lunk, mely a népköltészeti művet az élethez köti). 

Hallgassuk meg a Szerelem, szerelem ... kezdetű, közismert nép
dal egy somogyi változatát, énekszóval és ,,hosszi furuglán" elő
adva! A harmadik versszakot méltassuk különös figyelemre! 
Eszerint a rózsa szónak szimbolikus(= jelképes) értelmet kell tu
lajdonítanunk. (Hungaroton, LPX 10098-B/6.) 

Amikor népdalokat hallgatunk, mindig helyes a szimbolikus je
lentésre is tekintettel lennünk. Ilyenkor a jelentett és a jelentő szintjén 
egyaránt értelmezhető a szöveg: van, aki csak a betű szerint valót érti 
meg, de van, aki a szimbolikus jelentést is felfogja. 

Vegyük például a szerelmi életet, mely számtalan népdalnak tár
gya! A lakodalmi és mulatónóták némelyike igencsak szókimondóan fog
lalkozik a nemiséggel, a többi szerelmi népdal viszont általában mély, 
nehezen érthető szimbolikával, egészjelképrendszerrel él. 

Tanulmányozzuk át az Elejbe, elejbe„. kezdetű, kétségkívül sze
relmi jelképrendszerű éneket! 

Tulajdoníthatunk-e hasonló rejtett szimbolikát a következő, ál
talánosan ismert népdaloknak: Szánt a babám; Szántottam gyö
pöt; Érik a szőlő? Kell-e feltétlenül ilyen szimbolikát tulajdoníta
nunk nekik? 

A népköltészet - és általában a népművészet - jelképrendszere 
hagyományos, a parasztság viszonylag zárt kultúrájában, hosszú idő 
alatt alakult ki. Vegyük szemügyre pl. azt a faragott szaru sótartót, 
mely felirata szerint Herman Ottót, a századforduló nagy folkloristáját 
ábrázolja "mög a feleségét"! A paraszti ábrázolásra, mint látjuk, nem
igen hatott a festészet, a fotográfia. Ahogy az iparosodás, a közlekedés, 
a távközlés fejlődésével a parasztság zárt életformája felbomlik, úgy 
szűník meg az ehhez tartozó művészeti hagyomány is. E fejezet zenei 
illusztrációi is többségükben a Néprajzi Múzeum háború előtti gyűjté
sébó1 valók: ma sokkal kedvezóbb technikai körülmények között sokkal 
nehezebb ilyen szép felvételeket készíteni. A parasztság zárt életformá
jának felbomlásával az ehhez tartozó hagyományosjelképkincs sem lesz 
többé általánosan érthető. 
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Wílegény és menyasszony egy Erdélyből származó ládáról. XVII. század 

És nemcsak a jelképrendszer művészi kidolgozottságát csodál
hatjuk az imént tanulmányozott népdalokban, hanem azt a közvetlen
séget is, amellyel a szerelemró1 szólnak. Ha meghallgatunk egy sirató
dalt (Qualiton 1137/12.), látjuk, hogy a népköltészet az élet más alapér
tékeivel, például a halállal is milyen közvetlen viszonyban áll. Ez, tud
juk, általában a művészet sajátossága: ajelviszony bonyolult, az életér
tékekkel való viszony pedig erős. Ez az erős viszony is a hagyományos 
paraszti életformában gyökerezik. Csak mi éneklünk, szalonnasütés
kor, mindenféle népdalt vegyesen. A régi falusi kultúrában mást éne
keltek szántáskor, mást a fonóban, ismét mást a lakodalomban, mást 
a táncban, mást énekeltek az asszonyok, mást a férfiak. Ahogy az egész 
élet rendjét megszabták az évenként azonos ritmusban ismétlődő me
zőgazdasági munkák, az ünnepek, ahogy megszabták a társasviszonyok 
(szegény-gazdag, öreg-ifjú, férfi-nő, felnőtt-gyermek, rokon-idegen stb.), 
úgy az életeseményekhez szorosan kötődő népköltészet is szigorú rend
szerbe szerveződött. Ezzel függ össze a népköltészetnek az életértékek
hez való közelsége, valamint társas jellege is. Két példát hozunk még 
erre, befejezésül. 

- A menyegző természetesen az egyik legnevezetesebb életese
mény, melyhez népszokások, népköltészeti műfajok egész sora fűződik. 
E műfajokhoz tartozik a menyasszony-búcsúztató és -búcsúzó, melynek 
rendkívül ritka, hat összefüggő dalból álló felvétele (Hungaroton LPX 
10098-B/4.) a negyvenes évek elején, palóc vidéken készült. Már akkor 
nem játszották el ajelenetet, a menyasszony, a lánypajtások és az anya 
szerepét. A két adatközlő Okosi Istvánné évtizedekkel korábban történt 
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dallam és szöveg 
összefüggése 

hagyományozás 
és egyéni alakítás 

archaikus (régies) 
jelleg 

folklorizáció 
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élet és művészet 
rituálisan 

szabályozott 

a népművészet 
technikájának 
megismétlése 

a táncház 
szabályai: 

játékszabályok 

menyasszony-búcsúztatásának énekfüzérét emlékezetbó1 reprodukál
ta. A dalfüzér meghallgatását használjuk fel a népköltészetrlíl tanul-
tak ismétlésére is! . 

Jól példázza a dalfüzér annak az eddig is követett gyakorlatunk
nak a helyességét, hogy a népdalt sosem helyettesítettük egy, dallamá
tól megfosztott szöveggel. A hat darab bensőséges zenei rokonságot is 
mutat egymással, nemcsak szövegrokonságot. A szövegben és a dallam
ban is bonyolult szerkezetű ismétlődés érvényesül. A zenei és a nyelvi 
ismétlődés-szerkezet nem egyforma, de a hatodik darabban egymáshoz 
nagyon hasonlóvá válik. 

Látjuk a népköltészeti szöveghagyományozás sajátosságát. Nyil
vánvaló, hogy a záródarab utolsó két szava egyéni alakítás eredménye. 
(Az adatközlő saját személyére alkalmazta a szöveget.) 

Nagyon régi irodalmi emléket őriz a harmadik darab, mely egy 
középkori műfajnak, a virágok vetélkedésének változata. Megmutatko
zik itt a népköltészet gyakran archaikus természete. 

A második darabban a folklorizáció szép példáját szemlélhetjük. 
A „Kincs, kincs, nagyobb sincs, / Kinek szive bánatba' nincs" sor egy 
XVII. századi költő művének folklorizált változata. 

Ajelképhasználatra is fel kell figyelnünk. Nemcsak a dús virág
szimbolikára, hanem a zenei jelképre is. Mi másnak tekinthető az, hogy 
a sorozatot - különösen az első és utolsó darabon érezhető ez - halott
sirató dallamra éneklik? 

De a legérdekesebb folklorisztikai tapasztalat, melyet e dalfüzér 
meghallgatásából szerezhetünk, alighanem mégiscsak az, hogy a népi 
kultúrában nemcsak az élet, hanem vele együtt a művészet, a népköl
tészet is szinte rituálisan, szertartásszerűen szabályozva van, hogy a 
művészet és élet a legszorosabb viszonyban áll egymással. 

- Másik példánk arra vonatkozik, hogy miként tapasztalhatjuk 
meg ugyanezt - fordítva. Menjünk el egy táncházba! A táncház-mozga
lom lényege a paraszti népdal-, népzene- és néptánctechnika tökéletes 
megismétlése. Nemcsak arra ügyelnek a zenészek, hogy hegedűjüket 
ne előírásszerűen a váll és az áll közé szorítva, hanem a paraszthege
dűsök módjára bordáikhoz feszítve tartsák, hanem a táncrendben, a da
lok sorrendjében is meghatározott hagyományos - pl. széki - rendszert 
követnek. Ami a táncházban folyik, azt a résztvevó'k számára persze 
nem a zárt paraszti kultúra hagyományos értékrendszere szabályozza. 
Modern fiatalok járnak a táncházba, akik ismerkedni, táncolni, szóra
kozni, kulturálódni kívánnak, akiknek merőben más, saját értékrend
jük van. Számukra a táncház szabályaijátékszabályok. 
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Petőfi Sándor 
(1823-1849) 

Petőfi Sándor 182?. január l-jén született Kiskőrösön. Apja, PeJ;
rovics István mészárosmester magyarul jól beszélt és írt. Any
ja, Hrúz Mária szlovák anyanyelvű volt; mielőtt férjhez ment, 
cselédlány és mosónő. Alig két évvel késóbb a család Kiskun
félegyházára költözött, s Petőfi késóbb ezt a várost jelölte meg 
születésének helyeként. Az akkor még szlovákok lakta Kiskőrös 
helyett a színtiszta magyar Kiskunfélegyházát választva nyil
vánvalóan a maga hovatartozását hangsúlyozta. 

Petőfi Sándor életrajzával, pályájának alakulásával már 
az általános iskolában foglalkoztunk. Ezért csak röviden uta
lunk a legfontosabb eseményekre, ugyanakkor újabb ismeretek
kel egészítjük ki a korábban tanultakat. 

Petrovics István javuló anyagi helyzetének arányában 
gyakran változtatta fia iskoláit, igyekezett minél színvona
lasabb helyre járatni. Petőfi iskolai pályafutását Kiskőrösön 
kezdte, majd Félegyházán, Kecskeméten, Szabadszálláson és 
Sárszentlőrincen folytatta. 1833-34-ben elóbb a pesti evangéli
kus, majd a pesti piarista gimnázium növendéke. Innen Aszód
ra került, s három éven át (a leghosszabb ideig) az ottani evan
gélikus gimnáziumba járt. 

Az 1838-as dunai árvíz és egyik rokonuk anyagi csődje, aki
ért Petrovics kezességet vállalt, anyagi romlásba döntötte acsa
ládot. A tizenöt éves ifjú kénytelen volt otthagyni a selmeci lí
ceumot, s megismerkedett a nélkülözéssel és a nyomorral. Szín

Petőfi Sándor arcképe. 
Dagerrotípia. 

Ez a költőről fennmaradt 
leghitelesebb ábrázolás. 

házi „mindenes" Pesten, házitanító 
Ostffyasszonyfán, majd katonának 
csap fel Sopronban. A csaknem más
fél éves szolgálat életének talán leg
gyötrelmesebb időszaka: szenvedé
seit csak tetézte, hogy társai és felet
tesei nem nézték jó szemmel az iro
dalom iránti érdeklődését. Ekkor 
már maga is írogatott. A gyönge test
alkatú közlegény megbetegedett, 
egy jóindulatú katonaorvos szolgá
latképtelennek minősítette, és 1841 
februárjában elbocsátották a hadse
regbó1. 

Leszerelése után nyugtalan 
vándorút következett, majd 1841 ok
tóberében fölvették a pápai kollégi
umba rendes tanulónak. Tevéke
nyen részt vett az önképzó'kör mun-
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kájában, itt ismerkedett meg Jókai Mórral (de barátságuk csak 
késóbb, Kecskeméten mélyült el). A:z. 1842-es év hozta meg első 
jelentősebb irodalmi sikerét: május 22-én a kor legjelesebb szép
irodalmi és tudományos folyóiratában, az Athenaeumban meg-

első közlések jelent A borozó című költeménye - még Petrovics Sándor néven. 
A november 3-án ugyanott publikált Hazámban az első olyan 
verse, melyet Petőfi néven írt alá. A névhasználatban egy ideig 
még ingadozott; népdalait a népiesen hangzó Pönögei Kis Pál 
néven jelentette meg. A Petőfi név írása is sokáig bizonytalan: 
a sajtóban az y-os változat gyakoribb, ő maga pontos i-vel írja. 

De Petőfi inkább a színészetre érzett elhivatottságot, s 
1842 novemberében vándorszínész-társulathoz szegődött. Kecs
keméten látta viszont Jókait, aki igen nagyra tartotta Petőfi elő-

vándorszínész adó-művészetét (amit, ahogy késóbb visszaemlékezett rá, a kor
társak éppen újszerűsége, pátosznélkülisége miatt értékeltek 
kevesebbre). Újabb hányattatások következtek. Pozsonyban az 
országgyűlési iratok másolásából tartotta fenn magát. 1843 jú
liusában jutott el ismét Pestre, ekkor került közelebbi ismeret
ségbe a radikális szellemű fiatal értelmiséggel. Naponta meg
fordult híres találkozási helyükön, a Pilvax (illetve a tulajdonos 
neve eredeti formájában: Pillwax) kávéházban. 

Még egy utolsó és eredménytelen kísérletet tett, hogy a szí
nészi pályán helyezkedjen el. Így került Debrecenbe, ahol a Sop
ronból megismert barát, Pákh Albert próbált segíteni a legna
gyobb nyomorban szenvedő, beteg Petőfin. Életének e keserves 

a debreceni tél időszakát késóbb versben is (Egy telem Debrecenben, 1844), pró
zában is (Úti levelek, 111, 184 7) megörökítette. A város szélén, „az 
akasztófa közelében" lakott, sivár szobáját már fűteni se tudta: 

„S az volt derék, 
Ha verselék, 
Ujjam megdermedt a hidegben, 
És ekkor mire vetemedtem? 
Hát mit tehettem egyebet? 
Égő pipám 
Szorítgatám, 
Míg a fagy végre engedett." 

Egy füzetbe írta költeményeit, mintegy hetvenet-nyolcvanat, és 
1844 februárjában gyalog vágott neki a pesti útnak, hogy mű
veinek kiadót találjon. 

A Pesti Divatlap szerkesztője 

Vörösmarty Mihály vette pártfogásába, s az ő ajánlása nyo
mán vállalta a Nemzeti Kör a versek kiadását. Bajza és Vörös
marty közbenjárására Vahot Imre (aki sógorától, Erdélyi János-
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tól ekkor vette át a Regélő Pesti Divatlap szerkesztését) a meg-
újuló laphoz segédszerkesztőnek hívta Petőfit. Élete a nehéz szerkesztői 
évek után most nyugalmasabb szakaszba lépett. 1844 áprilisá- munka 
tól júniusáig szüleinél tölti az időt, Dunavecsén, s olyan versek 
őrzik ennek emlékét, mint az Egy estém otthon és az István 
öcsémhez. A költő ekkor mondott végleg búcsút a színészetnek, 
s július l-jén elfoglalta állását a lapnál. Költői pályájának talán 
legtermékenyebb időszaka következett. Még ki sem került a 
nyomdából kötete, a Versek 1842-1844, s már megírta és meg-
jelentette A helység kalapácsa című komikus eposzát (1844 termékeny 
augusztusában, illetve októberében). Novemberben - ha hinni költői időszak 
lehet Vahotnak, néhány nap alatt - elkészült a János vitézzel, 
amely 1845 márciusában jelent meg. 

Petőfi sikere A helység kalapácsa publikálásáig osztatlan 
volt. Nem kis szerepe volt ebben szerkesztőjének, Vahot Imré
nek, aki üzleti megfontolásból a lap népszerűségét tartotta leg
inkább szem előtt, s mintegy sztárként kezelte és irányította Pe-
tőfit. Olyan képet igyekezett a közönséggel elhitetni, hogy Pető- Petőfi 
fi teljesen műveletlen, borissza cimbora, s mindenekfölött tető- sztárolása 
tó1 talpig magyar ember - ennek érdekében Petőfit állandóan 
magyaros öltözékbenjáratta. Jellemző, hogy Kemény Zsigmond 
(mint naplójában feljegyezte) még 1846 augusztusában is, ami-
kor Petőfivel megismerkedik, meglepődik azon, hogy „Petőfi 
mndig vizet ivott, csinos öltözetben jelent meg, és az angol, fran-
cia, német irodalommal ösmeretes, s beszélni is gyakran szokott 
franciául". 

Vahot elképzelésének megvolt a jó oldala is. Az országos 
siker rendkívüli módon kiszélesítette Petőfi olvasóinak körét. 
Ugyanakkor az irodalmi életünkben addig ismeretlen „hírveró"' 
fogások - így például Petőfi mértéktelen dicsőítése a lapban -
természetszerűleg váltották ki a rivális újságok ellenszenvét és 
féltékenységét. A hírlapi csatározásoknak pedig Vahot egyene
sen örült. 

A közönségízlés megváltozásának, a népköltészet gyűjté
sének és megbecsülésének is köszönhető, hogy_ Petőfi népies 
helyzetdalainak és életképeinek (mint A szerelem, a szerelem, 
1843; Megy a juhász szamáron, 1844) akkora sikere volt. Csak 
amikor eltért ezektó1 a normáktól (először épp A helység kala- elutasítás 
pácsában), akkor kapott élesen elutasító kritikákat. Korábbi tá-
mogatói közül is nem egy ellenfelévé vált. A kritikákra Petőfi 
A természet vadvirága című versével válaszolt, amely csak meg
erősíthette a bírálókat véle~ényükben a költő nyelvhasznála
tának„durva, parlagi"voltáról. De maga Petőfi is érzékelte, hogy 
a körülötte kialakult hírverés túlságosan leszűkíti alkotói lehe-
tőségeit. Ezért is, a terhesnek érzett szerkesztői teendó'k miatt 
is 1845 márciusában kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségé-
bó1. Mint külső munkatárs továbbra is kötelezte magát arra, 
hogy verseit egyedül itt jelenteti meg. 
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Pályakezdése 

Zsengéi még az érzékenység kora magyar költőinek, a fia
tal Kölcseynek s még inkább Bajza Józsefnek szemléletét és ki
fejezéskincsét mutatják. Szótárában gyakoriak az ilyen szavak: 
„bájgyermek", „zengemény", „kellemgazdag" stb. Ezekhez képest 
jelentős előrelépés a korai bordalok hetyke, tréfás hangneme, 
szándékosan köznapi, egyszerű nyelvhasználata. A népi hang
vételre Petőfi meglepően gyorsan talált rá, s hamar felismerte, 
hogy nem elegendő a népköltészet formai kellékeinek utánzása, 
jóllehet az alapvető konvenciókat nem sértheti meg. Így pl. Baj
za tanácsára időmértékes népdalt írt ugyan, a Távolból címűt 
(1843), de próbálkozását maga is sikertelennek ítélte. 

Az 1843-ban összeállított, kéziratban maradt, másfélszáz 
év után megtalált és 1996-ban kiadott korai kötete, az Ibolyák 
még inkább megerősíteni látszik azt, hogy az induló Petőfi köl
tészetében s még inkább prózájában (az Ibolyák című kötet hat 
vers mellett két elbeszélést is tartalmaz) meghatározó a szenti
mentális nyelv és életérzés, ugyanakkor - ha eleinte alárendel
ten is, de-kezdettó1 fogvajelen van a népies hangvétel is (a kö
tet hat versébó1 háromról mondható el ez). 

Petőfi színészi működése legalább annyi haszonnal járt, 
hogy nagyra fejlesztette imitáló tehetségét. Korai pályaszaka
szának legfontosabb költői újításait talán éppen népdalaiban és 
népies zsánerképeiben ismerhetjük fel. Valamennyi bordala 
helyzetdal; a Szomjas ember tünődése című verse (1844) példá
ul egy részeg ember monológja, hatásosan adva vissza meg-meg
bicsakló logikáját és előadásmódját. (Ezzel késóbb A helység ka
lapácsa és Az apostol lapjain is találkozunk.) Petőfi zsáneralak
jai jellegzetes figurák: az iszákos ember, a megcsalt férj, a sze
relmes legény, a betyár stb. Olykor anekdotát is felhasznál, mint 
A tintásüveg és a Csokonai című versekben (mindkettő 1844-es), 
amelyek szereplői történelmi személyek ugyan, de az elbeszélt 
tréfás történet általánosabb annál, semhogy egyénítené óK.et. 
A Petőfi-monográfus Horváth János nem alaptalanul nevezte a 
korai pályaszakaszt "a lírai szerepjátszás korá"-nak, hiszen a 
személyesség közvetettebb módon érvényesül ezekben a műfa
jokban. Ekkor Petőfi még nem tisztán lírikus, hanem az epico
lírikus kevert hangnem költője. 

Befordúltam a konyhára ... 
(1843) 

Egyik első sikeres helyzetdala. A banális alaphelyzetet hu
késleltető morossá színezi a szándékoltan körülményes, késleltető elő

előadásmód adásmód, az önmagát ismételten helyesbítő ~,rágyujtottam" -
„azaz rágyujtottam volna" - „nem is mentem én a végett") elbe-
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szélő átlátszó tettetése. Mihelyt kiderül a bonyodalom tulajdon
képpeni oka, már véget is ér a költemény - lezárja az alaphely
zetet "megvilágító" ellentét: 

„Égő pipám kialudott, 
Alvó szívem meggyúladott." 

Illetve, Horváth János szavaival szólva „eléri dalbeli végzete 
mind a delikvens pipát, mind pedig a daloló szívét". 

Megy a juhász szamáron ... 
(1844) 

Néhány erőteljes ecsetvonással fölvázolt lélektani állapot
rajzként hat. A történet "in medias res" kezdődik: a juhászle
gény már tud kedvese haláláról, mi csak késóbb értesülünk róla. 
Csupán egy meglehetősen igénytelen, fokozásos ellentét jelzi a 
baljós hátteret. Az igeidó'k ismételt váltása mozgalmassá teszi 
az előadást; gyors fordulatok igymásutánjában villan fel elóbb 
a hírvétel előtti idillszerű állapot, majd a babájának haldoklá
sáról szóló hír és a juhász kétségbeesett hajszája hazafelé, az
után a bajt mintegy tetéző késedelme és a poénnak is beillő tra
gikomikus gesztus a vers végén - a tehetetlen keserűség érthe-
tő és ugyanakkor értelmetlen lecsapódása. Maga Petőfi népro- „néprománc" 
máncnak nevezte verse műfaját, de zsánerképnek is felfogha-
tó, illetve olyan népdalnak, amely életképre épül. A népkölté-
szet személytelen személyességével vonja be a hallgatót (illet-
ve az olvasót) a juhászlegény tökéletes kiszolgáltatottságá-
nak átélésébe, a lehető legköznapibb tragédia elviselésének 
gyötrelmébe. 

Népdalai 

Petőfi népdalaiban gyakori az életképszerű elem (pl. A sze
relem, a szerelem ... , 1843;Acsaplárnéa betyárt szerette ... , 1844), 
de számos példa van a „tiszta" változatra is, ahol nem találunk 
ilyet (pl. Temetésre szól az ének„ ., 1843; Ez a világ amilyen 
nagy„., 1844; Fa leszek, ha„., 1845). 

Temetésre szól az ének ... 
(1843) 

A nyitó képbó1 akár életkép is kikerekedhetne, de Petőfi 
rövidre zárja: a külső esemény csupán alkalom, illetve vonatko
zási pont a belső lélekállapot jellemzésére. Egyetlen, a szituá-
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belső , 
lélekállapot 

kifejezése 

három népdal 
összehasonlítása 

ismétlés, 
párhuzam, ellentét 

cióból kibontott ellentét uralja a kétszakaszos verset: a megnyi
latkozó magányát teszi hangsúlyossá a halottat gyászoló soka
ság. „Nem kezdő természeti kép, nem virághasonlat, nem jelleg
zetes indulatszavak, nem parasztos kifejezések, de ami ennél több': 
tömörség, egyszerűség, kerekség s gyöngéd hangulat vallanak itt 
a népdal-ösztönzésre" - állapította meg Pándi Pál a versró1. Ko
rántsem véletlen, hogy negatívumok feló1 kénytelen közelíteni 
hozzá, a Temetésre szól az ének ... ugyani~ sok tekintetben elüt 
a népdalok átlagától. Érdemes összevetni a már említett másik 
kettővel: az Ez a világ amilyen nagy ... és a Fa leszek, ha ... című 
népdalokkal. Azokat az udvarlás gesztusa vezérli, címzettjük az 
áhított kedves, míg itt a magányosság panasza szólal meg s a 
címzett meghatározatlan (a többi ember, akárki). A tematikus 
különbség magyarázhatja azt is, hogy miért hiányzik innen a 
természeti kép vagy a virághasonlat (míg a Temetésre szól az 
ének ... egyáltalán nem él metaforával, a második dal is alig, ad
dig a Fa leszek, ha... címűt éppen a képek laza füzére szervezi 
egésszé). 

Ugyanakkor találunk egyező elemeket is-mindhárom dal
ban fontos szerkezeti szerepet kap az ismétlés, a párhuzamos
ság: "Temetésre szól az ének, I Temetőbe kit kísérnek" - „Elégeti 
a lelkemet ... I Égjen el hát árva /&JJwJl" - ,,Ha. leányka. te vagy 
a mennyország .. „ /Ha. leányka. te vagy a pokol" stb. Különö
sen gazdag párhuzamokban és ellentétekben az Ez a világ ami
lyen nagy . .. kezdetű vers: 

1. vsz. 

de 

2. VSZ 

3. vsz. 

de 
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Jó példa lehet arra, hogy még az egyszerűnek tűnő szöveg is mi
lyen bonyolult logikai-retorikai szempontból. Az ismétlések és 
ellentétek játéka révén az a benyomás támad az olvasóban, hogy 
a vers mintegy szeme előtt formálódik meg, a meghatározó gon
dolatot fokozatosan, kialakulásának folyamatában állítja elő. 
Igen fontos sajátossága ez a népdalköltészetnek, hiszen a meg
jelenített helyzet és lélekállapot nemcsak általános érvényű, ha
nem egyszersmindjelen idejű és folyamatszerű is. A népdal so
kat hangoztatott elevenségét és frissességét mindenekelőtt ez 
magyarázza. 

Mutassuk ki Temetésre szól az ének ... és a Fa leszek, ha ... kezde
tű népdalok párhuzamait és ellentéteit! Ábrázoljuk úgy, ahogy az 
Ez a világ amilyen nagy„. kezdetű dal esetében tettük! 

Keressünk további népdalokat és vessük össze az itt kiemeltek
kel! Milyen egyezéseket és eltéréseket tapasztalunk? 

Petőfi népdalaihoz képest a korábbi műköltői próbálkozá
sok (Kölcsey Ferenc, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály és 
Czuczor Gergely népdalszerű· versei) csak kísérletek, előzmé
nyek. Az irodalmi köztudattal elsősorban az ő népdalai fogad
tatták el a műfajt. Annyira, hogy közülük nem egyet a kortár
sak eredeti népdalnak hittek, sőt késóbb az eredetieket is ezek
hez mérték, a népdalok normáját ezekhez igazították. Petőfi al
kotásaiban nemcsak imitáló tehetségét csodálhatjuk meg, ha
nem kompozíciós találékonyságát is. Bár késóbb is írt népdalo
kat (egyik legsikerültebb zsánerdala, a Falu végén kurta kocs
ma„ . 1847 augusztusában született), népdalköltészetének ki
teljesedése és virágzása első pályaszakaszára esik. 

A népdalforma közvetlenségének és egyszerűségének igen 
nagy a jelentősége az érzelmes almanachlíra meghaladásában. 
Ám idővel éppen a többletet érezte Petőfi kevésnek, nem elége
dett meg a meglevő konvenció átalakításával, megtisztításával, 
hanem új konvenció kialakítására törekedett. Ezzel párhuzamo
san fogalmazódtak meg elvi fenntartásai is, amelyek oda vezet
tek, hogy átértelmezte az irodalmi népiességet, és radikális po
litikai programhoz kapcsolta. Amikor 1845-46-ban gondolatibb 
költészetet próbált művelni, érzékelnie kellett a népdalforma 
korlátait, és ismét visszakanyarodott a szentimentális gyöke
rekhez. (S nem lehet eléggé becsülni a szentimentalizmus újító 
szerepét irodalmunkban, ha .arra gondolunk, hogy olyan nagy
ságrendű művek reprezentálják, mint Katona József Bánk bán
ja, Eötvös József A karthausi című regénye és magának Petőfi
nek komor atmoszférájú elbeszélő költeménye, Az apostol.) 
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Korai tájköltészete 

Petőfi lírájában az elbeszélő elem lassú háttérbe szorulá
sát lehet megfigyelni. Sok értelmező vélekedik úgy, hogy legjobb 

költői leírás költeményeit leglíraibb átmeneti műfajában, a leírásban alkot
ta. „Lírában egészen szokatlan - írta Szerb Antal -, hogy a kül
ső világnak milyen széles horizontját tudja versbe foglalni. Leg
virtuózabb költeményei a leírásai[ .. .] A költői leírások általában 
olvashatatlanok: vagy költői sémák, vagy költőietlen részletmeg
figyelések. Petőfi leírásai belső, életrajzszerű életet élnek; éppoly 
közvetlenek, mintha önmagáról beszélne. Egy egész költőileg meg
váltatlan országrészt avatott költőivé, az Alföldet, melyen Vörös
marty az út sarán kívül egyebet még nem látott - nemcsak a ma
gyar alföldet, hanem egy egész tájjelleget is, a síkságot, amelytől 
irtózott még a romantika." 

Az alfóld 
(1844) 

Első és sokáig egyetlen költői leírása. A szövegben egyér
telmű utalás van arra, hogy képzeletben idézi meg a szeretett 

képzeletbeli tájat„,gondolatban", a„felhők közeléből" tekint végig a Dunától 
"felülnézet" a Tiszáig terjedő rónaságon. Jóllehet itt nem merül fel a hazai 

tájnak és a „nagy városi élet örökös zajá"-nak olyasfajta szem
beállítása, mint a jóval késóbbiKis-Kunság című versében, de a 
távolság is szerepet játszhatott abban, hogy a megjelenő táj idill
szerű ábrázolást kap. Bár voltak irodalmi előzményei az Alföld 

jelkép rokonszenvező beállításának, Petőfinél válikjelképpé-nemcsak 
szép magyar tájjá, hanem az ismerős, a betekinthető természe
ti környezetté: az élet otthonává, s mert semmi sem korlátozza 
a tekintetet, egyszersmind a szabadság jelképévé is. Maga Pe
tőfi is kiemelt jelentőséget tulajdonított költeményének: mint
egy hitvallásként zárta vele első gyűjteményes verseskötetét 
(Versek 1842-1844. Pest, 1844). Jókai Mór pedig első regénye, a 
Hétköznapok (1846) mottójául választotta az utolsó versszak 
első sorát. 

Beérkezése 
' 

Az 1844-es év Petőfi első nagy irodalmi sikereinek eszten-
deje. Rendkívül gyors költői fejlődésének jele, hogy már ekkor 
több irányban próbál tájékozódni, s a pályakezdését betetőző két 
hosszabb elbeszélő költeményében is újfajta megoldásokkal kí
sérletezik. 
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A helység kalapácsa 
(1844) 

Közülük az első, A helység kalapácsa komikus eposz. A ma- komikus 
gyar romantika kedvenc műfaját, az eposzt parodizálja, ugyan- eposz 
akkor "bejáratott" műfaji hagyományt követ: az érzékenység 
költőinek kedvelt műfaját (nálunk Csokonai Vitéz Mihály Do-
rottyája számít előzménynek). Voltak értelmezó'k, akikA helység 
kalapácsa és Vörösmarty Zalán futása, illetve Cserhalom című 
eposza egyes fordulatai között találva egyezéseket, arra a követ
keztetésre jutottak, hogy Petőfi Vörösmarty stílusát csúfolja ki. 
Mások úgy gondolták, hogy általában az élettagadó irodalmisá-
got teszi gúny tárgyává. Valójában A helység kalapácsa nemcsak 
a klasszicista eszményt, a túlzásba vitt pátoszt, a fennkölt hang- parodizál 
nemet és ajellegzetes eposzi kellékeket teszi nevetségessé (a víg-
eposz műfaji kellékei éppúgy adottak, mint a hősi eposzé), ha-
nem a költészetnek romantikus és nem kevésbé ünnepélyes," va-
sárnapi" értelmezését is. Kedvelt fogása a megfordítás; pl. az első 
énekben a színhely: templom, eposzhoz méltó, tehát középület, 
hogy azután a második énekben az újabb színhely, a kocsma mint 
középület eposzhoz méltónak nyilváníttassék. 

Petőfi műve nemcsak szándékoltan alantas nyelvi fordu
lataival G,a pokolbeli kínok bicskája", „a kétségbeesés bunkósbot
ja" vagy a szemérmetes Erzsók szemébó1 Fejenagy által kiolva
sott „ártatlan vagyok én, / Mint az izé" stb.) hívta ki a kritiku-
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1>etöfi Sándor. 

Petőfi költeményeinek címlapjai 
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természetesség 
- mesterkéltség 
szembeállítása 

sok megbotránkozását, hanem tárgyválasztásával is: a hatal
masra növesztett falusi életképpel, amely végső soron a dolgos 
falusi nép vasárnapi foglalatosságait emeli fel és fokozza le a 
"költészet" segítségével. Petőfi költői álláspontja itt még a ter
mészetesség-mesterkéltség ellentétében mozog. Ha az utóbbit a 
romantika stílusának feleltetjük meg, akkor a parodizáló néző
pontot egy korábbi művészi korszak normáiból kell származtat
ni. Csakhogy éppen a szentimentális ellenében szolgálta Petőfi 
népköltészeti tájékozódása is a természetesség követelményét. 
A helység kalapácsát mégsem lenne helyes a népies versei közé 
sorolni (még ha a falusi népélet ábrázolása sokat köszönhet is 
korábbi életképeinek): nemcsak világlátása, de nyelvszemlélete 
is szemben áll a népiesség naivitásával. 

Milyen kapcsolatban áll a cím az alcímmel? Komolyan vehető-e 
az utóbbi: hőskölteményt várunk-e a cím ismeretében? 

Mi lehet a célja a mű végére tett Mutató táblának? Milyen eleme
it emeli ki a cselekménynek? 

Értelmezzük a cím- és főszereplő nevét és állandó jelzőjét! Miért 
beszélő név? Csoportosítsuk a mű állandó jelzőit abból a szem
pontból, hogy melyik utal külső és melyik belső tulajdonságra! Ki
nek az állandó jelzőjét tekinthetjük ironikusnak? Miért? 

Nem csupán a nevek utalnak viselőjük foglalkozására, hanem sok 
esetben a szövegben megjelenő metaforák és hasonlatok is. Vizs
gáljuk meg az alábbi szövegrészeket, és húzzuk alá a foglalkozás
ra utaló szavakat! Állapítsuk meg azt is, hogy milyen költői ké
pekbe vannak foglalva! 
a) [Fejenagy:] 

0 szemérmetes Erzsókom, 
Szívem mühelyének 
Örök árendása te! 

b) [a kántor:] 
Keblem kápolnájában 
A hűséges szerelemnek 
Az öröklétnél 
Félrőffel hosszabb gyertyája lobog 
Szent lobogással. 

c) [Erzsók:] 
Oh széles tenyerű Fejenagy, 
Helységünk kalapácsa 
S csapra ütője szívem hordójának! 

d) [Fejenagy:] 

282 

„No megállj! majd megkalapállak." 
S úgy megütötte 
Öklének buzogányával 
A fondor lelkületű egyház/inak orrát, 
Hogy vére kibuggyant. 
Erre Harangláb 
Ügyesen leütötte 
Fejérül a kucsmát, 
Megkapta hajának fürtözetét, 
S olly istenesen kezdette cibálni, 
Mint a harang-kötelet. 



Vizsgáljuk meg az alábbijelzó1rnt és a hozzájuk kapcsolódó neve
ket verstani szempontból! 

lágyszivű kántor 
béke barátja Bagarja 
széles tenyerű Fejenagy 
amazontermészetü Márta 
Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi 
vitéz Csepü Palk6, a tiszteletes két pej csikajának j6 kedvű 
abrakolója 

Mutassuk ki a műben szereplő valamennyi fontosabb eposzi kel
léket (invokáció, propozíció, enumeráció, csodás elemek stb.)! Mi
ben tér el a hagyományoktól A helység kalapácsa? Hogyan paro
dizálja az időmérté~es verselést? 

Feltűnő a mű erőteljes színpadszerűsége is: a jelenetek (és a sze
repló'k színrelépésének) tervszerű egymásutánja. Készítsünk váz
latot A helység kalapácsa szcenikus (jelenetek szerinti) felépíté
séró1! 

János vitéz 
(1844) 

Hasonló kísérlet a korábbi költészet hagyományainak meghala
dására a János vitéz, amely viszont a romantikus eszményt próbálja 
egyensúlyba hozni a népiesség eszközeivel. A hangsúlyozottan népi hős 
választásával a költő egyértelműen állást foglalt a nép felemelkedése 
mellett. Kukorica Jancsi sokban emlékeztet a romantikus hősre, aki 
környezetéhez képest magasabb rendű, azzal állandó feszültségben él, 
s abból kifelé, valamely jobb környezet létrehozására törekszik. Nagy 
kérdés, hogy milyen mélységet kaphat e magatartás megjelenítése a 
csodás fikció többszörös áttételén keresztül, s hogy a közvetlen mese
szerűség a líra és epika határán mozgó, de a lírához közelítő Petőfi szá
mára mennyire jelenthetett megoldást. A mese alapvető konvenciói közé 
tartozik ugyanis, hogy a hős értékei egyértelműek, jellemvonásai állan
dóak, így a konfliktus mindenkor az átmenetinek és leküzdhetőnek bi
zonyuló külső körülmények, vészhelyzetek hatására következik be. 

Ugyanakkor a mesének csak előnyére válik a magasabbra törő 
költői ambíció; a Gergei Albertnek tulajdonított Árgirus históriája 
című mű óta nincs példa irodalmunkban ehhez fogható szépségű és bo
nyolultságú mesére, s nem kétséges a mű előkészítő szerepe Arany Já
nos Toldiját illetően. A János vitézben egyrészt nagy szerep jut a mese 
világától idegen, valószerű életképnek (a Jancsi falujában játszódó je
lenetekben) és a Garay János Az obsitos című művére emlékeztető -
Háry János nagyotmondásait idéző-komikusan képtelen kalandoknak 
(a huszárok fantasztikus útját és, a francia udvart elbeszélő részekben), 
másrészt a jellegzetes mesealakok a megszokottnál összetettebb szere
pet kapnak (az óriások egyszerre töltik be az ellenség, a segítő-adomá
nyozó s végül az útbaigazító funkcióját; János vitéznek pedig nemcsak 
erejét, bátorságát és eszességét igénylő próbatételeket kell kiállnia, ha
nem a népmesékben igen ritka erkölcsieket is, pl. a zsiványkalandban 
vagy a francia királyleány kezének elutasításakor). Tündérország idill
je is a köznapi világ kilátástalanságára irányítja a figyelmet; nem be
szélve arról, hogy János öngyilkosként indul neki a tónak (ebben is Ár-
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girus históriája lehetett a minta: a szeretője után kutató Árgiruson ha
sonlóképpen lesz úrrá a kétség, hogy nem érhet célt, s ezért önkezével 
akar véget vetni életének). 

Mit tudunk meg Jancsi és Iluska gyermekkoráról? Kik voltak Jan
csi szülei? Miért futott el Jancsi gazdája eló1? 

Milyen költői fogással él az itt következő versszakban? Hol talál
koztunk hasonlóval Petőfi költészetében? 

Ballagott, ballagott a halk éjszakában, 
Csak nehéz subája suhogott nyakában; 
Ő ugyan subáját gondolta nehéznek, 
Pedig a szive volt olly nehéz szegénynek. 

Miért nem veszi el Jancsi a zsiványok pénzét? 

Állítsuk össze a huszárok Franciaországba vezető útját! 

Olvassuk el figyelmesen az alábbi részletet Garay János Az obsi
tos című elbeszélő költeményébő1 (1843)! A történetmondó Háry 
János éppen azt meséli el, hogy miképp fogta el a franciák rette
gett császárát, Napóleont. Keressünk a János vitézben az idézett 
szöveg fordulataihoz hasonlót! 

S im a futóknak közte meglátom a vezért, 
Arany kengyelben lába, lovával szél sem ért, 
De én is paripámat utána rugtatom, 
S egy sűrü erdő szélén - vitézül elfogom. 
»Az angyalát! - kiálték, s megcsípem őt nyakon, 
Most valld meg, úgy-e, hogy te vagy a Napoleon?« 
»Való, ami való - szólt - vitéz, hogy az vagyok, 
Csak éltemnek kegyelmezz, adós nem maradok.« 

A francia király új nevet ad Jancsinak. Miért? Mire emlékeztet e 
gesztusa? 

A János vitézben kétszer is meghiúsul a mesekonvenciók szerint 
várható boldog vég: előbb a francia királyi udvarban, később ami
kor Jancsi hazaérkezik. Mi lehet ennek a célja? 

Mennyi idő telhetett el azóta, hogy Jancsi elbujdosott - legalább
is mi derül ki a menyecske szavaiból, akitő1 Iluska haláláról ér
tesül? 

Mi történik a „sötétség országával" azután, hogy Jancsi az óriáso
kat hívja? Miért fontos, hogy egy régi ismerősével találkozik itt? 

Petőfi az Összes költemények 184 7-es kiadása elé írt előszavában 
a János vitézt idéző metaforával él. Mi a jelentése ebben a kon
textusban? 

.. . hogy bennem szaggatottság van, az, fájdalom, való; de 
nem csoda. Nekem nem adta isten a sorsot, hogy kellemes ligetben 
csalogáriydal, lombsusogás és patakcsörgés közé vegyítsem éneke
met a csendes boldogság- vagy csendes fájdalomról. Az én életem 
csatatéren folyt, a szenvedések és szenvedélyek csataterén; régi szép 
napok holttestei, meggyilkolt remények halálhörgése, el nem ért 
vágyak gúny kacaja s csalódások boszorkánysipításai között dalol 
féltébolyodottan múzsám, mint az elátkozott királyleány az ope
renciás tenger szigetében, melyet vadállatok és szörnyetegek őriz
nek. -Aztán e szaggatottság nem is egészen az én hibám, hanem 
a századé. Minden nemzet, minden család, sőt minden ember meg-
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hasonlott önmagával. Az emberiség a középkor óta nagyot nőtt, s 
még mindig a középkori öltözet van rajta, imitt-amott megfoltoz
va és kibővítve ugyan; de ő mindazáltal más ruhát kíván, mert ez 
így is szűk neki, mert szorítja keblét, hogy alig vehet lélekzetet, s 
aztán szégyenli is magát, hogy ifjú létére gyermekruhát kell visel
nie. Így van az emberiség szégyen és szorultság között; kívül csen
des, csak egy kissé halványabb a szokottnál, de belül annál inkább 
háborog, mint a vulkán, melynek közel van kitörése. Ilyen e szá
zad, s lehetek-e én másforma? én, századom hű gyermeke! 

Ars poeticájának alakulása 

A kisdiák Petőfi Gvadányi, Csokonai és Vörösmarty ver
sein nőtt fel, Pápán megismerkedett Schiller, Lenau és Heine 
műveivel. Költői pályája részben Eötvös József, Kölcsey Ferenc 
és Bajza József hatása alatt indult. (Eötvösnek A karthausi című 
szentimentális regényébő1 hosszú részleteket tudott fejbő1 idéz
ni.) Hogy később milyen tágasra tárult irodalmi horizontja, kel
lőK.éppen érzékeltetik az Úti levelek (184 7) azon helyei, ahol 
Shakespeare mellett Byron, Shelley, Béranger, illetve Dickens 
és Dumas műveiért lelkesedik, fenntartásokkal szól George 
Sand-ról és igen kritikusan nyilatkozik Goethérő1. Magától ér
tetődő volt, hogy valamennyi magyar kortársát ismerje és olvas
sa. A művészi választás és átvétel természetesen bonyolultabb 
annál, semhogy közvetlen egyezések alapján mindenkor azono
síthatnánk, hogy kik hatottak Petőfire. Például egy időben kö
zel érezte magához az iskolából kicsapott, a bort és mulatságot 
kedvelő s a vaskos diákhumornak is szívesen hódoló Csokonait, 
ugyanakkor költészete nem gyakorolt rá számottevő hatást. Má
sik.példa lehet, hogy verseiben ritkán mutatható ki szövegsze
rűen Heine hatása (prózájában már sokkal inkább), holott kor
társai egyenesen "magyar Heiné"-nek kiáltották ki Petőfit. Bár 
mindkét költő számára meghatározó volt a népdalhoz fordulás, 
a heinei költészet szembetűnő többlete, illetve sajátossága csak 
ott és akkor merül fel (Petőfinél is), amikor - mindenekelőtt a 
vers végi gúnyos poentírozással - distanciát teremt a népdal
szerű helyzettel szemben, mintegy kilépve abból figyelmeztet 
saját autonóm, attól eltérő beszédhelyzetére, s az általánosság
ban személyeset ily módon egyedíti. Mint a Szobámban című Pe
tőfi-versben (1844), ahol a sors megpróbáltatásaiban helytállni 
segítő költészetrő1 szóló, magasröptű meditáció után ha nem is 
egészen előK.észítetlenül, de mégis szinte szentségtörően követ
kezik a zárlat: 

„Leend-e haszna verseimnek? 
Túlélik-e majd apjokat? 
Ragyognak-e holdként fölöttem, 
Ha sírom éje befogad? ... 
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De már derűl! szivárvány támad 
Amott a rákosi mezőn, 
Sétára hát! ... csak el ne csipjen 
Valamelyik hitelezőm. ,, 

Aligha kétséges, hogy Petőfi népköltészethez fordulása is, 
a heinei poentírozás követése is a természetesség és az őszinte
ség jegyében történt. Kivált az utóbbira hivatkozott büszkén; 
Összes verseinek 184 7-es kiadásához írt előszavában álszentnek 
mondja a világot, amelynek ellenében daccal vállalja: „Hogysem 
tíz barátot szerezzek képmutatással, inkább szerzek őszintesé
gemmel száz ellenséget. Oh előttem nagybecsű az őszinteség, mert 
ez jó angyalom ajándéka; bölcsőmbe tette pólyának, s én elviszem 
koporsómba szemfedőnek. „ 

A természet vadvirága 
(1844) 

A természetesség védelmében vitázva írta A természet vad
virága című ars poeticáját, amely 1844 decemberébenjelent meg 
a Pesti Divatlapban, a következő megjegyzés kíséretében: „Dar
danus-féle kritikusaimhoz". Az Életképek egyik korábbi számá
ban ugyanis ezen az álnéven jelent meg éles támadás Petőfi (és 
követői) ,,durva, parlagi" nyelve, ,,botrányos" kifejezései ellen, őt 
magát pedig a cikk,,verébfi"-nek titulálja. A természet vadvirá
ga hasonló hangnemben válaszol a támadásra, s intonációja in
dulatosságával megerősíteni látszik a kritika megállapításait. 
Lényegében ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint A helység 
kalapácsa: az életszerű, természetes„,korláttalan" költészet esz
ményét állítja szembe az élettelen, mesterkélt, „kényes" irodal
misággal. 

A vállalt művészeteszmény részben a romantikát megelő
ző kor felfogására emlékeztet: a művészi szépet alárendeli a ter
mészetinek. A költő az „ép ízlést" természetes adottságnak, az 
esztétikai szabályok követését pedig „romlottságnak" tekinti -
ebben a gondolatban már a romantikának is lehet némi szere
pe. Tehát Petőfi esztétikai álláspontja itt még átmenetinek mi
nősíthető. 

Mit jelképez a „korláttalan természet vadvirága" kifejezés? Mi
lyen művészeteszményt állít fel itt Petőfi? 

Az „ép ízlés"-t te:r;mészetes adottságnak, az esztétikai szabályok 
követését pedig „kényes, romlott" felfogásnak minősíti a vers. 
Mennyire van ez összhangban azzal a művészi nézőponttal, me
lyet A helység kalapácsa képvisel? 

Petőfi itt megfogalmazott ars poeticája korszerű volt-e? 
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Olvassuk el az 1845-ben írt Dalaim című versét! Mennyiben vál
toztatott ott a korábbi álláspontján? 

Az Összes költemények 184 7-es kiadása számára készített előszó
ban Petőfi a következó'ket írta kritikusai verstani vádjaival szem
ben: 
„Ezen uraknak a magyar rímről, és mértékről fogalmuk sincs. Ők 
a magyar versekben latin metrumot, és német cadentiát [ = rímet] 
keresnek, s ez az én költeményeimben nincs, az igaz, de nem is 
akartam, hogy szorosan legyen. A magyar mérték és rím még nincs 
meghatározva; ez még ezután fog, ha fog kifejlődni és meghatároz
tatni, e szerint róla nekem sincs tudatom, de van sejtésem [ .. .] az 
ösztön vezet, s a hol ők engem rím és mérték dolgában a legna
gyobb hanyagsággal vádolnak, talán épen ott járok legközelebb a 
tökéletes, az igazi magyar versformához." 

Mennyire áll közel az itt előadott fejtegetés A természet vadvirá
ga szabályellenességéhez? Mit magyaráz meg beló1e? 

Dalaim 
(1846) 

A Dalaim mintegy másfél évvel késóbbi, s lényegesen ki
egyensúlyozottabb lélekállapotban keletkezett. Ez is ars poeti
ca, jóllehet "seregszemlének" tűnik fel inkább: a költő tekinti át 
verseinek különböző típusait, csoportjait. Lényeges különbség 
A természet vadvirágához képest, hogy már elismeri a teremtő 
képzelet jelentőségét. Az első versszakban jellemzett daltípus a 
romantikus költészeteszményt valósítja meg, éppúgy, mint a 
Képzetem című vers (1845): 

,,Az elsötétedett 
Nap mellett elsuhan, 
[ .. .] 
És az én képzetem 
Még ekkor sem pihen, 
Hanem a legfelső 
Csillagzaton terem, 
S ott, hol már megszünik 
Az isten világa, 
Uj világot alkot 
Mindenhatósága ... " 

E költői program természetesen nem új a magyar irodalomban 
sem, elsó'ként Csokonai kései ódája, A Magánossághoz fogalmaz
ta meg, s Vörösmarty emelte költészete alapelvévé. Petőfi már 
az ő eredményeikhez kapcsolódott. 

De a romantikus költészeteszmény - mint azt a Dalaim is 
mutatja - csupán az egyik lehetőség Petőfi művészetében, s tá
volról sem a leggyakoribb. A vers további szakaszaiban jellem-
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zett verstípusok legalább annyira kötődnek alkalomhoz, mint a 
képzelethez. Téma, hangulat és értékszerkezet azonos mérték
ben határozza meg az egyes verstípusokat majd mindegyik eset
ben. A refrénben hangsúlyozott „teremnek" is azt sugallja, hogy 
az alkotás legalább annyira természeti, mint amennyire lelkije
lenség. 

A népiesség irodalmi programja politikai mellékjelentés
sel is rendelkezik. Már Erdélyi János, a népiesség legjelentősebb 
magyar teoretikusa is a népköltészet nyelvi-szemléleti és a 
népélet tematikus felértékelésével a nép irodalmi és politikai 
emancipációját, egyenjogúsítását kívánta elérni. „Nálunk a leg
fényesebb zászlós úrtól a rongyok szegényeig minden árnyékla
tokban van képviselve az élet- írta Erdélyi János egy helyütt-, 
s mi csak zászlós urat fessünk örökké?" Petőfi ezen az úton ment 
tovább, amikor szinte pozitív diszkriminációval élt a népkölté
szet elismertetésében. A költészet című versében (1847) írja: 

,,A költészet nem társalgó-terem 
Hová fecsegni jár a cifra nép, 
A társaság szemenszedett paréja [ = gyomja]; 
Több a költészet! olyan épület, 
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak, 
Mindenkinek, ki imádkozni vágy, 
Szóval: szentegyház, ahová belépni 
Bocskorban sőt mezítláb is szabad." 

Nem alaptalanul kötötte össze saját felemelkedését is a népies
ség-program elfogadásával: ,,A múzsák nem conservativ kis
asszonyok - írta VII. Úti levelében (184 7) -, ők haladnak a kor
ral, s minthogy a század jelszava: >>éljen a nép!« a múzsák is le
szállottak az aristocraticus Helikonról, s a kunyhókban teleped
tek meg. Boldog én, hogy szinte kunyhóban születtem." Az isko
lától független tehetség hangsúlyozása is (A természet vadvirá
ga, 1844; Arany Jánoshoz, 184 7) legalább részben szociális in
dítékú. 

Csalódások és válság 

A nagyszerű kezdet után szükségszerű volt az idó1eges 
visszaesés: az 1845-ös év az útkeresés, a kísérletezés időszaka. 
Jóllehet eg)rik legtökéletesebb népdalát (Fa leszek, ha ... ) és leg
szebb románcos életképét (A négyökrös szekér) írta ekkor, mű
veinek többségében - az inkább zsengéire jellemző - szentimen
tális-biedermeier hang válik uralkodóvá. Ebben meghatározó 
szerepet játszott csaknem programszerűen megélt, eltökélt sze
relemvágya is. Elóbb, 1844 végén barátjának, Vachott Sándor
nak sógornőjét, a tizenöt éves Csapó Etelkét hitte szíve válasz-
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tottjának, s a lány korai halála ihlette a Cipruslombok Etelke 
sírjáról című ciklusát. Petó'fi gyásza nem nélkülözte a teatrali
tást: odaköltözött Vachottékhoz, s az elhunyt lány szobájában 
írta költeményeit. Majd 1845 júliusában (csaknem egyidejűleg 
a Cipruslombok megjelenésével) megismerkedett Mednyánszky 
Bertával, a gazdag gödöllő'i jószágigazgató lányával, s úgy érez
te, hogy () az igazi. Szeptemberben megkérte a kezét, de kosarat 
kapott. Csalódásának emlékét örökítette meg a Szerelem gyön
gyei című ciklusban (amely október végén jelent meg). 

Írói kudarcok is érték ekkoriban. Egressy Gábor jutalom
játékára megírta a Zöld Marci című drámáját, amelyet a szín
házi választmány - feltehetően személyes elfogultságból - nem 
fogadott el bemutatásra; ez annyira feldühítette Pet6fit, hogy 
első haragjában megsemmisítette a kéziratot. Következő drá
mai művével, a Tigris és hiénával sem volt sokkal több szeren- · 
cséje: a Nemzeti Színházhoz 1846 elején benyújtott darabot el
fogadták ugyan, de mivel nem akarták bérletszünetben előad
ni, Petőfi sértetten visszavette. 

Felhők 
(1846) 

E korszak legjellemzóbb és legszínvonalasabb költői telje
sítménye az a hatvanhat, többnyire rövid, négy-nyolc soros vérs
bó1 álló Felhők című ciklus, amely 1845 ősze és 1846 márciusa 
között keletkezett, és önálló kötetként 1846 áprilisában jelent 
meg. Éppúgy, mint a két korábbi szerelmi versfüzért, ezt is 
egyetlen alapvető lélekállapot teszi hangulatában és szemléle
tében egységessé. Mivel itt az egyes versek a töredékesség, váz
latosság benyomását keltik, még nagyobb az egymásra utaló sze-
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repük. A hangnem változatlanul elégikus, de a költeményekben elégikus 
olymértékű a jelen időtlen pillanatszerűsége, hogy az értékvesz- hangnem 
tés folyamatára kizárólag az eredménybó1 következtethetünk. 
Az emberi lét statikus értelmezése jellemzi a Felhőket is, néhány 
ponton azonban sikerül meghaladnia a korábbi alkotások mű-
vészi világképét. 

A korábbi csalódások (sokszor csupán a felvett szerepbó1 
fakadó) didaktikus és szenvelgő előadása után itt szokatlanul 
érzékletes erővel fejeződik ki a válságba került lélek meghason
lottsága és tanácstalansága. A tanító jelleg háttérbe szorul, még 
az epigramma is alárendelődik' a képnek- a kihegyezett csatta
nószerű tanulság személyessé válik (A bánat? egy nagy oceán) 
vagy már egészen elmarad (Emlékezet ... ). Mindkét versben a lo-
gikai szerkezet (a bánat és az öröm, illetve az emlékezet meg- metaforikus 
határozása) metaforikus szerkezetként jelenik meg. Az első eset- szerkezet 
ben a metaforák viszonyítási alapként szolgálnak, a második-
ban a kép nyitott, és további képzettársításra indít. 
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A képet és a leírást már nem kíséri fogalmi magyarázat. 
Egyrészt a képet és a gondolatot pusztán egymás mellé helyezi, 
anélkül hogy bármiféle oksági kapcsolatot jelölne: 

Sétálok, sétálok, s szemlélem 
A füst árnyékát a falon, 
És a barátságról gondolkodom. 

(Gyertyám homályosan lobog ... .) 

Másrészt a retorikus szerkezet végpontját jelentő csattanót te
matikus zárlattal váltja fel: 

S nézném a felhők vándorseregét, 
Nézném a nap jöttét s lementét ... 
Mig végre magam is lemennék. 

(Szeretném itt hagyni .. .) 

A mindössze hétsoros Igazság! alszol? kiélezett értékhelyzete 
akár foglalata lehetne a csaknem háromezer soros kései mű, Az 
apostol démonikus világának: . 

„Igazság! alszol? vagy meg is halál? 
E férfi méltó volt rá, hogy nyakáról 
Aranylánc függjön; s íme a helyett 
Ő fúgg, ő függ ... a .hóhér kötelén. 
S ennek nyakában aranylánc van, pedig 
Hóhérkötélen kéne függnie. -
Igazság! alszol? vagy meg is halál?" 

A képi megfelelések és az asszociatív kapcsolatok egyaránt 
a hasonlított fogalmak (bánat, öröm, barátság, emlékezet stb.) 
értékcsökkenését fejezik ki. Nem kétséges, hogy ez a költészet 
sokat köszönhet a byroni világfájdalom és a heinei profanizálás 
példájának, de azok epikus, illetve poénra élezett előadásmód
jával szemben metaforikus, illetve a csattanót átértelmező el
járással él. 

A Felhők ciklust úgy tartjuk számon, mint Petőfi válság
korszakának legjellemzóbb és legjelentősebb teljesítményét. 
E válságot nem lehet csupán az életrajzi körülményekbó1 szár
maztatni. Egyrészt a támadások és intrikák megszaporodása 
korábbi időpontra tehető, a Felhők keletkezésekor Petőfi már túl 
volt életének ezen a válságos szakaszán. Másrészt legalább ak
kora szerepe volt a ciklus megírásában a költő művészi elége
detlenségének, új utakat kereső szándékának és a történelmi 
tanulmányai nyomán fölmerülő kételyeinek, mint a szerelmi és 
egyéb kudarcainak. 
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A Felhők nemcsak költészetét újítja meg, hanem öngyógyí
tási módnak is elsőrangú: az 1848 májusában írt episztola, a Le
vél Várady Antalhoz már jelzi szerzője eltökélt szándékát, hogy 
leszámoljon kétségbeesésével. Úgy látja, tekintetét magasabb 
célra kell emelnie: a rabságukat levetni akaró népek ügyét kell 
szolgálnia. 

A Dalaim című költeményben felsorolt verstípusok közül melyik
kel azonosíthatók a Felhők darabjai? 

Mozgalmasság vagy állapotszerűség jellemzi a) az Emlékezet ... , 
b) A bánat? egy nagy oceán ... kezdetű verseket? 

Keressünk további példákat a ciklus versei közül, amelyekben ki
mutatható a logikai szerkezet alárendelése a metaforikusnak! Ta
lálható-e ellenpélda a ciklusban? 

A ciklusba tartozó versek hangulatát általában a reménytelen
ség és a világmegvetés lélekállapota jellemzi. Mi a véleménye Pe
tőfinek a sztoikus, szenvedélymentes önuralomról? 

Szabadság, szerelem 

Petőfi példátlan sikerén felbátorodva kiadója arra vállal
kozott, hogy akkor elképzelhetetlenül magasnak számító, há
romezres példányszámban adja ki egyetlen kötetben összes köl
teményét. A kötet 184 7. március 15-énjelent meg, és egy év sem 
telt el az újabb, két kötetre bővülő kiadásig. Versei elé mottó- mottó 
nak, jelmondatnak a költő a következő - szállóigévé vált - soro-
kat írta: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 

, 1 Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

1846 tavaszától nemcsak költészete, de élete is e két kitüntetett 
érték vonzásában alakult. 

A Felhők válságkorszaka után lázas cselekvésvágy fogta cselekvésvágy, 
el. Amikor Vahot felvetette, hogy a szerkesztéstó1 visszavonul, küzdelmek 
Petőfi már saját lapot akart iqdítani. 1846 márciusában meg-
szervezte a Tízek Társaságát, a hozzá hasonló gondolkozású fia- Tízek Társasága 
tal írók érdekszövetségét. Tagja volt Petőfi mellett Jókai Mór, 
Tompa Mihály, Degré Alajos, Obernyik Károly, Pálffy Albert, 
Bérczy Károly, Pákh Albert, Lisznyai Kálmán és Kerényi Fri-
gyes. Elhatározták, majd nyilvánosan bejelentették, hogy együt-
tesen védekeznek a szerkesztó'k és a kiadók önkénye ellen, s jú-
lius 1-jétó1 nem publikálnak sehol, kizárólag a Pesti Füzetek cím-
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Életképek 

a francia 
forradalom 

híve 

új költői 
program 

barátsága 
Arannyal 

megismeri 
Szendrey Júliát 

mel megjelenő saját lapjukban. A cenzúra azonban nem enge
délyezte az új lap alapítását. Vahot pedig nevetségessé tette 
<Sltet: a Pesti Divatlap júliusi számában a Tízek közül ötnek kö
zölte olyan írását, amelyet még korábban adtak át neki. A fel
háborodott Pet6fi párbajra hívta ki Vahotot. Hónapokig tartó si
kertelen próbálkozások után végül úgy rendeződik a Tízek hely
zete, hogy az Életképek szerkeszt6je, Frankenburg Adolf együtt 
hívja meg <Sltet munkatársnak a laphoz, a társaság pedig ki
mondja feloszlását. Később az Életképek irányítása teljesen a 
fiatalok kezébe került: 184 7 júliusától Jókai a szerkesztője, a 
forradalom alatt pedig Petőfi és Jókai. 

A Tízek tagjai a radikális eszmékért lelkesedtek. „ Vala
mennyien franciák voltunk! - emlékezett vissza ifjúságára Jó
kai. -Nem olvastunk mást, mint Lamartine-t, Michelet-t, Louis 
Blanc-t, Sue-t, Hugo Victort, Béranger-t, s ha egy angol vagy né
met költő kegyelmet nyert előttünk, úgy az Shelley volt és Heine, 
magok is nemzeteik kitagadottjai, s csak nyelvükre nézve angol 
és német, de szellemökben franciák. Petőfinél valódi kultusszá 
fejlődött ki a franciaimádás. Szobája tele volt aggatva nagybe
csű kőmetszvényekkel, miket Párizsból hozatott, s azok a 89-iki 
forradalom férfiai voltak. Danton, Robespierre, Saint-Just, Ma
rat ... " Petőfi költészeti forradalma ebben az időszakban tágult 
politikai forradalmisággá; a népélet jellegzetes helyzetei, alak
jai és tájai felmutatása után most már a nép politikai felemelé
sének dalnoka kívánt lenni (A nép, 1846; A XIX század költői, 
A nép nevében, mindkettő 184 7). 

A forradalmi távlat új jelentést adott a népiességnek, s Pe
tőfi igen pontosan fogalmazta meg az új költői programot. A Tol
di kéziratát olvasva, 184 7 februárjában, azon melegében leve
let írt Arany Jánoshoz, s ebben kifejtette:„Hci a nép uralkodni 
fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkod
jék, s ez a század fóladata, ezt kivívni célja minden nemes kebel
nek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy 
egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokol
ba az arisztokráciát!" Petőfi fegyvertársának tekintette Aranyt, 
barátságukból a magyar irodalom legszebb költői levelezése szü
letett. (Tompa Mihállyal megpróbáltak "költői triumvirátust" is 
alkotni, de ez nem igazán működött.) Petőfi eszméi pedig egyre 
nagyobb visszhangra találtak, s nem csak szűkebb baráti köré
ben; például a centralisták is felfigyeltek rá: Kemény Zsigmond 
az eredeti~égét dicsérte, Eötvös József pedig az egyik legértőbb 
és legmaradandóbb bírálatot írta róla 184 7 májusában a Pesti 
Hírlapba. 

Az 1846-os év más szempontból is fordulatot hozott Pető
fi életében. Erdélyi utazása során - szeptember 8-án, a megye
bálon - megismerkedett Szendrey Júliával, Károlyi gróf erdődi 
jószágigazgatójának lányával. Már az első találkozás szerelem
re lobbantja Petőfit, és szerét ejti, hogy Erdődön meglátogassa 
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Júliát. A helyzet hasonló a Berta-szerelemhez, de Júlia roman
tikus érzékenysége, művészetszeretete és nem utolsósorban el
vágyódása a sivár szellemi környezetbő1 más befejezéshez segí
ti kapcsolatukat. Petőfi verseiből és a lány naplójából szenvedé
lyes - félreértésekben 'és fordulatokban gazdag - szerelem tör
ténete tárul elénk. Júlia tavaszra halasztotta a végleges dön
tést, s a várakozó költő kétség és remény között hányódott. A tá
volság is bonyodalmak forrása: előbb Petőfi kap hírt arról, hogy 
Júlia máshoz készül férjhez menni, és első indulatában megké
ri egy szép, tehetséges debreceni színésznő kezét (majd néhány 
nappal később visszakozik), utóbb viszont Júlia értesül a történ
tekrő1, és ez elég ahhoz, hogy heteken át mindketten szenved
jenek. 

184 7 májusában Júlia- apja akarata ellenére-igent mon
dott, és megismerkedésük évfordulóján, szeptember 8-án meg
tartották az esküvőt. A mézesheteket a kalandos életű ellenzé-
ki gróf, Teleki Sándor (Petőfi egyetlen arisztokrata barátja) kol- Koltó 
tói kastélyában töltötték. Nagy versek sora őrzi Koltó emlékét 
(Beszél a fákkal a bús őszi szél ... , Szeptember végén, Elértem, 
amit ember érhet el„ .). Útba ejtve Szalontán Arany Jánosékat, 
novemberben Pestre érkezett az ifjú pár. A Dohány utcában lak-
tak, három szobában; az egyik szobát Jókainak adták ki. Lelkes 
tervezgetéssel, szakadatlan munkával teltek Petőfi napjai, s a 
köznapok ritmusából csak a januári olasz, majd a februári pá-
rizsi forradalom híre lendítette ki. 

Költészete 1846-4 7-ben 

A válságkorszakot felváltó lázas tevékenységvágy első hír
adásai a Sors, nyiss nekem tért ... és a Dalaim (mindkettő 1846. 
április), valamint a Levél Várady Antalhoz (1846. május). A Vá
rady Antalhoz írt episztoláját Dömsödön írta, ahová eleve azzal 
a szándékkal vonult le, hogy Pesttő1 távol, falusi elvonultság
ban tisztázza a "hogyan tovább" -ot. Töprengései eredményeit 
tartalmazza az episztola: önmaga és barátai elé azt tűzi ki cé- új célkitűzések 
lul, hogy fölkészüljenek a közelgő „dicső napok"-ra„,Midőn a né-
pek mind fólemelik / A fóld porába gázolt fejöket". Ez új, elveik-
ben szilárd, meg nem alkuvó magatartást igényel részükrő1 (Ha 
férfi vagy, légy férfi„., 1847), a magyarság elmaradottságának 
kíméletlen ostorozását (Pató Pál úr, Okatootáia - mindkettő 
184 7) és a magyarság hajdani nagyságának helyreállítását (Ma-
gyar vagyok, 184 7). 
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magyarság Horváth János részletesen elemezte a Magyar vagyok má-
verse sodik szakaszát: 

"Magyar vagyok. Természetem komoly, 
Mint hegedűink első hangjai; 
Ajkamra fel-felröppen a mosoly; 
De nevetésem ritkán hallani. 
Ha az öröm legjobban festi képem: 
Magas kedvemben sírva fakadok; 
De arcom víg a bánat idejében, 
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok." 

Méltán állapítja meg, hogy Petőfinek sikerült egyedítenie s ez
zel komolyan vehetővé avatnia a magyar sírva vigadás unalo
mig emlegetett toposzát: ,,A nagyság, a hírnév, a szerepjátszás 
Európa színpadán: állandó ingere Petőfi hazafias lyrájának; 
ugyanaz a nemes becsvágy ez, mely őt a cselekvő érvényesülés felé 
hajtja egyéni pályafutásán, s melyet nemzetében is szeretne lát
ni. Övé a sértékeny, a szégyent elviselni nem tudó önérzet is: po
litikai költészetének egyik főrugója. [ .. .]»Magyar vagyok«: azt je
lenti, hogy Petőfi vagyok." 

E pályaszakasz két legjelentősebb vonulatát a forradalmi 
jövendölés-versek (pl. Egy gondolat bánt engemet ... , 1846;AXIX. 
század költői, 184 7) és a feleségéhez írt Júlia-versek (pl. Szep
tember végén, 184 7) adják. 

Forradalmi látomásköltészete 

Petőfi politikai jövendölést tartalmazó verseinek sorát a 
jövendölés- Várady Antalhoz írt költői levél nyitja meg 1846-ban. E verstí-

versek pus jelentőségét mutatja, hogy mintegy harminc vers, s köztük 
több jelentős sorolható ide. A legjobb versekben - mint az Egy 
gondolat bánt engemet ... (1846. december),AXIX. század költői 
( 184 7. január) és Az itélet ( 184 7. április?) címűekben - nemcsak 
a látnoki gesztus jelenik meg, hanem a látomás is. A jövendö
lés-versek nem alkalomszerűek, politikai jelentésük mégis nyil
vánvaló: a szabad és boldog jövő megteremtésére mozgósítanak. 
Leggyakrabban visszatérő, alapvető szemléleti elemeik a követ
kezó1t: 1. a világszabadság (Egy gondolat bánt engemet .. .), 2. a 
jók és a gonoszak harca (Világosságot!, Az itélet), 3. a világot 
megtisztító vérözön (Levél Várady Antalhoz, Az itélet), s végül 
4. az eljövendő Kánaán (A XIX. század költői, de utalásszerűen 
a többiben is). 
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Egy gondolat bánt engemet ... 
(1846) 

Petőfi legnépszerűbb jövendölés-verse, amelynek hitelét a 
költő személyes sorsa, mártírhalála látszott megpecsételni. (Ba
rátja emlékét megidéző versében, az Emlényekben Arany János 
is az Egy gondolatra hivatkozott.) E hatás alól a tárgyilagos tu
dós, Horváth János sem tudta kivonni magát, amikor így írt róla: 
„Nincs költeménye Petőfinek, melyben magasabbra csigázott in
dulat lobogna fel, nincs költeménye, melyben indulatos szemé
lyessége tisztábban kimutatná erkölcsi forrását [ .. .] Egyike köl
tészete amaz égő csipkebokrainak, melyek közelségében leoldjuk 
saruinkat, mert közvetlen hatalommal éreztetik velünk a hely 
szentségét." Valójában a zaklatott lélekállapotot lendületesen 
visszaadó rapszódia rendkívül feszes logikai ívre épül: a tema
tikus egységeket (a prózai halál elhárítása - a fenséges halál 
áhítása - ennek pontosítása: elesni a szabadságküzdelem vég
ső ütközetében - a cél nagysága minősíti az áldozatot is) mint
egy ellentételezi a modalitás (a megnyilatkozó választja halálát, 
a szabadságért elszenvedett áldozatot). 

A szabadságeszmény hangsúlyozásához nem kevés indít
tatást kapott a konvencionális hazafias költészettó1, de Petőfi
nek már igen korán jelentkező személyes motivációja a rendkí
vül erős vágy a függetlenségre, a kötetlen életmódra. A hazafi
as szólamokon és a vándorélet csavargásainak "szabadságán" 
mindenekelőtt pesti baráti környezete és olvasmányélményei 
segítették túl, különösen az utóbbiaknak volt kiemelkedő szere
pük szellemi fejlődésében, szemléletének radikalizálódásában; 
Nagy érdeklődéssel olvasta a francia történeti irodalmat és ki
vált a francia forradalmak történetét (ismerte Mignet, Cabet, 
Lamartine és feltehetően Louis Blanc műveit). Képzeletét erő
sen foglalkoztatták a korai (utópikus) szocialista-kommunista 
nézetek és mozgalmak (Cabet és Louis Blanc műveiben olvas
hatott róluk; esetleg másoktól is - hogy pontosan kiktó1, arról 
mai napig megoszlik a szakirodalom véleménye). Ezek hatásá
ra a szabadságfogalom jelentése megváltozik, világméretűvé 
tágul. A nemzeti és az egyetemes szabadság ügye 1846-tól kezd
ve mindvégig szorosan egybekapcsolódik Petőfi gondolkodá
sában. 

Világképének kialakításában a meghatározó élményt sze
mélyes sorsának alakulása, hányattatásai és tapasztalatai ad
ták. Rendkívül érzékeny volt mindenféle társadalmi egyenlőt
lenség iránt, s a pályáján elért sikerei csak növelték elszántsá
gát a zsarnokság és - a vele méltán egylényegűnek tekintett -
szolgaság elleni küzdelemben. A hajdani (családi) jómód elvesz
tését kompenzáló s a maga erejéből beérkezett ember öntudatá
val mért mindent a tehetségen, és semmit sem gyűlölt úgy, mint 
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tekinti 

a (számára is) meghaladhatatlan társadalmi korlátokat. Olvas
mányainak megválasztásában és értelmezésében szemléletének 
ezek az ösztönösen radikális tartalmai is irányították, s a köny
vek segítették forradalmi beállítottságának tudatosításában, fo
galomrendszere kialakításában. Nemcsak a közvetlen politikai 
nézeteiben (így a monarchia- és királyellenességben, a köztársa
ság eszményítésében), hanem a világkép más területein is. 

Jelentékeny hatással volt rá (különböző közvetítéssel) a 
felvilágosodás eszmevilága, annak is a Rousseau-tól eredő, ra
dikálisan demokrata kispolgári irányzata. (Az önéletrajzi ele
mekkel teleszőtt nagy művében, Az apostolban is egyedül Rous
seau neve fordul elő'.) Innen ered az egyenlőség és testvériség 
kultusza, s az a gondolat is, hogy az emberi cselekvés végcélja a 
boldogság elérése, és ehhez képest a szabadság is eszköznek szá
mít: 

Mi célja a világnak? 
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! 
Szabadságért kell küzdenem ... 

(Az apostol, 1848) 

Mint ahogy Rousseau lehetett a legfóbb tekintély a zsarnokgyil
kosság jogosságának elismerésében is. 

De Petőfi - míg egyfeló1 a felvilágosodás szellemében ta
gadta az eredendő bűn létét, a tételes vallást babonának tekin
tette, másfeló1 - már bírálta is a felvilágosodást, romantikus 
szemszögbó1. Elismerte ugyan, hogy az embereket körülménye
ik határozzák meg, de azt is látta, hogy ezek a körülmények em
beri tevékenység eredményei. Részben ezzel függ össze szenve
délyes cselekvésvágya a költészetben is, a költészeten túl, a po
litikai életben is. Ha az „általános boldogság" korának (Világos
ságot!, 184 7) az a feltétele, hogy az emberiség megváltsa magát, 
akkor az igazi költó'k helye elöl van a megváltók között. Bár az 
egész korábbi történelem nem más, mint állandó harc a,jók" és 
,,gonoszak" között, s a küzdelem mindig az utóbbiak győzelmé
vel végződött, az emberiség megváltható, s tulajdonképpen ez a 
történelem „célja". 

Petőfi - mint írta, századának „hű gyermeke" - hitt a világ 
célirányos mozgásában, s még akkor is, amikor kétségeit fogal
mazta meg (a Világosságot! című költeményében), feltételezi, 
hogy a világ célja felé emelkedik, az általános boldogság korá
hoz, s e kor eljövetelét csak késleltetni képesek a rosszak, gono
szak. (Igaz, a történelmi haladás képének ellentétével, a körkö
rös, céltalan mozgás lehetőségének felvetésével zárul a vers, de 
ezt a költő mint a lehető legnyomasztóbb látomást szemléli és 
utasítja el; „irtóztató, irtóztató!" - kiált fel, nemcsak borzongva, 
hanem még a gondolatától is hitetlenkedve.) A cél elérését azon-
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ban úgy, mint ebben a költeményében, folyamatosnak csak el
vétve ábrázolta; felfogása és hite szerint a történelem dinami
kus mozgása rövidesen forrpontra jut: ekkor egy kegyetlen, vé
res háborúban (illetve máshol: ütközetben) a felkelt rab népek 
leszámolnak zsarnokaikkal, s először a történelem folyamán 
győzni fog a jó. Azaz a történelem menete - ezen az egy ponton 
legalább - ugrásszera. Ennek mibenlétét nem kutatta Petőfi; 
megelégedett azzal, hogy a korábbi küzdelmek és a végső össze
csapás között annyi a különbség: az utóbbi intenzívebb és az 
eredmény megfordul. 

Bár naplójában, hírlapi cikkeiben előfordul a hegeli nyel
vet idéző megfogalmazás, e döntő vonatkozásban eltér a felfogá
sa a német filozófusétól. Petőfi túlságosan is türelmetlen ahhoz, 
hogy holmi folyamatszerűséggel bíbelődjék: költészete - szinte 
kivétel nélkül - csupán két világállapotot ismer: a démonikusat 
és az édenit. A kettő mindenben ellentéte egymásnak, nincs kö
zöttük tényleges átmenet. A hegeli történetbölcselet nem emeli 
ki a történelem célját a folyamatból, figyelme nem a jövőre irá
nyul, hanem a történelem egészére. Petőfinél éppen ellenkező
leg, az eszményi állapot a jövóbe helyeződik, s ezért kizárólag 
mint hiány (mint a démonikus jelen és múlt megfordítása, el
lentéte) jelenik meg. 

A XIX század költői 
(1847) 

Az „igéret /Oldé"-nekjellemzőit Petőfi egyetlenegyszer adta 
meg, A XIX század költői ötödik versszakában (különben meg
maradt az általánosság szintjén): 

„Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán ... " 

Itt az elérendő célok között- a korabeli magyar állapotokhoz ké
pest - páratlanul radikális gondolatot is találunk, az egyenlő 

a történelem 
menete 
ugrásszerű 

a démonikus 
és édeni 
világállapot 
szembesítése 

elosztás követelményét. Mindez jól érzékelteti, hogy szándékai radikális 
szerint milyen messzire ment ' volna el forradalmi elképzelései- utópia 
ben. Ám amennyire radikális, annyira utópikus is e célkitűzés. 
S talán éppen azért kifejtetlen a jövő képe Petőfinél, mert való-
ságos politikai hatást akart elérni. A ,jók és gonoszak" ellenté-
te nem hagy kétséget afeló1, hogy a hallgatóság (az olvasó) kik-
kel azonosulhat. 
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A XIX. század költői több szempontból eltér a legjellem
zóbb jövendölés-versektó1. Azokban látvány és érvelés váltja 
egymást: „És mi az emberiség története? (reflexió) ·vérfolyam, 
amely /Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki ... (látvány) 
Azt ne higyétek, hogy megszűnt már" (reflexió) stb. (Az ítélet). 
A XIX. század költőiben kizárólag az érvelés játszik szerepet, s 
ennek egyhangúságát csak a megnyilatkozó én cselekvő részvé
tele, szenvedélyes felszólításai ellensúlyozzák ~,Ne fogjon senki 
könnyelműen / A húrok pengetésihez!", „Előre hát mind, aki köl
tő, / A néppel tűzön-vízen át!" stb.). A látnok nem ismerhet bi
zonytalanságot, kételyt, legfeljebb annyit, amennyit a vers zár
latában kifejez: „Talán az élet, munkáinkért, /Nem fog fizetni 
semmivel", s ez után is nyomban következik a „de", az áldozat 
értékének hangsúlyozása. Másutt még nyomatékosabb a kettős
ség, az áldozat riasztó nagyságát és a vállalás pátoszát kapcsol
ja össze: „Ez nagyszerű, de véres kor leszen. / És úgy is illik, hogy 
véres legyen!" (Levél Várady Antalhoz); "De legelső diadalma / 
Vértengerbe kerül. Mindegy" (Az ítélet). 

Hasonló kontraszthatás érvényesül a versek kifejezésmód
jában is: a nyelvi-képi anyag romantikus jellegével szemben 
(melyben nem keveset köszönhet a Vörösmarty nagy gondolati 
költeményeiben megteremtett nyelvnek) a vers logikai-mondat
tani felépítése klasszicista módon retorizált. A romantikusan 
végletes képek - A XIX. század költői esetében a költői feladat 
értelmezése - és a klasszicista kidolgozottság kevert hangnemet 
eredményeznek, s ez is mutatja, hogy stílustörténeti szempont
ból átmeneti verstípusról van szó, amely a romantikára követ
kező kor egyik lehetséges lírai teljesítménye. 

A forradalmi látomásköltészet Petőfi művészi világképé
nek jelentős átalakulását mutatja: az emberi lét statikus felfo
gásától annak dinamikus értelmezéséhez, a múltra figyelő elé
giától a jövőre hivatkozó apokaliptikus látomáshoz. A látomás 
és a látnokszerep a szó legsajátabb értelmében költészet és köl
tői feladat. A romantikusan felfogott költészet a képzelet segít
ségével az időtlent kívánja megragadni az idóben, a végtelent a 
végesben, s így a teljesebb világot teszi hozzáférhetővé. A poli
tikai tettként felfogott költészet a képzelet segítségével a kívá
natos jövőt kívánja felmutatni a jelennek, vagyis a teljesebb vi
lág megvalósítására szólít fel. Petőfi látomásköltészetében egy
szerre jelenik meg az időtlen és az eszményi jövő, a bemutatás 
és a felszólítás gesztusa. Különösen szembetűnő ez A XIX. szá
zad költői 'című versében, amely a forradalmi próféciát ars poe
ticává emeli, s általános követelményként állítja valamennyi 
kortárs költő elé. A költészet romantikus és politikai funkciója 
mélyen összefügg ebben a költészetben, de a kettő közti határ 
nem tűnik el teljesen. 
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A középpontban álló megváltó szándék és a verseknek 
szánt gyakorlati (mozgósító) szerep magyarázza azt is, hogy a 
profetikus költészetben akkora hangsúllyal jelenik meg a vallá
sos frazeológia s a bibliai mítoszra való rájátszás; végül is olyan 
hagyományról van szó, amely mindenkor alkalmas volt az ele
mentáris értékválasztások tudatosítására. De a világot megtisz
tító vérözön eredendően apokaliptikus képe itt egy laicizált ál
láspont kifejezésére szolgál: Petőfi a szabadságot várta és jöven
dölte „az emberiség második megváltója"-ként. A vallásos és li
berális frazeológia pedig nemcsak megfért, de egyenesen keve
redett ebben a korban. 

A nemzeti függetlenség hiánya és a polgárosodás megké
settsége következtében nálunk is a nemzet ébresztőjének, taní
tójának és lelkiismeretének tekintette az irodalmat a közvéle
mény-formáló nemesi értelmiség. A költőtó1 azt várták, hogy 
egyúttal néptribun, vezér, politikus is legyen egy személyben. 
Ennek a szerepnek Petőfi mintegy elébe ment; igaz, jóval radi
kálisabb társadalomjavító programmal kötötte össze, mint ami
ben a nemesi értelmiség túlnyomó része gondolkodott. 

Jellemezzük Petőfi forradalmi látomásköltészetét! 

Petőfi esetében a szakirodalom "szabadságvallás"-ról beszél. 
Egyetérthetünk-e ezzel? 

Mi kap nagyobb hangsúlyt Petőfi jövendölés-verseiben: a tűrhe
tetlen, démonikus jelen vagy az emberi vágyakat megvalósító, 
apokaliptikus jövó"? 

Hová soroljuk inkább A XIX. század költői című verset: az ars 
poeticák vagy a forradalmi próféciák közé? 

Miben haladja meg és miben nem Petőfi látomásköltészete koráb
bi verseinek művészi világképét és stílusát? 

Júlia-versek 

A Júlia-szerelem históriájának tréfás-büszke előadását ol
vashatjuk Petőfi Úti leveleiben is, amelyek irodalmi szempont
ból is értékes kontextusát adják a Júlia-verseknek. A Júliához 
írt szerelmes versek - akár a Szerelem gyöngyei ciklus darabjai 
- műfaji és hangulati szempontból nem egységesek: közöttük 
több népdal (Száll a felhő ... , 1846. szeptember; Ereszkedik le a 
felhő ... , október; Reszket a bokÓr, mert ... , november); helyzetdal 
(Birom végre Juliskámat ... , 1847. május; Ez már aztán az élet!, 
október), retorizált monológ található (Költői ábránd volt, mit 
eddigérezék ... , 1846. szeptember; Elértem, amit ember érhet el . .. , 
184 7. október). Felerősödik a korai verseket jellemző érzelmes 
hang, amiért sok értelmező Petőfi Júlia iránt érzett szerelmét, 
majd házasságukat visszahúzó erőnek látja. Míg korábban a köl-
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tóben szüntelenül ott lappangott a gyanú, hogy a múltba vetí
tett éden sohasem létezett, hanem ezután vár megvalósításra, 
addig a Júlia-versek többségében ajelen látszik eszményinek, a 
költői én-t a megelégedés, a révbejutás érzete tölti el (Egykor és 
most!, Csendes élet - mindkettő 184 7. október). 

Szerb Antal távolról sincs egyedül, amikor Petőfi bieder
meier élményvilágáról beszél, s éppen ebben látja népszerűsége 
kulcsát: ,,A családi élet melege, a gyermek szeretete szülei iránt, 
a férj szeretete felesége iránt, ez a jellegzetes Petőfi-tematika.[. . .] 
Az ő világa a minden ember érzelemvilága, és népszerűségének 
a titka, hogy azt fejezte ki, ami mindenkiben hallgat és várja a 
költőt, aki el tudja mondani. [ .. .]A feleségéhez írt versek annál 
csodálatosabbak, mert a legritkább eset, hogy valaki jó verset ír
jon a saját feleségéhez ... A szerelmes vers a vágy feszültségéből 
származik, és az ember nem szokott az után vágyódni, aki mel
lette van." Szerb Antal figyelmét nem kerüli el az sem, hogy a 
Júlia-dalok konvencializmusa paradox módon Petőfi osztály
helyzetébó1 is következett: ,,A szegénylegény Petőfi, aki minden 
más téren daccal tépte össze a nemesi osztályköltészet formai és 
tartalmi hagyományait, ezen az egy területen konvenciózusabb 
volt a nemesi költőknél. [ .. .] Szerelmi lírájában alkalmazkodott 
a szeretett leányhoz és annak osztálykonvencióihoz. Meg akarta 
mutatni, hogy a szerelemben ő is úriember." 

A forradalmi látomásköltészethez képest valóban egysze
rűbb létértelmezés jellemzi a Júlia-verseket, de ettó1 még alig
ha tagadható esztétikai értékük. Mint a Szeptember végén ( 184 7. 
szeptember) című költemény bizonyítja, amely az Egy gondolat 
bánt engemet ... mellett Petőfi legismertebb verse. 

Szeptember végén 
(1847) 

E versében ifjú házasként, a földerengő ősz melankóliájá
ban a szerelem legkonvencionálisabb kétségeit szólaltatja meg: 

„Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet?" 

,,Ez a normális, ez az átlagember kérdése- állapítja meg Németh 
G. Béla-, mindenki fölteszi s mindenki nem-mel felel rá, s min
denki átlépi a nem-et, ha valóban bekövetkezik a helyzet. Mint 
ahogy átlépte hamarosan Petőfi ifjú özvegye is. Ez a normális, az 
átlagélet (kegyetlen vagy jótékony?) örök rendje ... S azáltal ép
pen, hogy a szerelem és halál játékát a normális élet fólvirágo
zatlan napi tényeként, fogalmaival éli át, válik megrendítővé; a 
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szokásos élet gesztusaival emeli a jelképiség magasságába, az 
örök emberi dolgok magasságába. Mert voltaképp nem is csak a 
szerelemről van itt már szó, hanem minden emberi dolgok mú
landóságáról." Petőfi szerelmi költészetének újszerűsége éppen 
ebben rejlik: az itt a szerelem, ami a mindennapi életben is: je
lentős összetevője, de csupán része az életnek. 

A bensőséges családi idillt verseiben ellenpontozza a sza
badság, a nemzeti sors és az emberiség jövőjének tematikája (Be
szél a fákkal a bús őszi szél ... , 1847. szeptember; Elértem, amit 
ember érhet el ... , október; Félálomban ... , 1848. január). Másik, 
ritkább költői eljárása, mellyel sikerül elkerülnie az idill baná
lissá válását, hogy az egyértelműt megfoghatatlannak tünteti 
föl, a szerelem nagyságát részben azzal érzékelteti, hogy a mél
tó szavak megtalálását feladatnak mutatja (Minek nevezzelek?, 
1848. január). 

A Beszél a fákkal a bús őszi szél ... éppúgy sorolható a jö
vendölés-versek, mint a Júlia-versek közé. A költemény feszült
ségét éppen az adja, hogy a refrénként ismétlődő idillikus hely
zettel éles ellentétben áll a költői én egyre szenvedélyesebb me
ditációja. Hasonló szerkezetre korábbról is van példa: egyik leg
szebb versében, A négyökrös szekér című románcos életképben 
(1845) az ifjú pár között szövődő szerelem „regényességét" a ref
rén által nyomatékossá tett költőietlen környezet ellenpontoz
za. Mindkét versben a beszédhelyzet statikus, míg az élesen el
ütő hangulatú jelentések kibontásában fokozás figyelhető meg. 
Az ellentét bizonyos mértékig átalakítja a refrén értelmét és 
hangulatát is. A lassan ballagó ökrök képe a költemény végére 
szerves részévé válik az idillnek, s ugyanakkor állandóságának 
súlyával azt is érzékelteti, hogy az idill mennyire törékeny, a 
pillanat mennyire mulandó. A másik versben fokozatosan válik 
el a látomássá fejlődő meditáció a beszédhelyzet békés nyugal
mát kifejező refréntől, s ennek megfelelően minősül át az idill 
bizonyossága látszattá, a pillanat valóságává. 

Bonyolultabb az egyes versszakok elején és végén egy
aránt ismétlődő sor, a címben is föltett kérdés funkciója a Mi
nek nevezzelek? című költeményben. A szakasz végén a kérdés 
valójában nem egyszerű ismétlés, hiszen a feladata éppen az, 
hogy bizonytalanná tegye a „megnevezés" sikerességét. E költői 
lelemény emeli meg a konvencionális szerelmi vallomás súlyát: 
a kimondott szavakat a kimon<;f,hatatlan dilemmája feló1 figyel
hetjük. Minden szakasz elején a bizakodás, végén a kétségbeesés 
hangját halljuk a kérdésben. Az öt szakasz úgy jelenik meg, mint 
ötszöri próbálkozás a szeretett nő leírására. A megnevezés gesz
tusa szinte fontosabbnak tűnik fel, mint a tárgya: az első három 
szakasz az érzelem minőségét, színezetét, a negyedik az elra
gadtatás tovább nem fokozható mértékét próbálja érzékeltetni. 
Végül a legegyszerűbb szavakkal, az „Édes szép ifjú hitvesem" 
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megszólítással, az utolsó előtti sorban jut legközelebb a célhoz. 
A rákövetkező sor jelentése (akár a korábban értelmezett költe
mények esetében) itt is átértelmeződik: most már paradoxon
nak hat - mivel a "megnevezés" megtörtént-, ugyanakkor nyi
tottá teszi a verset. 

Figyeljük meg a Beszél a fákkal a bús őszi szél ... és a Minek ne
vezzelek? című verset abból a szempontból, hogy a) milyen a ver
selése, b) melyik szófaj gyakoribb benne! A megfigyelt sajátossá
goknak milyen jelentésbeli és hangulati funkciójuk van? 

A Júlia-versek között több elégiát és ódát találhatunk. Keressünk 
példákat mindkét műfajra! 

Miben különbözik és miben egyezik a Szeretlek, kedvesem (1848) 
és a Minek nevezzelek? című versek költői gesztusa és mondatta
ni felépítése? Melyik érvényesíti jobban az emelkedett hangne
met? 

Keressünk olyan, bensőséges idillt megjelenítő Petőfi-verseket, 
melyeknek nem a szerelem a témája! 

Kései tájköltészete 

1847-48 fordulóján Petőfi tűbb bensőséges idilltfrt (Csen
des tenger rónaságán ... 1847. december; A téli esték, 1848. ja
nuár), melyek részleteiben jelentős művészi értékek találhatók. 
A statikus létértelmezésen úgy képes túlemelkedni, hogy az ott
hon melegét az ajtón kívüli, zord téli világgal szembesíti, s a ket
tő feszültségét állítja a vers középpontjába. 

A puszta, télen 
(1848) 

Az 1848 januárjában írt A puszta, télen című nagy leíró 
versében már a felütés is ezt az ellentétet jelzi. A tréfás-mesél
gető hangvétel forrása a beszédhelyzet: mintha a védett szoba 
melegében szólna a beszélő az ellenséges, hideg télró1. Ez ma
gyarázza a csúfolódóan körülményes (mostan, ám, igazán, mert 
az az ősz) és a meseszerűen távolságot teremtő előadásmódot (az 
ősz rosz gazda, könnyelmüen fecsérel, a sok kincsnek a tél csak 
hült helyét, leli). 

A téli világot negatív jellemzéssel jeleníti meg: a nyár ké
pei sorakoznak tagadó alakban. A tél a teljes hiány világa. Az 
emberi tevékenység is lelassul. Ember és környezet tökéletesen 
összehangolt ritmusának kivételes erejű költői ábrázolása a bé
res ráérős részletezéssel bemutatott pipára gyújtása (5. vers
szak). A statikus nyugalom képeit váltja az elszabadult termé
szeti eróK. kavargása, tombolása (7. szakasz). Ebben a félelme-
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tes, dinamikus természeti környezetben, vele összhangban tö
mör és vészjósló kép jeleníti meg a betyár alakját, érzékeltetve 
helyzete kilátástalanságát (8. szakasz). 

A tél a kö.rforgásszerű lét legmélyebb pontjának mutatko
zik. Csak a zárlat politikai mellékjelentése utal arra, hogy a kör
forgás a természeti létezés szintjén érvényes, a társadalmi léte
zés célelvű, előrehaladó folyamat. S éppen a politikai mellékje
lentés győzhet meg arról, hogy a tél fontos jelkép Petőfi költői vi
lágában: benne összegeződik mindaz a démonikus erő, ami a 
bensőséges, derűs emberi életet veszélyezteti. 

Ajelképteremtés már korai tájleíró költeményének, Az al
fóldnek (1844) is sajátja volt. Hasonló szerepet kap a táj a 
Kiskunság című versben (1848. július?) is, melyet Petőfi föltehe
tően Pesten írt, a képviselő-választási kudarca előtt. Szülőföld
je dicséretének szánta - a vers értéktelített lélekállapotot tár
gyiasít, olyan belső hangoltságot, mely felfokozott várakozással 
jellemezhető: Petőfi már tudta, hogy gyermeke fog születni, s ab
ban a hiszemben van, hogy megválasztják, és közvetlen befolyá
sa lesz a poltikai életre. (Lélektani szempontból a Kiskunság
nakAz apostol az ellentettje: Szilveszter története már a kudarc 
átélését feltételezi. A Kiskunság végül nemjelent meg Petőfi éle
tében - lehet, hogy éppen azért nem, mert a választás nem vál
totta be a költő reményeit.) 

A Tisza ( 184 7. február) költői énje a látvány szépségét nem 
tartja egészen leírhatónak: 

„Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled?" 

A puszta, télen beszélője viszont a nem láthatót, a hiányzót írja 
le. A Kiskunságban a meglevő tárul szemünk elé, s teljességé
ben megjeleníthetőnek látszik - a válogató emlékezet és az al
kotó képzelet uralma alatt tartja a természeti látványt. A ro
mantikus költészet nagy témájához nyúlt, azt érzékelteti: ho
gyan mutatkozik meg a végtelen a végesben. De míg a XIX. szá
zad első évtizedeinek költői e látomásszerkezetben általában Is
tennek az emberi világban való megjelenésére utaltak, addig Pe
tőfi a realizmusba forduló romantika költőjeként megfosztotta 
a jelképet vallásosjellegétó1. Azt mutatta be: hogyan szembesül 
az egyes ember a kitágult, imµiár végtelennek tudott világmin
denséggel. 

Petőfi tájkölteményei a népköltészet áthasonításának vég
ső eredményeit összegzik. Szerzőjük ősi, tősgyökeres magyar 
nyelvet keresett, s közben új stílust alkotott. Nyelvében mind
végig két ellentétes törekvés munkálkodott: az egyik a nyelv tisz
títására, a meglevő, halott metaforák életre keltésére, a másik 
a nyelv jelentésterületének bővítésére irányult. A leírások és 
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életképek inkább az els6, a Felhők és kisebb mértékben Az apos
' tol a második nyelveszmény jegyében keletkeztek. A tájkölté
szet a nyelvtisztító er6feszítés terméke. 

Petőfi tájleíró versei milyen más verstípussal mutatnak hasonló
ságot? 

Keressünk olyan példákat Petőfi költészetében, amelyekben a ter
mészeti jelenségek politikai jelképpé váltak! 

A Kiskunság megírásakor Petőfi az Úti levelek egyik részletét for
dítja át verses formába. Keressük ki ezt a részletet! Melyik ma
gyar költőnél találhatjuk meg az előzményét ennek az eljárás
nak? Máshol éppen fordítva, egyik költeményének részleteit al
kalmazza Petőfi prózai szövegkörnyezethez, az Úti levelek május 
25-én, illetve július 11-én kelt V. és XII. részében. Melyik költe
ményről van szó? 

Hasonlítsuk össze Petőfi tájleíró költeményeit abból a szempont
ból, hogy milyen bennük az elbeszélő és a leíró részek aránya! 

József Attila Téli éjszaka című verse miben emlékeztet A puszta, 
télen című Petőfi-versre? 

Petőfi napja 

1848. március 15-e a pesti forradalom s egyszersmind Pe
t()fi napja. A márciusi ifjak vezéreként az események egyik fö

népmozgalom szerepl6je. A 12 pont mellett a Nemzeti dal a népakarat legfon
élén tosabb kifejez6je. A költ() forradalom-jövendölése megvalósulni 

látszott, s 6 a megálmodott szerepnek megfelel6en egy népmoz
galom élére került. 

Egyedül Pet()fi volt az, akit nem ért váratlanul a „népek 
tavasza", a forradalmi hullám Európában és magyar földön. Mél-

naplójegyzete tán hivatkozott 1848. március 17-én kelt naplójegyzetében arra, 
hogy a bekövetkez() fejleményeket 6 már el6re látta: „Évek óta 
csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádsá
gom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, a 
világnak ez uj evangyelioma, melyben az emberiség második meg
váltója, a szabadság hirdeti igéit ... A tazokádó hegy közepébe kel
lene tollamat mártanom, hogy napjaimat, napjaim gyötrelmeit 
leírhassam! lgy vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, mely
ben szabadsági eszméim és érzelmeim ... elhagyhatják a börtönt, 
kinszenvedésök helyét ... vártam e pillanatot; nemcsak reméltem, 
de bizton hittem, hogy el fog jőni. Tanubizonyságaim erre a köl
temények, melyeket több mint egy év óta írtam. Nem okoskodás 
után, de azon profétai ihletből - vagy ha ugy tetszik, nevezzük ál
lati ösztönnek - mely a költőben van, világosan láttam, hogy Eu
rópa naponként közeledik egy nagyszera, erőszakos megrázko
dáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondtam. Senki 
sem hittejövendölésemet, sokan kinevettek érte, átaljában ábrán-
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dos golyhónak [=együgyűnek] neveztek, de azért folyvást éltben
nem ama hit, s ugy voltam, mint az állatok a földindulás vagy 
napfogyatkozás előtt." 

A világot megváltó vérözön közeli eljövetelét először a Vá
rady Antalhoz 1846. május 22-én írt költői levélben jövendölte 
meg. Utána több versében is visszatért rá, annyira, hogy költé
szetében a forradalmi látomásversek önálló vonulatot alkotnak. 
Azt, hogy társaságban is ebben az idóben vetette fel először jós
latát, igen valószínűvé teszi, hogy ekkor figyelt fel rá a bécsi tit
kosrendőrség is. Sedlnitzky belügyminiszter levélben hívta fel 
Szekrényesy András pesti fökapitány figyelmét (a levél kelte 
1846. július 3-a): ,,Amint értesülök, Pesten most egy bizonyos Pe
tőfi Sándor, az ott megjelenő Divatlap munkatársa, azzal tant 
fól, hogy politikai verseket és cikkeket ír és hogy ezekben, vala
mint bizalmas körökben tett szóbeli nyilatkozataival, exaltált 
[=szélsőséges] gyalöletet árul el az osztrák államigazgatás ellen; 
a legközelebbi jövőre pedig a fennálló teljes {elfordulását és a vé
res katasztrófát jósolja." 

Arany László emlékezése szerint 1847-ben a Pesti Hírlap 
szerkesztőségében, ahol Petőfi gyakran megfordult, egy ízben 
azt mondta Csengery Antalnak: „Önök nem hiszik, hogy meglesz 
[ti. a forradalom], de én érzem; érzem előre, mint a kutya a föld
indulást!" Arany Jánosnak pedig ezt írta 1848. január 29-én: 
„Bujj el Jankó, mert háboru lesz, már itt van a szomszédban, 
Olaszországban ... " Petőfi szemében a forradalom tovaterjedése 
magától értetődő volt. Számára a forradalom személyes életcélt 
jelentett - nemcsak nézeteinek, de pályájának igazolását is. S 
éppen a prófétai szerep következtében várta kortársaihoz ké
pest felkészülten a forradalmat. Ismeretes, hogy március 15-én 
reggel, amikor a bécsi forradalom hírét vették, Petőfi kezdemé-

Thorma János: Talpra magyar! Festmény. 1898 
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nyezésére határoztak úgy a Pilvaxban összesereglett ifjak: az 
eredetileg 19-ére tervezett népgyűlést azonnal meg kell tartani. 

A nevezetes nap eseményeit (még hatásuk alatt-, 15-én éj
jel, illetve 16-án) prózában is, versben is megörökítette. A pilla
nat mámorában, nem kis túlzással bár, de jogos büszkeséggel 
vetette papírra: 

„Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit mint mink 
Huszonnégy óra alatt." 

S e sorok is, mint a nap valamennyi történése, utóbb elfoglalták 
helyüket a nemzet panteonjában és a nemzeti legendáriumban. 

Nemzeti dal 

1848. március 13-án írta, eredetileg arra a népgyűlésre, 
melyet a pesti ifjúság 19-én akart megtartani. Az események 
azonban felgyorsultak, a bécsi forradalom hírére 14-én Petőfiék 
cselekvésre szánták el magukat. Másnap reggel a Pilvax kávé
házban olvasta fel, s ezzel a Nemzeti dal elindult hódító útjára. 
Dalról van szó, de nem a lied, hanem a chant értelmében - ahogy 
a Marseillaise [e. marszejez] "marsziliai dal" -, azaz induló, 
együttesen énekelt kardal. A versszakok törzse és refrénje úgy 
áll egymással szemben, mint a személyes felkiáltás és a közös
ség visszhangja: százezrek egyetértése a felhívó szózattal. (Tu
datos szándéka a költőnek, így is szavalta-szavaltatta a forra
dalmi napokban.) Ahogy korábban Az ítélet című versben, itt is 
személycsere történik: a többes szám második személyt többes 
szám első személy váltja fel. 

A felszólítás hatásosságát cél és érvelés nagyfokú egysze
rűsítése révén éri el. A Himnusz és a Szózat történeti példáit 
nem tűri meg, múlt és jelen elementáris erejű szembeállításá
val (a rabság és szabadság ellentétével) mozgósít a jövőre. 
S "nemzeti" a dal, hiszen egy új életre, öntudatra ébredt közös
ség első önkifejezése, önmegnyilvánulása: a politikailag csak 
most formálódó, nemzetté csak válni készülő nép nevében szól. 
(A Nemzeti dalt a kiáltványlíra körébe is szokás sorolni; e mű
faj valamely csoport, irányzat művészeti, közéleti, politikai ál
láspontját fógalmazza meg, többnyire mozgósító célzattal.) 

1848. március 15-én és a rákövetkező napokban nemcsak 
a Nemzeti dal vált politikaformáló tényezővé, hanem a Dicsősé
ges nagyurak ... (1848. március?) is, amely éktelen riadalmat kel
tett a pozsonyi országgyűlésen, kivált azzal az álhírrel kiegé
szülve, hogy Petőfi Rákoson negyvenezer paraszt élén készül az 
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újabb rebellióra - minekutána azonnal megszavazták az úrbér 
eltörlését. (Az esemény hamarosan közismertté vált, maga Pe
tőfi is ír róla naplójának március 24-i bejegyzésében.) 

Ismertessük a Nemzeti dal és a Marseillaise létrejöttének törté
netét! 

Hasonlítsuk össze a két verset! 

A szabadságharcban 

Petőfi életének utolsó másfél évét mintha csak egy végzet
dráma szerzője írta volna: 1848. március 15-tó1, a győzelem és 
a dicsőség tetőpontjától 1849. július 31-ig, a végső segesvári 
katasztrófáig egyetlen hatalmas ívű zuhanásnak tűnik fel pá
lyája. 

Hamar rá kellett ébrednie, hogy az ő időszámítása más jelentőségvesztés 
tempót követ, mint az országé. Öt nappal a pesti forradalom után a forradalom után 
már ezt jegyezte be naplójába: ,,Az egyetértés, mely eddig kivétel 
nélkül uralkodott a fővárosban, bomlani kezd." A márciusi ifjak 
számukhoz képest jelentékeny hatást fejtettek ki, de csak köz-
vetve befolyásolták a politikát ténylegesen alakító liberális ne-
mességet. Március 15-én egy pillanatra maguk mögött érezhet-
ték a közvéleményt, nézeteik radikalizmusa azonban hamaro-
san elszigetelte ó'ket. Petőfi röplapon terjesztett királyellenes 
verse (A királyokhoz, 1848. március 28.) országos felháborodást 
keltett. Nem tett jót hírnevének az sem, hogy a Batthyány-kor-
mánnyal szembeni elégedetlenségének ingerült szavakkal adott 
hangot a május 12-i népgyűlésen: „én e ministeriumra nem a ha-
zát, sőt a kutyámat sem bíznám." Népszerűsége rohamosan csök- népszerűsége 
kent, s júniusban mint képviselőjelölt csúfos vereséget szenve- csökken 
dett. 

Az a kérlelhetetlen őszinteség, amelyre Petőfi törekedett, 
aligha növelte megválasztásának esélyeit. A kiskunokhoz inté-
zett nyilatkozata vádbeszéd inkább, mint választási felhívás: 
„Hanem azt korán se várjátok, hogy én titeket magasztaljalak, bírálja 
mert akkor szemtelenül hazudnám. Becsületemre mondom, hogy választóit 
ti nem vagytok remek emberek, vagy eddig legalább nem volta-
tok. Március 15-éig az egész Magyarország nagyon szolgalelkü, 
kutyaalázatosságu ország volt és ti ebben a virtusban közelebb 
álltatok az elsőkhöz, mint az utósókhoz." 

Úgy látta, a kormány erélytelensége az elért vívmányok 
elvesztését fogja eredményezni, s a nemzethalál veszedelmétó1 újabb forradalom 
csak egy újabb forradalom mentheti meg az országot. „Felsza- várása 
badultunk a Metternich-kompánia alól, s kaptuk a Battyáni-mi
nisteriumot-írja augusztus 11-i cikkében. -Erre ugyan elmond-
hatni, hogy »eben gubát«. [ ... } Szomorú, szomorú. És pedig igy 
lesz, ha a nemzet minélelőbb föl nem serken, s ki nem ragadja 
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kormánya és képviselői kezébó'l azon hatalmat, melyet nekik jó 
hiszemben átadott, s mellyel azok részint nem tudnak élni, ré
szint rútul visszaélnek." Augusztus 16-án pedig ezt írja Arany
nak: ,,A haza cudarul van, vagy jön egy mindent felforgató, de 
mindent megmentő forradalom, vagy elveszünk, de oly gyaláza
tosan, mint még nemzet nem veszett el." Petőfi éberen figyelte a 
nemzetgyűlés munkáját, és szigorú bírálatot gyakorolt az álta-

megtámadja la helytelenített lépések fölött. Ez késztette arra is, hogy vers
Vörösmartyt ben támadja meg egykori pártfogóját, Vörösmartyt; ennek kö

vetkezményeként veszítette el a versétő1 magát elhatároló Jó
kai barátságát is. (Ugyanakkor jó viszonya Vörösmartyval hely
reállt: gyűjteményes kötetének kéziratából törölte a Vörös
martyhoz című verset, s amikor Bem táborába indult, családját 
Vörösmartyékra bízta.) 

A szeptemberi események, Jellasics támadása és az, hogy 
a kormány az egyezkedés lehetőségeit kereste Béccsel, Petőfit 

katonai látszottak igazolni. Szeptember 16-án megfogalmazta az Egyen-
szolgálata lőségi Társulat mozgósító kiáltványát, majd kezdetét vette ka

tonai szolgálata. Feljebbvalói nincsenek elragadtatva tőle: ön
fejű, makacs, a vezetéssel nyíltan elégedetlen. Júlia gyereket 
vár, december 15-én meg is születik fiuk, Zoltán. Petőfi kényte
len szabadságot kémi. Távolmaradását a harctértő1 ellenségei 
gyávasággal magyarázzák. Végül áthelyezteti magát Bem erdé
lyi hadseregéhez. A forradalmár költő Bernben megtalálta a 
maga forradalmi hadvezérét. Az eszmények közösségén túl ben
sőséges kapcsolat jött létre közöttük, csaknem apai-fiúi szere-

kapcsolata tet. Bem azonnal segédtisztjévé nevezi ki, később őrnaggyá lép
Bemmel teti elő; a feletteseivel való ütközések, fegyelmi vétségek kínos 

következményeitő1 is megvédi. 
1849 tavaszán gondjai ismét megszaporodnak: előbb szü

leit temeti el, majd családja nyomorúságos helyzetén próbál se
gíteni. Szabadságot kér, s a vele szemben elfogult katonai veze
tőkkel összekülönbözve a rangjáról is lemond. Az orosz beavat
kozás hírére csatlakozik ismét Bem hadseregéhez. A legmegfe
lelőbb pillanatban ahhoz, hogy július 31-én életét áldozza a Se
gesvár melletti fehéregyházi csatában. 

Költészete a szabadságharc idején 

Az utolsó ötnegyed év költői termése döntően alkalmi líra, 
méghozzá a politika perifériájára szorult ember vagdalkozása a 

alkalmi líra megalkuvónak vélt nemzetgyűlés, a goromba tábornokok és a 
nemzetáruló koronás fő ellen. Költői magatartására jellemzőek 
a következő sorok: 
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Miért zárjátok el az útamat? 
Bocsássatok! 
Előre vonnak vágyaim, de én 
Használni s nem ragyogni akarok. 

(Miért zárjátok el az útamat?, 1848. július) 

Ekkor írt művei, a mindenkori helyzetet tisztázó, a köztársasá
got szorgalmazó, harcra buzdító és győzelmet ünneplő, közvet
len hatásra törő verses röpiratok szorosan követik a szabadság
küzdelem árapályait. Petőfi ujjongva köszönti a pákozdi győzel
met (A vén zászlótartó, 1848. október) és az újabb forradalmi 
hullámot (Akasszátok föl a királyokat!, 1848. december), az er
délyi hadsereget és zseniális vezérét, Bem apót (Négy nap dör
gött az ágyú .. „ 1849. április; Az erdélyi hadsereg, 1849. márci
us), aki mellett szolgál maga is. 

Még március mámoros napjaiban írta A szabadsághoz 
című himnuszát. A vers szemlélete és képanyaga megegyezik a 
látomásköltészetével. A szabadság a legfóbb érték, melynek 
megvalósítása igazol minden áldozatot, s az ügy végső diadala 
nem lehet kétséges. Képei elsősorban a Bibliából valók, s ami 
Petőfi költészetében fölöttébb ritka, a megszemélyesített sza
badságot királyként magasztalja. A csattanónak szánt temati
kus zárlat azt is érzékelteti, hogy a költő a szabadságot meg
szerzett, de korántsem végleges állapotnak tekinti. 

A helyzet kiéleződése és a fegyveres harc vállalása ismét 
reményt keltett Petőfiben. Újra időszerűnek érezte köztársasá
gi álláspontját, s a korábban írt és elutasított cikkét, melyben a 
köztársaságot üdvözölte, verssé fogalmazza át - így születik a 
Respublika című költeménye 1848 augusztusában. Nemcsak 
ódai hangneme, hanem szerkezete is emlékeztet A szabadság
hoz című versére. A középpontba állított értéket megszemélye
síti: fenséges nőalakkéntjelenik meg, hozzá intézi lelkesült sza
vait. A két mű születése között eltelt hónapok kudarcai, keser
ves tapasztalatai is éreztetik hatásukat. A szabadság ellentmon
dások nélküli érték, míg a köztársaság szelíd szemű, de szilaj 
kezű nőalak; a szeretet istennője, de kardot is villogtat. A sza
badságnak megszűnt hosszú bujdosása, míg a köztársaság még 
a távolban bujdosik. A Respublikát köszöntő vers beszélője egyes 
szám első személyben szól, a korábbi vers többes szám első sze
mélyben - ez a különbség is arról tanúskodik, hogy Petőfi már 
kevésbé bízott abban, hogy eszméi rövid időn belül közösséget 
teremtenek. 
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Az apostol 
(1848) 

Petőfi a választási kudarc után sem veszítette el hitét a 
néptömegben: „életem fő törekvése az, hogy ollyan nem marad
jon, a milyen jelenleg" - írta egyik barátjának július 16-án. Ajú
niustól szeptemberig papírra vetett nagy elbeszélő költeményé
nek, Az apostolnak címszereplője hasonló szavakat mond a fa
lusi nép elpártolása után: 

„Ez hát a nép, amelyet én imádok, 
Amelyért élek s halni akarok! 

Majd nem lesz ilyen; még most gyermek ő, kit 
El lehet könnyen bolondítani, 
Majd meg fog érni, férfi lesz belőle, 
S éppen mert gyermek, gyámolítni kell." 

(13. fejezet) 

„Hőse, Szilveszter, a költő szócsöve - írta Horváth János-; 
király- és pap-gyűlöletét könyvben írja meg; emiatt börtönbe ke
rül, majd hosszú fogság után kiszabadulván, a királyra lő, mi
ért vérpadra kerül. A költeménynek e Shelley-ízű magva dickensi 
burokba van foglalva." Illyés Gyula „a költő eszméinek szótárát" 
látta Az apostolban: „Hogy mit jelentenek műveiben ezek a sza-

"eszméinek vak: boldogság, szabadság, isten, pap, lázadás, zsarnokság, ki-
szótára" rály, arra ez a modern hősköltemény felel, amelyben az iroda

lomtörténet oly készségesen emelte ki, sőt túlozta a hibákat. Szil
vesztert, ezt a dunai-tiszai Twist Olivért a társadalmi nyomor ér
leli forradalmárrá. A külváros sikátorainak szennye, aztán a la
kájkodás egy gazdag úrnál, ez világítja meg a társadalom szer
kezetét. Szilveszter a nemzetért és a hazáért küzd, de a kastély 
ura és a falusi pap, a szabadság minden született és szakmai el
lensége igen helyesen társadalmi forradalmárt lát benne. A hős 
így a királyban nem egy üres szólamot: az elnyomáson alapuló 
rendszer fejét, minden visszaélés szentesítőjét veszi célba." 

példázatos Szilveszter története: példázat. Az elbeszélőt nem annyira 
történet az események, mint inkább hőse viselkedésének eszmei és ér

zelmi rugói érdeklik. Rendkívül nagy szerepet kap a meditáció, 
Szilveszter belső monológjai a költemény nyelvileg legszebben 
megformált részei. (Közülük a szó1őszem példázata -Az apostol 
talán legismertebb részlete- a 11. fejezetben, a költemény felező
pontján helyezkedik el.) Jóllehet elbeszélő költeményró1 van szó, 
melyben fontos szerepet kap a jelenetezés, az előadásmód még-

a lírai elem is a lírai elemet teszi dominánssá. Az elbeszélő elfogultan figye
az uralkodó li hősét, teljesen azonosul vele, kudarcait kizárólag a körülmé-
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nyekbó1 és a helyzetébó1 származtatja. Színe és fonákja: pátosz 
és irónia kettőssége jellemzi a modalitást. Az irónia forrása min
denkor a démonikus világ: 

„Bőszülten hagyta el a nép 
A templomot, 
Az isten és a béke házát." 

Olyan világ ez, melyben az értékek teljesen megfordultak, épp
úgy, mint a Felhők egyik darabjában (Igazság! alszol?). 

A lírai elemet teszi hangsúlyossá az in medias res kezdés 
is: az érett, ereje teljében levő Szilveszter bemutatása. A múlt 
felidézése, a hős gyermek- és ifjúkorának, „nevelődéstörténeté
nek" életképszerű elbeszélése (5-14. fejezet) az érett Szilveszter 
gondolkodásmódjának bemutatása után nyilvánvalóan magya
rázó értelmű. Az apostol hőse számunkra kész jellemként jele
nik meg, s tulajdonságainak befejezettsége rávetül előtörténe
tére is. Bár a költemény cselekménye összecsapások sorozata, a 
hős és a világ állandósága miatt ezek egyetlen alaphelyzet va
riációiként hatnak. 

Méltán állapítja meg Szegedy-Maszák Mihály, hogy Az 
apostol Petőfi legnagyobb igényű költői vállalkozása, „a lélekta
ni elidegenedés költeménye": „Benne a költő öniróniával tekint 
azokra a korábbi pillanataira, amikor nem vette elég komolyan 
az eszményi világ létrejöttét megelőző történelmi szakasz hosszú
ságát és démonikusságát. A történelmet sokkal bonyolultabb, ne
hezebben megfejthető könyvként ábrázolja. A hős, Szilveszter, 
magányos forradalmár, Krisztus tudatosan deformált [=eltorzí
tott] tükörképe. Sorsán keresztül Petőfi azt a létállapotot fejezi ki 
költőileg, melyet művészi prózájában Rousseau jelenített meg[ .. .] 
Petőfi önéletrajzi hőse azonban sokkal egyértelműbben a tragi
kus irónia közegében mozog [ .. .] Szilveszter feláldozza magát a 
világért, de hiába: az egyre mélyebbre süllyed. A hős nem ismeri 
s egyre kevésbé érti azt az Istent, akitől megbízatását kapta. Ami
kor válaszúthoz ér, mindig két rossz lehetőség között kell dönte
nie. Prófétának mondja magát, ám szeme mind homályosabban 
lát. Áldozata egyre értelmetlenebbnek tűnik. Teljes magánya ön
meghasonlásba kergeti: megtagadja az Istent, és ha tehetné, ki
irtaná az emberiséget." 

Szilveszter pszichológiája és logikája a szentimentális em
beré, akinek minden törekvé~e arra irányul, hogy elfogadtassa 
magát egy idegennek és ellenségesnek tudott világgal, mégpe
dig úgy, hogy ez a világ igazodjék hozzá. A szentimentális hős 
szükségképpen magányos. Árulkodó tünet, hogy Szilveszter a 
falusi sokaságot szólítja meg, nem az egyéneket: „Üdvöz légy, 
népi", mondja ahelyett, hogy „emberek"; mint néppel van velük 
pertuban. Magánya legalább annyira vállalt, mint amennyire 
kényszerű. Nem akarja, hogy besoroltassék a társadalomba, 
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mert az óhatatlanul eltorzítaná személyiségét. ,,Annyit érsz, 
amennyi vagy": ez a szentimentális hős mércéje, amit szembe
állít a társadalom megtévesztő, látszatokon alapuló értékrend
jével. A nagy példakép, Rousseau nemcsak a születés és a va
gyon énelvesztő, besoroló erejét tartotta veszélyesnek, hanem 
az emberi értelmet és a tehetséget is, mivel manipulálhatók a 
személyiség ellen. Így lett archimedesi pont a szív, amely a ter
mészet szava az emberben, és a lelkiismeret, amely nem enged 
letérni az erény útjáról. A szentimentális hős voltaképp a ter
mészet és az erkölcs - belső parancsként megjelenő - törvényei
re, e két (kizárólag) megbízhatónak elfogadott iránytűre figyel. 
Az erény megszállottja; éppen rigorózus elvei okozzák látszóla
gos érzéketlenségét: úgy érzi, hogy a legkisebb engedménnyel is 
az üdvösségét kockáztatná. 

Az apostol művészi megformáltsága több szempontból is a 
látomásköltészethez kapcsolódik. Időmértékes (jambikus lejté
sű), rím nélküli, szabad szótagszámú sorokkal - az utóbbi épp
úgy, mint az átkötések rendkívül nagy száma, a szintaktikai ke
retek fellazulásával jár együtt. A megmagyarázott metaforát 
nem önmagában szerepelteti, hanem füzérszerűen, kibontva, 
beágyazva a vers szövetébe (pl. a 14. fejezetben a szerkesztő vá
laszában). Még tovább lép előre az ellentétek ironikus hatású 
szembeállításában: 
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„ ... mindig csak feketének látta, 
Pedig fejér volt már, mint a galamb, 
Csakhogy nem látszott színe a sötétben" 

Illusztráció Az apostolhoz egy 1900-as kiadásból 



Jóllehet a hihetetlenül gyorsan készült szöveg egyes helyeit az 
alkotói ihlet elfáradása, kevésbé szerencsés megoldások jellem
zik, egészében az erényeiAz apostolt az életmű meghatározó da
rabjává emelik. 

Milyen hangulata van a címnek? Hogyan értelmezhető (a cselek
mény ismerete nélkül)? 

„Sötét a város ... ": természeti képnek nevezhető-e a költemény in
dítása? Mi a jelentősége annak, hogy még a hold sem világít? Me
lyik látomásvers kezdődik hasonló felütéssel? 

Megismerkedünk az első színhellyel: a padlásszobával. Mit tu
dunk meg róla? Kik laknak itt? Hogyan viszonyul szereplőihez az 
elbeszélő: tárgyilagos vagy elfogult? 

A második fejezetben a férfi Istenhez fordul. Milyen eredménnyel? 
A harmadik fejezetben másodszor szólítja meg Istent. Miért? 

Olvassuk el a Világosságot! című verset (1847)! Mi a jelentése a 
fényszimbolikának? Az apostoli szerep feladata milyen párhuza
mot mutat a két mű szövegében? 

Érdemes megfigyelni, hogy Az apostol második nagyobb szerke
zeti egysége is (az V. fejezetben) éjjel kezdődik, de az időpontot 
itt pontosabban adja meg. Miben egyezik még és miben nem a ko
rábbi és a későbbi indítás? 

Mi a jelképes értelme annak, hogy a kisdedet csak egy tolvaj fo
gadja be? Milyen kép rajzolódik ki ebben a fejezetben a nagyvá
ros lakóiról? A helység kalapácsára jellemző humor is szerepet 
kap ebben a fejezetben. Hol? 

A névadás is fontos szerepet játszik Petőfi másik elbeszélő költe
ményében. Mi a hasonló és mi az eltérő a két névadásban? 

Hány évet töltött el Szilveszter a nagyságos úrfi mellett? Miért 
lázad fel ellene? Miért fontos érve Szilveszternek (az úrfi ellené
ben), hogy az ő származása bizonytalan? Mi a különbség szerinte 
a szolga és az ember között? Miért hivatkozik Spartacusra? 

Végtelenség, szabadság, könny, érzemény (a X. fejezetben): me
lyik irodalmi irányzat alapszavai ezek? 

Harmadszor (az időrendet figyelembe véve először) fordul Szil
veszter Istenhez. Miben tér el a másik két alkalomtól? 

A természet és a társadalom ellentéte mit sugall? Miért nem „ter
mészetes" az emberi nyomorúság (és egyenlőtlenség) Szilveszter 
szemében? 

AXI. fejezetben miért nem szeretik Szilvesztert társai? Miért nem 
tud szót érteni velük? ' 

Mit lehet kiolvasni a világtörténelembó1? Elfogult-e az elbeszélő 
valamelyik „olvasat" iránt? Mekkora a rangja Szilveszter (és az 
elbeszéló) szemében a történelemnek? Milyen következtetéseket 
von le történelmi olvasmányaiból Szilveszter? Mi a jelentése a hí
res szó1őszem példázatnak? Milyennek látja a „nagy lelkek", a 
nagy emberek szerepét? 
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Isten meghallgatja Szilveszter fogadalmát, és elfogadja áldoza
tát. Miért meghatározó jelentőségű ez az egész cselekmény szem
pontjából? 

„Nem ismerek nálam kisebbet / S nem ismerek nálam nagyobbat." 
(XII. fejezet): e szavai alapján Szilvesztert az egyik legkitűnóbb 
értelmező„az egyenlőség fanatikusá"-nak nevezi: Igazolják-e más 
szöveghelyek a megállapítást? 

Miért nem sikerül Szilveszternek művét megjelentetnie? Miért 
éppen Rousseau nevét említi a szerkesztó'? Bizonyítsuk, hogy a 
szerkesztő válaszában a magyarázott metafora (a cenzúráról) 
nem önmagában szerepel, hanem füzérszerűen kibontva, be
ágyazva a vers szövetébe! Hogyan fogadja meg Szilveszter a szer
kesztő tanácsát? 

A XV. fejezetben érkezik vissza az elbeszélő az első három feje
zetben bemutatott helyzethez. Felfogható-e a késóbbiek tükrében 
a kezdet „in medias res" -szerű indításnak? A múlt felidézése, a 
hős gyermek- és ifjúkorának, „nevelődéstörténetének" életkép
szerű elbeszélése az érett Szilveszter gondolkodásmódjának áb
rázolása után: mi a szerepe ennek a sorrendnek? 

Szilveszter előtt megjelenik elhunyt kedvesének szellemalakja is 
a börtönben (XVII. fejezet). Csupán a spirituális búcsú különle
ges körülményei mondatják vele e szavakat: 

„ Te voltál célja életemnek, 
Te általad s te érted éltem, 
Szerelem istenasszonya, 
Te egymagad voltál valóság; 
A többi? az emberiség, szabadság, 
Ez mind üres szó, puszta ábránd, 
Melyért bolondok küzdenek." 

Vagy gyökeresen átalakult értékrendje? Szembefordul Istennel 
és megátkozza. Miért? 

Mennyire tárgyilagos az elbeszélő a merénylet leírásakor? Ho
gyan viselkedik a király? Mit tesz a nép? Miért szólítja meg az el
beszélő közvetlenül a népet? Értelmezzük e sorokat: 

,,Nem volt elég a Krisztust megfeszítned, 
Minden megváltót megfeszítesz hát? 
Boldogtalan, százszor boldogtalan nép!" 

CXIX. fejezet) 

Mi a közös Szilveszter életútjának kezdetében és végében? 

Szilveszter kálváriája a múltban játszódik. A befejezés (XX. feje
zet) bizakodva tekint a közelmúltra. A nyelvtani múlt idő való
ban történelmi múltat jelent? Mi a funkciója a befejezés bizako
dó gesztusának? 

Pacsírtaszót hallok megint ... 
(1849) 

A történelmi idó1mek megfelelni kívánó politikai költemé
nyek áradatában külön hely illeti meg azt a néhány verset, amely 
ki-, illetve túltekint a közéleti harcok horizontján. Az első ezek 
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sorában a Miért kisérsz ... (1848. május), melyben a szüntelen 
politikai küzdelembe belefáradt ember hangja szólal meg, szót 
emelve azért, hogy a magánéletnek is vannakjogai. APacsírta
szót hallok megint ... című versben (1849. március) pedig ahá
borús öldöklés közepette a lehetséges idill jelenik meg egy pil
lanatra. A pacsirta és hangja ebben a korban a költő és a költé
szet jelképe. A versben a pacsirtaszó készteti vallomásra a köl
tőt: 

„Dalolj, dalolj, kedves madár, 
Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok." 

A költőietlen jelenbó1 a múltba és jövóbe álmodja magát, a köl
tészetben és a szerelemben jelöli meg az élet legfóbb értékeit. A 
szerelem az egyetlen álom, amely megvalósult. A Júlia-versek 
idillje tér vissza ismét, de egy apokaliptikus világgal a háttér
ben. A verszárlat virág-metaforái a feléledt költői ihletre utal
nak. 

Utolsó fennmaradt, Szörnyű idő... kezdetű költeménye 
(1849. július) a végső pusztulás megrendítő látomását jeleníti 
meg. Egész pályáján külön vonulatot alkotott a forradalmi-láto
másos és a hazai életet-gondokat leíró költészet, a Szörnyű idő ... 
egységbe hozza a kettőt: immár a nemzet élethalálharcát mutat
ja a világszabadsághoz hasonlóan egyetemes érvényű tétmérkő
zésnek. A magyarságot sújtó végzet ép ésszel felfoghatatlan; a 
maga abszurditásával természetivé fokozza le az emberi világ
rendet. 

Madarász Viktor: Petőfi halála (Hazám). Festmény. 1875 

A kép nem történeti visszapillantás, hanem élményszerű elképzelése a költő 
utolsó perceinek. 
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Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Mikor és hol jelent meg nyomtatásban Petőfi első verse? Hány
szor volt katona Petőfi? Milyent tiszti fokozatot ért el? Miről volt 
nevezetes a kávéház? Miért hívta ki Petőfi párbajra Vahot Imrét? 
Miért hihették utóbb költői próféciának a Szeptember végén című 
versét? Miért haragudott meg Petőfi 1848-ban Vörösmartyra? 

Válasszunk a következő kidolgozandó témák közül! 
a) Petőfi az egyik sírásót alakítja a Hamlet előadásán 
b) A Dicsőséges nagyurak ismertté válik a pozsonyi országgyűlé
sen 
c) Petőfi megkéri Szendrey Júlia kezét 
d) Petőfi részt vesz Bem oldalán a vízaknai ütközetben 

Olvassuk el Arany János Emlények című versének (1885) Ill. ré
szét, mely az elveszített barátra emlékezik, s Petőfi művészi vi
lágát a romantika költészeteszményével azonosítja. Melyek a leg
fontosabb vonásai ennek az eszménynek? 

Bizonyítsuk példákkal, hogy Petőfi életművének számos korábbi 
eleme vagy ahhoz hasonló szerepel Az apostolban! Ezek alapján 
nevezhetjük-e az életmű összefoglalásának? 



A XIX. század  
második felének  

magyar irodalma





Az önkényuralomtól a kiegyezésig 

Az 1849 és 1867 közötti időszak igen ellentmondásos szakasz a 
magyar kultúra történetében. 

A polgári átalakulás részben ellentétes volt a köznemesség érde
keivel. Mivel azonban a XIX. század közepén hazánkban a polgárság 
még kisszámú, meglehetősen önállótlan réteget alkotott, a polgároso
dás ügyét a köznemesség vállalta magára. Következetlenül, de nagy 
véráldozattal harcolta végig a forradalmat. 

A világosi fegyverletétel után kétszeresen is meggyengül annak 
a társadalmi osztálynak a helyzete, mely évszázadok óta a magyar kul
túra fő letéteményese volt. A nemzeti önállóság teljes elvesztése szük
ségképpen megszüntette a köznemességnek a vezető szerepét a társa
dalomban, hiszen a nemzet öntudatát ez az osztály teremtette meg. 
A polgári forradalom fölszabadította a jobbágyságot. Ezzel az intézke
déssel a köznemesség szabadelvű része a hűbériség lényegét szüntette 
meg. A hűbériség fölszámolása a nemesség polgárosodását tette szük
ségessé. A nemzeti önállóság elvesztése azonban elóbb megakasztotta, 
késóbb eltorzította ezt a folyamatot. Alexander Bach, a Világos utáni 
korszak bécsi belügyminisztere kihasználta a magyar köznemesség szo
rult helyzetét. Ajobbágyi rendszert nem állította vissza, de államhatal
mi eszközökkel, az idegen tó'ke gyors beáramoltatásával igyekezett le
hetetlenné tenni vagy lassítani a nemzeti polgárság kialakulását. 

Haladás és nemzet ügye - mely 1848-49-ben olyannyira össz
hangban volt egymással - 1849 után szembekerült. Idegen polgárság 
vette át a társadalom fejlődésének irányítását, miközben a nemzeti füg
getlenség és alkotmányos államrendszer hívének tekinthető, számban 
megfogyatkozott köznemesség jobb híján tétlenségbe, ún. passzív el
lenállásba húzódott vissza, az idegen elnyomás megszűnését a külvi
szonyok alakulásától várta. E feszültség átélése gondolatilag igen mély 
irodalom létrejövetelét segítette: az öreg Széchenyi és Vörösmarty mel
lett fó'ként Arany, Kemény és Madách törekedett nemzet és haladás 
ügyének összeegyeztetésére. Történelmünknek e sivár korszaka irodal
munk nagy gazdagodását hozta magával. 

Ez a gazdagodás azonban csak egy évtizedig tartott. A hatvanas 
évekre világossá vált, hogy a szabadelvű nemességnek 1849-ben kül
földre távozott vezetői, élükön Kossuthtal, nem szervezhetnek nemzet
közi összefogást az osztrák birodalom megtörésére, legföljebb annyit ér
hetnek el, hogy megegyezésre kényszerítik az udvart. Ausztria több vi
lágpolitikai kudarcot is kénytelen volt elszenvedni, s ezért is hajlandó
ságot mutatott arra, hogy kiegyezzék a magyar arisztokráciával és a 
szabadelvű nemességnek egy részével. A tétlen ellenállás bebizonyítot
ta, de fel is őrölte a nemzet erejét. Több közeledési kísérlet után, 1867-
ben került sor kiegyezésre a bécsi udvar és a birtokos osztályok Deák 
Ferenc által vezetett része között. 

319 

a köznemesség 
helyzete 

a polgárosodás 
akadályai 

gondolati 
mélység, 
magas szintű 
irodalom 

a kiegyezés 



gyors társadalmi 
átalakulás 

családja 

nehéz 
körülmények 
között tanul 

a színészkaland 
és hatása 

Kossuth helytelenítette a kiegyezést, mivel nem látta továbbfej
leszthetőnek a demokratikus államrendszer és a teljes polgárosodás irá
nyába. Deák azzal érvelt, hogy a török hódoltság következtében megfo
gyatkozott magyarság csak osztrák-magyar monarchia keretében tart
hatja fönn országának történelmi határait. A kiegyezés lehetőséget 
adott a tőkés rendszer kibontakozására, de nem foglalkozott a nemze
tiségek helyzetével. Egy vonatkozásban az 1867 utáni évtizedek éppen 
fordított képet mutatnak az ötvenes évekhez képest: a társadalom gyors 
átalakulása sokáig nem járt együtt irodalmunk fejlődésével. 1865 és 
1900 között kevés művet írtak nyelvünkön, amely művészi értékét te
kintve fontos hozzájárulás az európai kultúra örökségéhez. 

Arany János 
(1817-1882) 

Arany János 1817. március 2-án született Bihar megyének ma Romá
niához tartozó, Nagyszalonta nevű községében. Apja, Arany György 
olyan családból származott, amely Bocskaitól kapta a nemességét, a 
hajdúk letelepítésekor. Arany János születésekor Arany György és Me
gyeri Sára már egyáltalán nem fiatal. János leánytestvére asszony, a 
többi gyerek pedig halott, amikor ő születik. A hajlott korú szüló'k min
den tó1ük telhetőt megadnak kései gyermeküknek, aki részint lelki al
kata révén, részint a féltő gondoskodás következtében zárkózott, túl
zottan érzékeny s magába forduló lesz. Szüleitó1 tanul írni-olvasni, s 
apjától hall először a hajdúság mondáiból, melyek eló'készítik késóbbi 
érdeklődését a történeti epika iránt. Sokat olvas: fó1eg XVII-XVIII. szá
zadi műveket. A régi magyar nyelv annyira mélyen hat rá, hogy késóbb 
sokáig idegenkedik a nyelvújítástól és a romantikától. 

Előrehaladott koruk s szegénységük miatt a szüló'k hamarosan 
rászorultak fiuk támogatására. Tizennégy éves korában Arany segéd
tanítói állást szerzett. Keresményeibó1 félre tudott tenni annyit, hogy 
1833 őszén beiratkozott a debreceni református kollégiumba. Pénze 
fogytán, a következő tavasszal elemi is-
kolai tanítóságot vállalt Kisújszálláson. 
1835 tavaszán visszatért Debrecenbe, 
megint csak egy évre. Ekkor beállt ván
dorszínésznek. Társulatával Márama
rosszigetigjutott, ahol egy éjszaka álmá
ban halottnak látta édesanyját. Másnap 
hazaindult gyalog Szalontára. Otthon 
valóban szomorú helyzetet talált: távol
léte alatt apja megvakult, édesanyja pe
dig néhány héttel hazaérkezése után 
meghalt. A színészkaland mély nyomot 
hagyott benne, még a Bolond Istók máso
dik énekében (1873) is felelevenítette. 
Színészként kedvelte meg Shakespeare-t, 
és ekkor figyelt fel a Bánk bánra is, me
lyet ebben az időszakban még sokan -
köztük Széchenyi és Vörösmarty - elhi-
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bázottnak tekintettek. Ekkor kezdte foglalkoztatni művészet és erkölcs 
viszonya, s ez idóben jutott arra a gondolatra, hogy a bűnhődésnek a 
lelkiismeret-furdalás a legkeményebb formája. 

Utólag a színészkalandot felszínes kitörési kísérletnek minősítet
te, s azzal magyarázta, hogy nem ismerte fel ·önmaga lassan kialakuló 
egyéniségét. Szalontára való visszaérkezése után mintha az ellenkező 
végletet akarta volna megvalósítani: a környezethez alkalmazkodást 
tűzte ki célul. Helybeli feleséget választott: Ercsey Juliannát. Másod
jegyző lett, s végtelenül puritán életmódot folytatott. Egész késóbbi pá
lyafutását felfoghatjuk úgy, mint e másik végletnek megszüntetve meg
őrzését. Lelki alkatát s költői világképét mindvégig sztoikus önmegtar
tóztatás jellemzi majd. 

1842-ben Szilágyi István, a késóbbi történész Szalontára kerül. 
Felületes, kapkodó, de mohón tájékozódó egyéniség. Aranyt ő biztatja 
Szophoklész és Shakespeare fordítására. A másodjegyző politikailag is 
aktivizálódik. Az 1843-44-es országgyűlés után a maradiak és asza
badelvűek ellentéte fokozódik. Arany egyre nagyobb figyelmet szentel 
az 1845-ös tisztújításkor kiéleződő pártviszályoknak, s Az elveszett al
kotmány címmel hozzálát költői ábrázolásukhoz. A Kisfaludy Társaság 
pályázatot hirdet vígeposz írására. Arany beküldi művét, és elnyeri a 
díjat, bár a három bíráló közül Vörösmarty csak fenntartással nevezi 
az ő művét a legjobbnak. 

Az elveszett alkotmány 
(1845) 

Vörösmarty véleményét ma is indokoltnak mondhatjuk: Az elve
szett alkotmány hexameterei inkább hasonlítanak a Lúdas Matyi, mint 
a Zalán futása verselésére, Arany nyelve nem tükrözi a romantikus stí
lusfordulat eredményeit. Hosszadalmas, szerkezetileg egyenetlen mű 
Az elveszett alkotmány, jelentősége mégsem lebecsülendő. A maradi Rák 
Bendét és a szabadelvű Hamarfyt egyaránt iróniával szemléli az elbe
szélő, ami kétségkívül azt mutatja, hogy Arany nem hisz a társadalom 
gyors átalakításában. Igaz, késóbb felfogás.a radikálisabb lett, de Arany 
esetében sem a világértelmezésben, sem a költői technikában nem be
szélhetünk hirtelen változásról. Már ez a korai műve előrevetíti azt, 
hogy Arany - Petőfivel ellentétben - sohasem lesz forradalmi világné
zetű. 

A XIX. század közepén a hosszabb terjedelmű elbeszélő művek 
zömét Európa-szerte már prózában írták. Levelei tanúsága szerint 
Aranyban is élt kétely, vajon a verses nagyepika korszerűsíthető-e. 
A történet vonalszerűsége értékét vesztette a szemében. Ez teszi érthe
tővé, hogy Az elveszett alkotmány szerkezetében a történet és az elbe
szélés síkjának állandó váltogatása játszik döntő szerepet. Az esemény
sor közlését minduntalan az elbeszélésre mint beszédtevékenységre 
utaló részletek szakítják félbe . ' 

A jó történetnek a folytonosság a lelke. Arany a legkülönbözőbb 
szinteken tagadja meg a folytonosságot: sűrűn él idóKihagyással, visz
szatekintéssel, gyakran változtatja az események helyszínét; életképet 
és leírást iktat a szövegbe, váltogatja álom és való képeit, a fennkölt és 
a köznapi nyelvet, az egyszer és a többször megtörtént egyszeri elbeszé
lést, a pár- és a magánbeszédet, a szerepló'k szavainak közvetett idézé
sét és az elbeszélést. Számos rövid verséhez hasonlóan itt is gyakran 
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gondolatjellel szakítja félbe a mondatot, és nem a várható módon foly
tatja; a sorok közé pedig szóelválasztó átkötéseket tesz. A költemény 
előrehaladásával egyre jobban kibontakozik az öntükröző, saját magát 
kigúnyoló elbeszélési mód; a VI. ének arról értesíti az olvasot, hogy az 
első ötöt elnyelte az Idő Malma. Az .elbeszélő minduntalan kifogy a tör
ténetbó1, csupán néhány ócska kellék marad a tulajdonában, s ezekkel 
nem tud mit kezdeni; egyre többet és közvetlenebbül kell az olvasó se
gítségéhez folyamodnia, kit afféle társszerzőnek léptet elő. 

Ez az önmagát állandóan kérdésessé tevő hangnem szatirikus 
jelleget ad a költeménynek. Az elveszett alkotmányban ábrázolt megyei 
korteskedés során egyetlen nagyra értékelt szereplő sem tűnik fel: a 
szabadelvű Hamarfyt a szöveg éppoly megvetendőnek láttatja, mint a 
maradi Rák Bendét vagy az arany középút híveit; a házi perpatvaro
kat kiélő Istenek: Hábor és Armida egyaránt nevetség tárgyai, és az 
egész műben hemzsegnek az elmarasztalt mellékalakok. Csak a költe
mény végén jelenik meg pozitív érték: a „kicsinyek s együgyűek" bizo
nyulnak a haza valódi támogatóinak, akik a megyei korteskedésben 
semmiféle szerepet nem vittek. A költemény egésze Arany mélyró1jövő 
demokratikus felfogását bizonyítja, s kizárja annak a lehetőségét, hogy 
Arany társadalomszemlélete elsődlegesen külső hatások és nem belső 
fejlődés eredménye. 

Olvassuk el a Szöveggyűjteménybó1 Az elveszett alkotmányból ki
választott szemelvényt! Húzzuk egy vonallal alá azokat a része
ket, amelyek inkább eseményre utalnak, két vonallal pedig azo
kat, amelyek inkább az elbeszélésre mint beszédtevékenységre 
vonatkoznak! 

Keressünk ki olyan elemeket e szemelvénybó1, amelyek fennkölt, 
illetve köznapi hatásúak! 

Toldi 
(1846) 

Vörösmarty bíráló szavai további munkára késztették 
Aranyt. 1846-ban a Kisfaludy Társaság újabb pályázatot írt ki 
olyan költői elbeszélésre, melynek hőse „valamely, a nép ajkán 
élő történelmi személy, pl. Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár 
vitéz stb." Ezt a pályázatot Erdélyi János, a népiesség magyar 
elméletírója készítette elő, alighanem az ő utasítására vették fel 
a követelmények közé azt, hogy „forma és szellem népies legyen". 
Ezúttal Arany már egyöntetű elismeréssel nyerte meg a pályá
zatot, s Toldi című költeményével egyúttal Petőfi barátságát is 
megszerezte. Levelezésük jelentős kor- és irodalomtörténeti do
kumentum, éles fényt vet kettejük művészi céljaira. Barátságuk 
mindvégig szoros volt, mindketten tisztelték a másik eltérő lel
ki alkatát s világszemléletét. 

A Toldit Petőfi joggal tartotta az általa is képviselt népi
esség megnyilvánulásának. Három tényezőt kell figyelembe 
vennünk e népiességró1 szólva: a népiesség, mint célkitűzés min
den korábbinál szélesebb közönség irodalmi kultúráját hivatott 
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szolgálni; mint hangnem két stílusirányzatnak: a romantikának 
és a realizmusnak sajátos ötvözete; s mind Petőfinél, mind 
Aranynál csak bizonyos alkotásokra s nem az életmű egészére 
vonatkozik. 

Az elveszett alkotmány bonyolult szerkezetű mű volt: az el
beszélő minduntalan megszakította a történetet és saját, elbe
szélő szerepére tett ironikus megjegyzéseket, a történet elbeszé
lését mintegy az elbeszélés történetével váltogatta. A Toldiban 
a történet sokkal zártabb, folytonosságát nem töri meg az elbe
szélő közbeszólása. Míg a korábbi műben a szerepló'k politikai 
nézetek puszta szócsövei voltak, addig itt már belülró1, lélekta
nilag ábrázolt jellemekkel találkozunk. Csak az Előhang külö
nül el az egységes szövegtó1 azáltal, hogy lírai keretbe helyezi a 
történetet, kiemelve a költő személyes kötöttségét a Szalonta 
környékén, a nép körében eleven Toldi-mondához. 

Toldi estéje 
(1848) 

A személyes hangvétel a Toldi estéjében már meghatároz
za a szöveg egészét. Lajos király és az öreg Toldi szembeállítá
sával Arany haladás és nemzet dilemmáját éli át. Megoldás he
lyett rezignáció zárja a költeményt, s a mű egésze elégikus hang
vételű. Bűn és bűnhődés itt nyer mélyebb értelmet: Toldi ismé
telt gyilkosságának elbeszélésével a költőnek az a célja, hogy föl
tegye a kérdést, felelős-e az ember tetteiért. A Toldi estéje nem 
ad egyértelmű választ e kérdésre; a mű jelentése összetett. 

Nem nehéz fölismerni azt a nagy különbséget, amely a Tol
di estéjét a Tolditól elválasztja. A triológia első részéhez képest 
az elbeszélő itt sokkal szubjektívebb, a metaforák zöme lelkiál
lapotot jelöl, s nem véletlen, hogy közülük néhányat a költő az 
ötvenes évek legtisztábban lírai, már-már dalszerű verseiben 
fejlesztett tovább. Mind a párviadal előtt, mind az udvari jele
net utáni részben kísért az állapotszerűség, a befejezésben pe
dig a történet állóképpé merevedve emelkedik a jelkép szintjére: 

„Nem jelölte a sírt drága érc, vagy márvány: 
Bence volt az emlék, lába felől állván: 
Egy ásót ütött le, arra támaszkodék, 
S elborítá a sírt új havával az ég." 
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A trilógia első részének díszítő hasonlatait és életképsze- tematikus 
rűségét itt elmélkedő versbe illő tematikus szerkezet váltja föl. szerkezet 
Eseménysor helyett inkább csak néhány jelenetró1 beszélhe-
tünk, s ezek is gondolati vitának rendelődnek alá. Lajos király 
és az öreg Toldi párbeszéde voltaképpen ugyanúgy kivetített bel-
ső vita, mint Lucifer és Ádám beszélgetése Az ember tragédiá-
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jában. Arany az értekező Széchenyi, Kölcsey és Kossuth nagy 
témáját: emberiség és nemzetiség dilemmáját fordítja le a vers 
nyelvére. 

Külső vagy belső ösztönzésű legyen-e a magyarság fejlődé
se, megszakítottság vagy folyamatosság-e az elsődleges jellem
zője, a jövőtó1 kell-e várni népünk lényegének a megfogalmazá
sát, vagy a múltban érvényesült nemzetjellemben kell azt ke
resnünk? Toldi azt a tanulságot vonta le saját életének tapasz
talataiból, hogy a külföldivel szemben mindig bizalmatlanul kell 
viselkedni. Fiatal korában először megkegyelmezett a cseh vi
téznek, csak akkor ölte meg, amikor az hátulról orvul akart vé
gezni vele. Az öreg Toldi már gondolkozás nélkül leszúrja az 
olaszt, nem várja meg a király rendelkezését. 

A Toldi estéje ellentétsorból álló metaforikus szerkezeté
ben a természet körébó1 vett képek vonatkoznak Toldira, Lajo
sé ezzel szemben az ember alkotta mesterséges világ, amely Tol
di szemében mesterkéltnek, „piperének" tetszik. A királyt nagy 

Az öreg Toldi viadala. 
Müllbeck Károly illusztrációja. 1911 

. ....,.„_ 
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tervek fűtik: népét akarja civilizálni. Toldi a természettel össz
hangban élő ember, aki nem képes látni Lajos célkitűzéseit, bár 
egyszersmind joggal háborodik föl azon, hogy a külső hatás rom
bolja meglevő értékeinket, az idegenmajmolás eltorzítja saját 
múltunkat: a világpolgár uralkodó apródjainak ajkán Toldi át
szenvedett élete pikáns anekdotává torzul. 

A Toldi estéje szövegében található a következő, lelkiállapotot je
lölő metafora: „Elsötétült lelkem, mint a sötét árnyék." Keressük 
ki a Szöveggyűjteményben Aranynak azt a lírai versét, amelyben 
továbbfejlesztette e metaforát! 

Van-e rokonság a Nemzeti hagyományok és a Toldi estéje világ
képe között? 

Értelmezzük a Toldi estéjének a következő szavait: 
„ ... gyalu nélkül bunkósbot az elme; 
Gyakran kétélű tőr lesz az kiművelve. " 

Aranyt általában a bukott forradalmi korszak írójának szo
kás tartani. Igaz, a forradalom alatt lapot is szerkesztett (Nép 
Barátja), a szabadságharc ügye mellett végig kitartott, s mélyen 
átélte a bukás tragikumát. Rezignációját azonban nemcsak Vi
lágos okozta, világlátásából is szervesen következett az. Nem
csak a Toldi estéjére hivatkozhatunk, hanem A rab gólyára is. 

A rab gólya 
(1847) 

184 7-ben Arany egy sor kísérletet tesz a lirizált kisepika 
megteremtésére. Közéjük tartozik A rab gólya. Ebben a versé
ben a rab madárnak a költői hagyományból vett allegóriáját a 
kiszolgáltatottságnak belülró1, lélekállapotként való ábrázolá
sával fejleszti. Lépést tesz az egyjelentésű allegóriától a sokje
lentésű jelkép teremtése felé, s közben késóbbi balladáinak sta
tikusabb - mert líraibb - előzményét teremti meg. 

1848-49-ben néhány közéleti helyzetdalt ír (pl. Nemzetőr
dal), de egyikükkel sem hoz létre jelentékeny esztétikai értéket, 
mivel a közösségi hangnem távol áll szubjektív líraiságától. Vi
lágos után egy ideig bujdosni kényszerül, majd 1850-ben házi
tanító lesz Geszten, a Tisza családnál. Szemléletének belső el
lentmondásaira, vívódásairaj~llemző, hogy a bukott forradalmt 
kétféleképpen értékeli: elégikusan és ironikusan. 

Keressük kiA rab gólya című költeménybó1 a bezártságot, kiszol
gáltatottságot hangsúlyozó sorokat! Figyeljük meg a szóismétlé
seket, a rokon értelmű szavakat, motívumokat, s állapítsuk meg, 
mi a szerepük a lelkiállapot bemutatásában! 
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Letészem a lantot 
(1850) 

A Világos előtti elégikus hangnem egyenes folytatása. Két létál
lapotot szembesít benne a költő: egy értékben gazdag és egy értéksze
gény világot. Az elóbbi a múlt, az utóbbi a jelen. Érdemes e költeményt 
összevetni Vörösmarty nagy apokaliptikus látomásával, az Előszóval. 
Vörösmarty három létállapotot hasonlít össze: értékgazdag múltat, ér
tékszegény jelent és ironikus (látszólag értékgazdag, valójában érték
szegény) jövőt. Dinamikus folyamat három állomásának tekinti ó'ket, 
mindvégig együtt halad az ábrázolt világgal. Arany verse sokkal inkább 
állóképszerű: a múlt a jelenbó1 visszatekintve jelenik meg. A három 
ponttal késleltetett mondatok, a kérdések, sőt az első sor is az elégikus 
hangnemet erősíti, sóhajszerű, rövid mondattal s a köztük és utánuk 
levő szünettel. 

Mi a hasonlóság az Évek, ti még jövendő évek és a Mindvégig, a 
Letészem a lantot és A lejtőn fölütése között? 

Arany az elégikus hangnemet sokszor keveri iróniával. Gyakran 
szójátékkal kelt ironikus hatást: egyazon szót közvetlenül egy
más után használ köznyelvi és átvitt értelemben. Keressünk pél
dát e paradoxonszerű nyelvhasználatra az Ősszel (1850) és a Mint 
egy alélt vándor ... (1852) szövegében! 

A nagyidai cigányok és a Bolond Istók 

A forradalom ironikus értékelését A nagyidai cigányokból 
( 1851) ismerhetjük meg. Ez a mű arra enged következtetni, hogy 
Arany a magyar liberális nemesség álláspontjával rokonszenve
zett: nem a forradalmi átalakulásban, hanem a lassú, szerves 
fejlődésben hitt. Ezért voltak kételyei a forradalommal szemben. 
Lehet, hogy ironikus szatírájára hatott a kortárs regényíró, Ke
mény Zsigmond Forradalom után című röpirata is. Arany köl
teményének művészi sikere elsősorban onnan származik, hogy 
a vígeposz műfajából eredő kevert hangnemet, a groteszk köl
tőietlenítést nagy nyelvi leleménnyel valósítja meg, mindvégig 
a várhatót leromboló mondatszerkezeteket használ: 

326 

„Ló, három, szilajok, valamint a csiga, 

Dicsőségük nem fér papirosomra: 
Nohát nem is bántom. 

S rohan a cigány, de előbb hátat fordít. 

Lenyakazva egymást, szépen megbékéltek. 
F ... e nép a cigány: megölné az apját, 
Mert nem néz a senkit, - igaz, hogy nem is lát." 



A nagyidai cigányokban és a Bolond Istókban - mely utób
binak első éneke 1850-ben keletkezett, a második 1878-ban ké
szült el. -Arany első nagyepikai művének jellegzetességeit fej
lesztette tovább: a szerkezetnek a legkülönbözóbb szintjein ta
g~dta meg a folytonosságot. 

A két érettebb műre még inkább jellemző, hogy a költe- önmagát gúnyoló 
mény előrehaladásával egyre jobban kibontakozik az öntükrö- elbeszélő hangnem 
ző, saját magát kigúnyoló elbeszélő hangnem. A Bolond Istók 
első énekének hatodik versszakában a költő idézi az első sort, 
abban a reményben, hogy a második nekifutással messzebbre 
jut, de az egész szöveg megtorpanások sorozata. Az elbeszélő 
minduntalan kifogy a történetbó1, csupán néhány idejétmúltnak 
érzett kellék marad a kezében, s ezekkel - úgy érzi - nem tud 
mit kezdeni. A történet (T) és az elbeszélés (E) síkjának egymást 
zavaró váltogatására (z) az 1. ének 117. versszakát idézzük: 

„Mint a kuvasz (vagy rím okáért fecske) E 
(z ~) Elkapja gyors töptében a legyet: z 
(zT-*)Hamar felfogta e szót a menyecske: z 

(Gaz nép erénye, érteni egyet) - E 
(z--*) És, felugorva z mint ... no persze: szöcske TE 
(z-*) Ment, z -hogy hová? ezt meglátja kegyed, TE 

Meg fogja látni nyájas olvasó! 
Csak légyen őt velem követni jó." 

Lírája a nagykőrösi években 

Kertben 
(1851) 

1851-ben Aranyt meghívják tanárnak a nagykőrösi gim
náziumba. A helyi viszonyok parlagiassága ekkor már feloldha
tatlan ellentmondásba kerül tehetségével. Csak 1860-ban sike
rül felköltöznie Pestre. Belső feszültsége lírai versek írására ösz
tönzi. Lírája ebben az évtizedben bontakozik ki legsokoldalúb
ban. Mélyen átéli a polgárosodó világot jellemző elidegenedést: 

Közönyös a világ ... az élet 
Egy összezsúfolt táncterem, 
Sürög-forog, jő-megy a népség 
Be és ki, szűnes-szüntelen. 
És a jövőket, távozókat 
Ki győzné mind köszönteni! 
Nagy részvétel, ha némelyikünk 
Az ismerőst ... megismeri. 

(Kertben) 
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az ötvenes 
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elidegenedés 

irónia 

látványtól 
elmélkedésig 

sűrítés és kifejtés 

A Kertben című költemény, amelynek utolsó előtti szaka
szát idéztük, világosan mutatja, hogy Arany a forradalom leve
retése miatt érzett elkeseredését lírikusként is úgy fejezte ki, 
hogy iróniához folyamodott. Világos után Magyarországon gyors 
fejlődésnek indult a tó'kés rendszer, de idegen érdekeket szol
gált. A nemzetnek nem volt beleszólása az ország sorsába, a tár
sadalom szervetlenül, torz módon fejlődött, s a kirekesztett ma
gyarság csakis hátrányait érezhette a polgárosodásnak. A ré
gebbi közösségek felbomlottak, újak viszont nem jöhettek létre. 
Bach bürokrata hivatalnokrendszere kitörölte a személyes jel
legű emberi kapcsola~okat, gépezet részeivé alacsonyította az 
állampolgárokat, s önzésre késztette az egyént. A Kertben en
nek a fásult közhangulatnak és részvétlen magatartásnak az 
ábráz9lása. 

A vers a mélabú és a beletörődés hangnemén kezdődik. A 
jambikus lejtést írásjeles szünetekkel és viszonylag hosszú, leg
alább három szótagos szavakkal lassítja a költő. Az ötödik vers
szak viszont már élesebb hangnemben módosítja a legelsőt: a 
beletörődést keserű irónia váltja föl. A kertész, aki a szöveg ele
jén még a gyógyítót jelentette, a végszóra már a halállal azono
sítódik. A vers központi jelképének ez a gyökeres átértelmező
dése növeli az irónia élét. 

Ebben a költeményben Arany olyan versszerkezetet fej
lesztett tovább, amellyel már a kései XVIII. század magyar köl
tészetében megismerkedhettünk. Ami például Csokonai A Ma
gánossághoz intézett ódájában még kép és jelentés kettőssége 
volt, az itt egyetlen folyamat két összetevője: a látvány elmélke
déssé alakul át. A kertész alakjának átminősülése meglepetést 
kelt az olvasóban. Az első sorok falusi életképet ígérnek, az utol
só három szakasz társadalmi állapot jellemzése. A gondolatme
net az egyeditó1 az általános, a konkréttól az elvont felé halad. 

A fölépítésnek ezt a formáját Arany másodlagos szerkeze
ti elvként alkalmazott ellentéttel társította. A költemény első 
felében sűrítéssel élt: a körülírást az állítás kulcsszavával fejez
te be. Más szóval, az állapotot elóbb leírta, majd egyetlen jelző
vel foglalta össze az elmondottakat: 

„Kevés ember jő látogatni, 
Az is csak elmegy hidegen: 
Látszik, hogy a halott szegény volt, 
Szegény s a mellett idegen. " 

A vers második felében ezzel ellentétes szerkezeti megol
dás érvényesül. A korábban idézett utolsó előtti versszak össze
gező állítással kezdődik, amelyhez képest a szakasz további ré
sze kifejtés szerepét tölti be. 
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Visszatekintés 
(1852) 

A nagykőrösi évek líráját a kevert hangnem jellemzi. Az 
irónia akkor is jelen van, amikor nem tölt be elsődleges szere
pet. Arany elégiái mind önironikusak: a Visszatekintés mély ér
telmű képsorában saját sztoikus magatartását, puritán életvi
telét is kudarcként ábrázolja. Belső meghasonlottságát fájdal
mas önvizsgálatnak veti alá. 

A Visszatekintés szövegében értékbőséget és értékszegény
séget jelölő motívumokból álló ellentétpárok töltik be a forma
szervező elv szerepét. Az öröm poharának, az ifjúság kertjének, 
a rózsának és a sugárnak humanizált képe a hánykódó sajka, a 
borult ég, a vaskorlát, az idegen, a lánc, a köd, a füstgomoly, a 
vállra nehezedő teher és a sír humanizálatlan képével van szem
beállítva. E szóképekjelentettjeit a következő ellentétpárokban 
fogalmazhatjuk meg: élet és nem élet, nevetni és sírni, örülni és 
nem örülni, ifjúnak lenni és nem élvezni az életet, megtalálni és 
kerülni, pontosabban késve, félőn keresni a boldogságot, függet
lenségre vágyni és szándékosan láncot hordani, álmodni és rá
döbbenni, hogy az álom szertefoszlik, bátran halni és gyávaság
ból életben maradni, az életet bátran elviselni és annak terhe 
alatt lerogyni. 

A költemény gondolatmenete a 6. szakasz 5. sorának vé
géig cáfolatok sorához hasonlítható. Az élettel annak hiányát, a 
káprázattal a valóságot, az erővel a gyengeséget szegezi szem
be. Nagyszerű a nyelvi sűrítés, amellyel a szöveg a beszélő lel
ki feszültségét kifejezi. E beszélő látszólag önhibáján kívül te
hetetlen, de mégis él benne a felelősség, sőt a lelkiismeret-fur
dalás. Az egymással rokon értelmű metaforikus ellentétek után 
mély értelmű, jelkép értékű hasonlat szemlélteti ezt az önellent
mondásos léthelyzetet: 

„ Vágytam a függetlenségre, 
Mégis hordám láncomat, 
Nehogy a küzdés elvégre 
Súlyosbitsa sorsomat: 
Mint a vadnak, mely hálóit 
El ugyan nem tépheti, 
De magát míg hánykolódik, 
Jobban behömpölygeti." 

A zárlat e nyelvi tömörítéshez képest kisebb művészi hatású. 
A Visszatekintés befejezésében Arany nem a saját, iróniát elé
giával ötvöző, késő romantikus nyelvét beszéli, hanem a "hit -
remény- szeretet" hármasságnak a biedermeier almanach-köl
tészetben elkoptatott bibliai hagyományához folyamodik. 
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elégikus hangnem 

a dalra jellemző 
ismétlődés 

sűrített, 
egynemű 
lírai mű 

metaforikus 
szerkezet 

Ismeretes, hogy a Világost követő évtized a magyarság tör
ténelmének a külső körülményeket tekintve legreménytelenebb 
időszakai közé tartozott. A magyar olvasók nem tudtak elvisel
ni a kilátástalanságot. A nagyidai cigányokat kedvezőtlenül fo
gadták, mivel nem adott reményt. Elóbb Byront, késóbb Madá
chot magának Aranynak kellett megvédenie a pesszimizmus 
vádjával szemben. Vigaszra volt szüksége a nemzetnek, s leg
jobb íróink kötelességüknek érezték, hogy valamiféle lelki tá
maszt nyújtsanak az általános csüggedésben. Ezzel is indokol
ható, hogy nagykőrösi éveiben Arany többször is oktató zárlat
tal rekesztette be versét. Magától értetődik, hogy a megnyugta
tó verszárlatok nem azért kisebb esztétikai hatásúak, mert ér
téktelített világot ábrázolnak, hanem azért, mert nem következ
nek szervesen a vers korábbi részébó1. 

A lejtőn 
(1852-57) 

Mindazonáltal hiba volna azt állítani, hogy az ötvenes 
években írt lírájának egészére jellemző a tanító célzat. Ellenpél
daként A lejtőn című versre hivatkozhatunk. 

Ez a költemény is elégikus hangnemű: értékszegény jelen
nel értékgazdag múltat állít szembe. A beszélő saját jelenlegi 
lelkiállapotát leszálló estéhez, emlékeit napsütötte, zöld virágos 
hantokhoz hasonlítja. Hitét néma kétség váltotta fel ; egykor ma
gasba tört, most azonban már lefelé vezet útja. A szembeállítás 
emlékeztet ugyan a Visszatekintés részleteire, a két vers föl
építése azonban korántsem azonos. 

A lejtőn dalszerű vers, s ezt nemcsak a rövid terjedelem 
okozza, hanem a műfajra jellemző gyakori belső ismétlődés is. 
Mind a Visszatekintés, mind A lejtőn nyolcas és nyolcadfeles 
trocheusok váltakozásából áll, de a késóbbi szövegben sokkal 
több a kettős mássalhangzó; számuk 21, s ez kiugróan magas, 
ha hozzátesszük, hogy a Visszatekintésnek A lejtőnnel azonos 
terjedelmű első három szakaszában mindössze 4 található. 
Arany feltűnően gazdaságos szóanyaggal él a rövidebb költe
ményben, minden harmadik-negyedik szót megismétel. A belső 
ismétlődések gyakorisága megközelíti az énekelt dalokét, s ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy a szöveg sűrített, egynemű lírai műként 
hat az olvasóra. 

Metaforahasználat tekintetében is különbözik ez a vers 
a Visszatekintéstó1. A viszonylag képszerűtlen, közvetlenebbül 
magyarázó-elmélkedő rész nem az utolsó sorokkal esik egybe. 
Ellenkezó1eg: a zárlat éppúgy tisztán metaforikus, mint a föl
ütés. A szöveg három fő szóképének: az estének, a felhőnek és 
a lejtőnek a visszafordíthatatlanság, a kilátástalanság és a 
helyrehozhatatlanság a hasonlítottja. Más szóval, a lírai én a 
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kilátástalanságot, a visszafordíthatatlanságot és a helyrehoz
hatatlanságot úgy látja, mint leszálló sötétséget, éjben vízbe 
gázolást. 

A lejtőn jelentésének megfejtéséhez az ad kulcsot, hogy 
első és utolsó sorai két olyan irodalmi műre utalnak, amely irodalmi utalások 
fontos szerepet töltött be Arany élményvilágában. A vers kez-
dete Poe A holló című híres költeményét idézi föl. Szász Ká-
roly, Arany kőrösi tanártársa éppen A lejtőn keletkezése ide-
jén fordította le az amerikai romantikus költő halál-versét. 
Arany művének zárlata azokra a sorokra emlékeztet, amelyek 
Ophelia halálának körülményeit beszélik el. Ismeretes, hogy 
a Hamlet a magyar költő kedves olvasmányai közé tartozott, 
s utóbb az ő remek fordításában vált nemzeti irodalmunk szer-
ves részévé. 

E két utalás bizonyossá teszi, hogy A lejtőn a halállal való szembenézés 
szembenézés állapotát, az élet végéhez fűződőbizonytalanságér- a halállal 
zetet fejezi ki. Az idő- és a térmegjelölés által meghatározott be
szédhelyzethez a kilátástalanság, hitetlenség, reményvesztett-
ség hangneme társul, az este és a lejtő képzetét a „ Vissza sem 
fordulhatok!" sor kapcsolja össze. 

Az 1848-as forradalmak bukása Európa-szerte hozzájárult 
ahhoz, hogy a céltalanság érzete erősen kísértsen a közgondol
kozásban. 

A vallás szerepe háttérbe szorult, és a természettudomá
nyok gyorsan fejlődtek. Egyre jobban hódított az elképzelés, 
mely szerint a világmindenség nem ismer célszerűséget. A túl
világ létének hitele kétségessé vált, s így megrázó élménnyé 
lett az egyén halálának véglegessége. A lejtőn példája azt iga-
zolja, hogy Arany teljes egészében átérezte korának nagy vi- a kor világnézeti 
lágnézeti válságát, „az Isten halott" gondolatát, s a felismerés válsága 
lélektani hatását lírájában a nagy művészet nyelvén tudta ki-
fejezni. 

A nagykőrösi évek balladái 

Aranyt régebben szokás volt vérbeli epikusként jellemez
ni, szembeállítva a lírikus Petőfivel. Az újabb irodalomtörténe
ti kutatás alapján másként fogalmaznánk: mindkét költő első
sorban lírikus volt, csak Aranyt hajlama a gondolatibb líra felé 
vonzotta. Az epikát is ennek jegyében lirizálta. A Toldi estéjén 
kívül föként a balladák bizonyítják ezt a feltételezést. 

A balladák alighanem a legjobban szerkesztett költemé
nyek Arany életművében. Végigkomponáltságuk egyedülállóvá 
teszi ó1rnt a XIX. századi költészetünkben. A romantika ugyanis 
a versírókat és a versolvasókat elsősorban az írásmódra tette fo
gékonnyá, s csak a XX. század költői állították vissza a versépít-
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kezés elsődlegességét. Arany balladáinak leszármazottaival 
Adynál találkozhatunk. 

Arany már 184 7-ben kísérletezett balladával, de e műfa
jon belüli verstípusait csak a nagykőrösi években emelte magas 

alkatához színvonalra. Alkatához közelebb állt a történet idóbeli kihagyá-
a ballada áll közel sokkal s térbeli váltásokkal, párbeszédekkel és szaggatott mon

datszerkesztéssel dramatizáló szűkebb értelemben vett ballada 
- melyet a skót és a székely népköltészetbó1 ismert meg-, mint 
a történetet lassan, folyamatosan, egyenletesen adagoló, leírá
sokkal kiegészülő románc - melyet Arany a latin népek (föként 
a spanyolok) költészetébó1 és a németektó1 ismert. Jól bizonyít
ható ez az állításunk a Hunyadi balladakör két részének: az V. 
Lászlónak (1853) és a Mátyás anyjának (1854) az összehasonlí
tásával: az elóbbi vers kétségkívül sokkal nagyobb igénnyel ké
szült, mint a levelet vivő hollónak népkönyvbe szánt története. 
A vitathatatlanul nagyobb esztétikai hatás indokolja, hogy a to
vábbiakban csak az első verstípussal foglalkozunk. 

balladatípusai Ezen a típuson belül három szerkezeti megoldást találunk. 

szaggatott 
történetmondás 

belső ismétlések, 
lélekállapotok 

sora 

lirizált zárlat 

Az első egyszólamú, vonalszerűen előrehaladó balladának ne
vezhetjük. Ez a felépítés áll legközelebb a románcéhoz, s ide tar
toznak a költő első balladakísérletei, A varró leányoktól (1847) 
Az egri leányig (1853). Két nagy vers készült ebben a típusban: 
a Zács Klára és A walesi bárdok. 

Zács Klára 
(1855) 

A korábbi versben a töredezettség egyszerre érvényesül a törté
netmondás mélyebb és az írásmód felszínibb síkján - ez utóbbi a hiá
nyos mondatokkal is szemléltethető: 

„Fehér rózsa, piros rózsa ... 
Szőke leány, barna." 

A tömbszerűen szaggatott történetmondás annyit jelent, hogy a 
költő szakaszosan lelassítja az elbeszélést, az így kapott egységek közé 
pedig gyors átkötést vagy kihagyást, idóbeli ugrást iktat, azaz bizonyos 
eseményekró1 nem tesz említést. Az egyes tömböket belső ismétlések
kel majdnem állapotszerűvé lassítja, s így a történet lélekállapotok so
rává alakul. A lépcsőzetesen előrehaladó szerkezetet a bosszúálló ki
rályné szavainak fokozásos idézése zárja le. Az egyetlen szakasznyi, erő
sen lirizált, az elbeszélő jelenére vonatkoztatott kitekintés az epilógus 
szerepét tölti be. 
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A walesi bárdok 
(1856) 

A szakaszos tördeltség benyomását erősítő belső ismétlések 
A walesi bárdokban is uralkodó szerepet visznek, mind az elbeszélés, 
mind a párbeszéd szintjén, sőt a két szint között is. A tetőpontot, a fe
szültséget azonban nem az elhallgatás, majd a mondatszerkesztés sík
ján megvalósított fokozás idézi elő, hanem a nyelv felemelése a betű sze
rinti szintró1 a szójátékok és igei metaforák szintjére: 

„Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik. -

[„.] 
S fegyver csörög, haló hörög, 

A mint húrjába csap. 
[„.] 
Levágva népünk ezrei, 

Halomba, mint kereszt, 
Hogy sírva tallóz, a ki él: 
[„.] 
Körötte ég, fóldszint az ég." 

Arany második balladatípusát a többszólamú előrehaladó szer
kezet jellemzi. Ennek a típusnak - a többszólamúság következtében -
már távolibb a rokonsága a románccal. Két jelentős vers tartozik ide: 
az V. László és a Szondi két apródja. 

V. László 
(1853) 

Az V. László írásmódja már kezdő szakaszaiban is töredé
kes mondatszerkesztésű: 

,,A felhő megszakad, 
Nyitása taz, patak;" 

a tetőpontot 
nyelvi szinten 
teremti meg 

többszólamú 
előrehaladó 
szerkezet 

A szaggatottság benyomását az is fokozza, hogy a költő szaggatottság 
egyazon állítmányhoz egyszerre kapcsol betű szerint és metafo-
rikusan olvasandó alanyt: 

„Buda falán a rab 
- Egy-egy felhődarab -
Ereszkedik alá." 

A költemény tördeltsége még fokozódik attól kezdve, hogy 
a foglyok megszöknek, a király pedig Prágába menekül. Az el
beszélés az azonos szólamon belül változatokkal, a két szólam 
között párhuzamos mondatszerkesztéssel hangsúlyozza, hogy 
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egyidejű, térben 
távolodó törté

nések párhuzama 

múlt és jelen 
szólama egymásra 

vonatkozik 

szerves felépítés 

tetőpont: belső 
ismétlések 

halmaza 

a történeti 
balladák egykori 
és mai jelentése 

az egyidejű, de térben egyre távolodó történések szorosan össze
tartoznak: 

,,Az alvó aluszik, 
A bujdosó buvik; 

Szondi két apródja 
(1856) 

Az alvó felvirad, 
A bujdosó riad." 

A Szondi két apródjában ez a kétszólamúság még hama
rabb bontakozik ki. Míg a korábbi versben a térbeli különböző
ség szolgál a kétágú történet alapjául, addig ezúttal idóbeli az 
eltérés: az apródok a múltat idézik fel, Ali szolgája viszont a je
lenró1 beszél, s a két szólam egymásra vonatkoztatottsága itt 
még nyilvánvalóbb, mint az V. Lászlóban. Arany kétszólamú bal
ladái az adagolás, a felépítés mintapéldái; formájuk belső, önte
remtő fejlődés során jön létre, az előrehaladás teljesen az írás
mód belső energiáinak a felhalmozásából következik addig a re
torikailag legmegfelelóbb pontig, amelynél a hangnem kimeríti 
önmaga lehetőségeit. Ezen a tetőponton a költő egy pillanatra 
látszólag megrészegül; a belső ismétlések zsúfoltsága (,,hulla a 
hulla", „álla halála") már-már a történettó1 elszakadó mester
kéltséget, a töredékes, sőt homályos mondatszerkesztést súrol
ná, de ekkor részleteiben kevésbé megmunkált nyelvű, mondat
tanilag annál világosabb szerkezetű záradék hirtelen befejezi a 
történetet. A költő tökéletesen ellenőrzése alatt tartja anyagát, 
az írásmód pontosan követi a szerkezet fordulópontját. 

Arany történeti balladái politikai célzatosságot rejtenek 
magukban. Az 1850-es években föl kellett rázni a nemzetet fá
sultságából, s Arany magára vállalta ezt a föladatot. Az V. Lász
ló végszavaival (,,De visszajő a rab„.!'') osztrák börtönökben 
sínylődő hazafiak hozzátartozóiba próbált lelket verni, a Zács 
Klára Haynau bosszújának kegyetlenségét is fölidézte, a Szon
di két apródja és A walesi bárdok arra emlékeztetett, hogy 
magyar költő nem dicsőítheti Ferenc Józsefet, aki felelős a Vi
lágos utáni véres megtorlásért. Az efféle egykor időszerű jelen
tést a mai olvasó sem hagyhatja figyelmen kívül. Nem pusztán 
azért, mivel Arany a nemzeti önrendelkezés eszményének nagy 
értékét állította olyan korban, amely a magyarság függetlensé
gét maradéktalanul eltörölte, hanem azért is, mivel történeti 
példázataival egyszerre tanít a megalkuvás elutasítására és a 
sorssal való kemény harcra. 
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Ágnes asszony 
(1853) 

Arany művészi sokoldalúságát bizonyítja, hogy történeti 
példázataival egy idóben a balladának egy meróben más fajtá
ját is kialakította. E lélektani érdekű verstípusnak megalkotá
sakor nem a közösség, hanem az egyén sorsának egyetemes kér
dései foglalkoztatták. 

Ezt a harmadik típust egyszólamú, de körkörös felépítés 
jellemzi. Ide tartozik Aranynak egyik legnagyobb verse, az Ág
nes asszony. Három szerkezeti egységre bonthatjuk a szövegét. 
Az első négy versszak feltételezhetően egyszeri történést beszél 
el mérsékelt gyorsasággal: Ágnes asszony lepedőt mos, az em
berek pedig kérdéseket tesznek föl neki. A következő tömb a szö
veg leghosszabb része. A börtönben töltött rövid időt nagyon las
san beszéli el a költő, a bíróságon történteket hosszú párbeszéd 
formájában tudjuk meg. Míg 14 szakasz foglalkozik e pár órá
val, addig Ágnes asszony életének fennmaradó hosszú éveiró1 
mindössze 7 versszak tudósít, s ez a végső elbeszélés gyakorító 
szemléletű: · a korábbiakkal szemben a sokszor megtörténtet be
széli el egyszer. A zárlat a felütés változata, mintegy állóképpé 
merevíti a kezdő sorokban leírt képet. 

Arany az Ágnes asszonyban magát a bűnt teszi kérdéses
sé: Ágnes asszony úgy érzi, nem felelős a tettéért, mert nem ő 
cselekedett, hanem vele történt valami. A ballada erősen liri
zált. A Zács Klárában a líraiság úgy nyilvánul meg, hogy a kül
ső történés kihagyásai a belső történésre irányítják a figyelmet, 
az Ágnes asszonyban viszont a körkörösség a drámai monológ 

Zichy Mihály illusztrációja a balladához 
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szerkezetéhez hasonlít, s a költő a lelkiismeret és az önvád jel
képes kifejezésével voltaképp egyetlen lélekállapot tárgyiasítá
sát adja - mint A rab gólyában vagy Az örök zsidóban. 

Az örök zsidó 
(1860) 

Elégikus líra és tragikus ballada: Arany ebben a két mű
két műfaj fajban hozott létre jelentős rövid költeményeket. A korszakot le

ötvözete záró nagy vers, Az örök zsidó voltaképpen a két műfaj ötvözete. 
Az örök zsidó legendáját Matthew Paris angol szerzetes 

XIII. századi krónikájából ismerjük. Kartaphilos, Pilatus aj
tónállója a halálra ítélt Krisztust a palotából kiléptekor meg
ütötte, s így szólt hozzá: Menj már, miért késlekedsz. Krisztus 
így felelt neki: Én megyek, de te várj, míg visszatérek. Ez a tör
ténet már Vörösmartyt is foglalkoztatta, de az ő költeménye tö
redékben maradt. Arany olyan verstípust teremtettAz örök zsi
dóban, mely a XIX. század közepén jelent meg az európai költé-

drámai monológ szetben. Drámai monológnak szokás nevezni ezt a verstípust, 
amelyben a lírikus valamely történeti vagy költött személy álar
ca mögül szól az olvasóhoz. A szereplírának ez a formája áltör
ténetiséget, ezáltal távlatot és tárgyiasságot ad a szubjektív lé
lekállapotnak. Arany ebben a nagy költeményében némiképp 
személytelen, s mégis lírai nyelven tudta megfogalmazni azt a 
kérdést, mely a Világos utáni évtizedben mindvégig tépelődés
re késztette: körkörös-e a történelem, vagy létezik fejlődés? Ha
sonló kérdésföltevés ez, mint Madách nagy műveé. Nem vélet
len, hogy Az ember tragédiája Arany osztatlan elismerését vál
totta ki. 

fenyegetett, Az örök zsidó nagyszerűen fölépített és feszültséggel rend-
kényszerű létezés kívül telített költemény. Első két szakaszában a fenyegetettsé

get a térbeliség nyelvén fogalmazza meg: a beszélőnek rohannia 
kell, mert a fönt súlya agyonnyomja, a lent pedig kifut lába alól, 
semmivé foszlik. A rákövetkező öt sor azután idóbeliségbe vetí-

otthontalanság ti át az ellenséges eró'k haragját: múlt, jelen s jövő egyaránt vész
terhes, az örök zsidónak nincs helye a világmindenségben. A lét 
idegen az egyéntó1, mindennek látszata vele ellentétes valót rejt 
maga mögött, semmi nem azonos önmagával: ez az újabb két 
versszak metaforáinak hasonlítottja, betű szerinti jelentése. Az 
újabb tíz sor a beszélő teljes elmagányosodását fejezi ki a fenye-

teljes elidegenedés gető tömeghez képest. Az örök zsidó alakját Arany az egyén lé
lektani elidegenedésének, én és mások teljes eltávolodásának 
jelképévé fejleszti. 

Eddig tart a jellemzés, melyet a vers énje saját léthelyze
téró1 ad. A szöveg második szerkezeti egysége három versszak
nyi fokozás. Elmélkedés, amely az egyéni lét céltalanságának 
kérdését igen élesen veti föl. A kereszténység több mint másfél 
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évezreden keresztül a túlvilágban jelölte meg az emberi élet cél
ját. Arany számára bizonytalanná vált e magyarázat érvényes
sége. Hitevesztettségét az örök zsidó álarcát magára öltve jut
tatta kifejezésre, annak a lehetőségét mérlegelvén, vajon a ter
mészetben nem ér-e minden inkább célhoz, mint az emberi 
egyén. Amikor a költemény címszereplője magánbeszédének 
utolsó szerkezeti egységében, a záró versszakban a nagy és örök 
irgalomra tereli a szót, a befejezés inkább ironikusnak, mintsem 
megoldásszerűnek hat, hiszen pontosan arra a keresztény ér
tékrendre utal vissza, melyet a gondolatmenet egésze tagadott. 
Célbaérésró1, megérkezésró1 vagy beteljesülésró1 nincs szó, csu
pán megpihenésró1. Az örök zsidó azt reméli, hogy egyszer ta
lán megáll a végtelennek látszó rohanás. 

Mivel a szöveg végig egy elképzelt szereplő magánbeszé
de, azaz hiányzik bármiféle másik hang, mely a bolygó vándor 
szavait távlatba helyezné, érvényességüket felülbírálná, eldön
tetlen marad, ad-e a vég értelmet a létnek. A költemény nagy 
művészi hatása összefügg azzal, hogy Arany kínzó kérdésként 
fogalmazza meg s egyetemes jelképbe kivetítve tárgyiasítja an
nak a belső feszültségnek okát, mely a Világost követő évtized
ben döntő szerepet játszott élményvilágában. 

Az örök zsidót Arany legjelentősebb alkotó korszakát lezáró mű
nek tekinthetjük. A hatvanas évek elején egy sor változás következett 
be a költő életében. Az Akadémia tagjává választotta. 1860 őszén föl
hagyott nagykőrösi tanári állásával, s Pestre költözött. Elhivatottságot 
érezvén az irodalmi élet megszervezésére, rendkívül magas színvonalú 
folyóiratot szerkesztett, elóbb Szépirodalmi Figyelő, majd Koszorú cím
mel. Értekezó'k.ént részben Petőfi gyenge utánérzői ellen fordult, rész
ben a magyar irodalomelmélet fejlesztésére tett úttörő kezdeményezést. 

Buda halála 
(1863) 

Költó'ként is a vállalkozó szellem fölélénkülése jellemzi Aranyt a 
kiegyezés előtti években. Ekkor készül el a Buda halála - az oly soká
ig tervezett hun trilógiának végülis egyedül befejezett része. 

Ezt a költeményt mindenekelőtt az elbeszélés ütemének a gyako
ri változtatása jellemzi. Ady nem indokolatlanul nevezte balladának a 
hun trilógia első részét; valóban a műnemkeverésnek balladaszerű mód
ja jellemzi. Ha figyelembe vesszük a hun trilógia fönnmaradt vázlata
it, azonnal kiviláglik, hogy ezt a 'művét Arany következetesebben ter
vezte meg, mint a Toldi-trilógiát, s az elkészült részek olyan szigorú vé
gigszerkesztettséget mutatnak, mint a balladák a maguk szűkebb ke
retei között. A lírai költeményekhez is szorosabb kapcsolat fűzi ezt a 
félbemaradt művet: az Előhang például A lejtőn változataként is olvas
ható. A szöveg megszerkesztettsége a legkisebb nyelvi egységek szint
jén is teljes, a metaforikus fölépítés a lírai költeményekével vetekszik. 

Etele hun király összetettebb, több önismerettel rendelkező hős, 
mint Toldi. Ágnes asszonyhoz és az örök zsidóhoz hasonlóan a hun tri-
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Epilogus 

lógia szereplői is föként belső jellemzésben gazdagok. Toldinál is f9ko
zottabban a lelkiismeret és az önvád hatása alatt állnak. A költő gyak
ran idézi belső magánbeszédüket. 

A Csaba-trilógia egészének világképében egyetlen központi ren
dezőelv érvényesült volna: az első dolgozatban (1853) a II. rész első éne
ke azt állítja, hogy a sors kerekén minden fölfelémenetelt ugyanakko
ra út követ lefelé; a második dolgozatban (1855-56) a III. rész harma
dik éneke szerint Attila „azt hiue győzelmében, hogy már legyőzetett". 
A II. részbó1 elkészült Keueházában (1853) ugyancsak döntő mozzanat, 
hogy a győztes mindig legyőzetett is; a Buda halálában pedig azon a 
ponton tetőződik be a történés, amikor Etele leszúrja Budát, s azonnal 
felismeri, hogy e tett saját vesztét is jelenti. Ezt a létértelmezést tragi
kusnak mondhatjuk. A hun trilógia világképének fő törvényszerűsége 
igen közeli rokonságban van a sors fölfelé és lefelé mutató mozgásának 
szükségszerű egységéró1 szóló gondolattal, amely több antik tragédiá
ban - így Szophoklésznak Madách által is átdolgozott, Trakhiszi nők 
című színművében - megszabja a történet irányát. A kései Vörösmarty 
és Ady között Arany volt egyetlen költőnk, akinek mély érzéke volt a 
tragikum iránt. A hun trilógia tragikuma azonban csak a második két 
rész elkészülésével kaphatta volna meg igazi jelentőségét: maga a köl
tő is utalt arra a Buda halála előszavában, hogy az I. rész még csak föl
veti a végzetszerűség lehetőségét, érvényesülésének bemutatására csak 
késóbb kerülhet sor. A tragikum előérzetének kifejezése, a belső jellem
zés és a metaforában gazdag nyelv azonban félbehagyottsága ellenére 
is nagy művészi hatású, korszerű alkotássá teszi a hun trilógiát. 

Milyen művek alapjánjellemeznénk Arany fölfogását a tragikum
ról? 

Van-e közös mozzanat Toldi és Etele sorsában? 

Őszikék 

Miért nem fejezte be a költő a Csaba-trilógiát? Több más 
tényező mellett arra is hivatkozhatunk: a kiegyezés után meg
gyorsult társadalmi fejlődés nem az Arany által egyedül helyes
nek vélt minőségi elv érvényesülését hozta magával. Folyóira
tai túlzottan igényesnek bizonyultak, így kellő számú olvasó hí
ján, kénytelen volt beszüntetni ó'ket. 1882. október 22-én bekö
vetkezett haláláig keveset írt, és annak jelentős részét sem je
lentette meg nyomtatásban. Őszikék című verseskötete csak ha
lála után látott nyomdafestéket. 

A sors elviselése, önmegtartóztató tudomásulvétele, a bel
ső méltóság megőrzése: röviden így jellemezhető az Epilogus 
(1877) című vers elején kifejezett magatartás. A zsúfolt ország
út képe a sors allegóriája, az út megtételének módjai lehetséges 
magatartásformákat szemléltetnek. 

A szöveg három részre tagolódik, amelyek világosan elkü
lönülnek egymástól azáltal, hogy a nyitó soraik szinte teljesen 
azonosak egymással. Az első öt szakasz szándékoltan köznapi 
szóhasználatával, esetlenséget mímelő ismétléseivel és kezdet-
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legességet utánzó rímeivel humoros közlés benyomását kelti: a 
beszélő nevetségesnek tünteti föl a társadalmi sikereket, és a 
belső függetlenség megőrzését emeli a becsülendő magatartás 
szintjére. 

A hatodik versszak első sora csupán egyetlen szóban kü
lönbözik a fölütéstó1, de ez máris jelzi a hangnemváltást. A kül
ső képet belső történés, a humort elégikum váltja föl. Az első öt 
szakaszban a beszélő saját erkölcsi fölényét hangsúlyozta, a kö
zéprész kétes értékűnek mutatja ezt az önigazolást. A belső ké
tely mélysége, a fájdalmas vívódás hangneme, az életmű töre
dékességének tudata Arany öniróniájának rendkívüli élességét 
bizonyítja. 

Az Epilogus összegező jellege a harmadik részben a leg
nyilvánvalóbb. Az utolsó előtti szakasz a Kertben, a zárlatA rab 
gólya szövegére utal vissza. A költészet gyógyító szerepének be
teljesületlenségét a lírai én a költő kiszolgáltatottságával hozza 
összefüggésbe. Az egy sorral kibővített záró versszak a halálra 
utal, s így végpontként jelöli meg azt a létállapotot, amely a lí
rikus Arany másik kései fő művében már kiindulópontja a gon
dolatmenetnek. Az Őszikék legjelentősebb lírai szövege, a Mind
végig (1877) esetében a halál közelléte indokolja a számvetést. 
A beszélő önmegszólításhoz folyamodik. Személyisége válságba 
jutott: ezt saját énjének megkettőzésével fejezi ki. A megszólí
tott a nemzeti közösség nevében megnyilatkozó költő feladatkö
rét vállalta magára, a megszólító kérdésessé teszi, hogy e meg
bízatás összhangban állt-e a költő egyéni szándékaival. A vers 
nem ad választ a föltett kérdésre, a feszültség végig fönnáll a 
szerep és az egyén között: a beszélő távlatból szemléli önmagát. 
A Mindvégig költészetünk összetett hatású remekművei közé 
tartozik. 

A költemény első soraiban Arany művészetének már is
mert nagy erényét figyelhetjük meg. Aligha van még egy köl
tőnk, akinek annyira kitűnő érzéke volna a hangütéshez, mint 
neki. A szórenden kívül még ismétlés is kiemeli a vers kulcssza
vát, a költészet hagyományos jelképét. Sőt Arany a nyomaték
nak még egy harmadik módjához is folyamodik: a kulcsszó első 
hangját is többször megismétli az első szakaszban, összesen ki
lencszer. 

Miféle jellemzést ad a Mindvégig a költészetró1? Önértel
mező vers, szerzőjének önszemlélő hajlamát tanúsítja. A 2-4. 
szakasz Arany lírájának szokatlan jellegére irányítja a figyel
met. A hagyományosan lírai témák - "szerelem s bor" - hiány
zanak beló1e. Kései költészet az övé - amit nem úgy kell érteni, 
hogy öregkori, hanem úgy, hogy nem élményköltészet. A kifeje
zett élmény nem egyidejű a megírással, a költő utólagos mérle
gelést iktat érzelmei és a vers címzettje közé. Ez teszi érthető
vé, hogy Arany kedveli az önmegszólítást: a Mindvégig egy bel
ső párbeszéd egyik fele. 
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rabb" hangvételre szólítja fel önmagát. A keserű öngúny az utol
só előtti versszakban már-már groteszk, csúfondáros jelleget ölt: 

„ Tárgy künn, s temagadban -
És érzelem, az van," 

Arany János, ki még önmagát megtagadva is vállalt olyan 
költői feladatokat, amelyeket a kor s föként a nemzetsors rótt 
vállaira, egyszersmind az öntörvényű líra egyik legteljesebb 
megvalósítója irodalmunkban. Nemcsak a nagykőrösi évek mű
vei igazolják ezt, hanem az Őszikék legszebb darabjai is. Olyan 
költő írta ezeket, ki nem élet-, hanem lélektani értelemben vált 
aggastyánná, annak következtében, hogy a kiegyezés utáni Ma
gyarországon végképp meghiúsultak egykori reményei, a polgá
rosodás következetlenül hajtatott végre, s nem érvényesült a 
szellemi értékek tisztelete. A Mindvégig záró kérdésében és ön
felszólításában a nagy művész saját belső függetlenségét szegez
te szembe az idegen korral. 

Lírai szövegek mellett balladákat is találhatunk az Öszikékben. 
A vonalszerűen előrehaladó balladák többsége nem éri el a Zács Klára 
és A walesi bárdok tökéletességét. Kevesebb bennük a drámai elem: a 
párbeszédeket sokszor magánbeszédek helyettesítik. A haláltánc szer
kezetét követő Híd-avatásban (1877) a fölütés , a Tetemre hívásban 
(1877) a záradék is magánbeszéd, sőt ez utóbbi költeményben a szerke
zet rendező elve is az: a fia halálának körülményeit kutató apa fokozás
szerűen megfogalmazott oknyomozása. E típus kései változatai közül 
alighanem a Vörös Rébék (1877) a legeredetibb. Ebben a művében Arany 
végletekig kiaknázza és szerves egységbe hozza a mondatfűzés töredé
kességét, a betű szerinti és a metaforikus jelentés váltogatását, a kiha
gyásos elbeszélést, az időrend fölbontását és - elsősorban az élóbeszéd 
hatását fölidéző refrén segítségével - a közvetett elbeszélés és a közvet
lenül idézett beszéd egymásba tördelését. 

A kétszólamú szerkesztés kései példája, a Tengeri-hántás (1877), 
a Vörös Rébék mellett Arany legbonyolultabb fölépítésű balladája. Két 
elbeszélőt szerepeltet. Egyikük csak a keretnek tekinthető első és utol
só versszakban szólal meg. E keretben ábrázolt helyzetnek egyik sze
replője az a személy, aki a közbülső tizenkét versszakban történetet 
mond el. A kereten belüli történet adja az első, a második elbeszélő köz
beiktatott kiszólása a második szólamot. Ez a közbeiktatott kiszólás a 
kereten kívüli helyzetre utal - a két történés tehát ezúttal mind térben, 
mind idóben különbözik egymástól-, s mindig az utolsó előtti sorra kor
látozódik, leszámítva a kereten belüli elbeszélést kezdő és záró szakaszt, 
ahol az utolsó sorra is átterjed. Mivel ez az ellenszólam mindig hézagot 
takar a történetben, Arany elbeszélésmódja a vágásként számon tar
tott fogás sajátos használataként jellemezhető. A kereten belüli törté
net folyamán az ellenszólam egyaránt olvasható a keretként szolgáló 
helyzet betű szerinti leírásának és a kereten belüli történet metafori
kus értelmezésének: 
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„Dalos Eszti - a mezőre kiment ő, 
Aratókkal puha fűvön pihent ő; 

De ha álom ért reájok, 
Odahagyta kis tanyájok' 
- Töri a vadkan az 'irtást' -
Ne tegyétek, ti leányok!" 

Még az utolsó előtti versszak sem kivétel: a jelen betű szerinti le
írása itt is a múlt metaforája. 

Az ötvenes években írt balladák világos szerkezetükkel, erős re
torizáltságukkal tűntek ki; az öreg Arany megtöri a vers egyértelmű, 
egyenes vonalú logikáját, kerüli a teljes szimmetriát. A Tengeri-hántás 
önként kínálkozó hídszerkezetét (ABA') is ebben a szellemben módosít
ja. Az utolsó versszak nem a kezdet tükörképe; a kereten belüli kétszó
lamúság a zárlatban is érvényesül: a költő itt is metaforikus értelme
zést állít a helyzet betű szerinti leírása mellé. Nem más ez, mint a ke
reten belüli rész logikájának a kifordítása, ott a jelen szolgált a múlt 
metaforájaként, itt a múlt sugallta végkövetkeztetés válik a jelen me-
taforájává. · 

Keressünk példákat a fokozásra Arany balladáiból! 

Állapítsuk meg a Tetemre hívás versmértékét! 

Hol játszik szerepet események elhallgatása Arany balladáiban? 
Idézzünk töredékes mondatokat Arany balladáiból! 

Hasonlítsuk össze az Évek, ti még jövendő évek című verset és az 
Epilogust! Mi a hasonlóság és/vagy különbség a beszélőnek a sors
sal szemben tanúsított magatartásában? 

A lejtőn és a Mindvégig egyaránt a halál előérzetét fejezi ki. Mi 
az eltérés e két szöveg között? 

Toldi szerelme 
(1879) 

Élete végén Arany tervezett nagyobb vállalkozásai közül csak 
egyet fejezett be, a Toldi szerelmét. A Toldi estéjének keletkezése és a 
Toldi szerelme végső szövegének megfogalmazása között eltelt három 
évtizedbó1 könnyen arra lehetne következtetni, hogy a kettő nincs egy
mással szerves összefüggésben. Éppen ellenkezó1eg. Noha a Toldi sze
relme a történetnek korábbi szakaszát beszéli el, az eseménysorhoz ké
pest elsődleges tematikus szerkezet alapján nem előzmény, hanem kö
vetkezmény a Toldi estéjéhez képest: a külső és a belső fejlődés ellenté
tét a látszat és a való szembeállításának elvontabb szintjére emeli. 

Lajos és az udvarában élő Toldi egyaránt rendkívüli tréfához fo
lyamodva él vissza a megtévesztő látszattal: a király álruhában látogat 
Rozgonyiékhoz, Toldi másnak a fegyverzetében vív párviadalt Piroska 
kezéért. Majd Lajos - vitézeivel - látszólag békés hódolóként keresi föl 
Prágában Károly császár udvarát, valójában a ruha alatt mindannyi
an páncélt viselnek, és kegyetlen tréfát űznek az ellenséggel. A kivéte
lesen vállalt látszat azonban erősebbnek bizonyul a mű két hősénél, s 
a továbbiakban egyikük sem tud szabadulni hatásától, sőt még máso-
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kat is kiszolgáltatnak a színlelés démoni hatalmának. Lajos udvara 
maga a megtestesült színjáték, Piroska pedig csupa színlelésbó1 egye
zik bele a házasságba Tar Lőrinccel: arca örömöt mutat a menyegzó1wr, 
de belül úgy érzi, hogy saját temetésén vesz részt. A megtévesztő lát
szat ideiglenes elfogadása előreláthatatlan következményekkel jár: Pi
roska apja kedvéért színlel örömöt a lakodalmon, késóbb azonban még 
azzal is szembekerül, akinek a kedvéért hozta az áldozatot; retteg, hogy 
apja vágya teljesül, és gyereke születik: „Meggyalöli apja lehető remé
nyét. " 

Arany élesen bírálja a vélt kötelesség nevében önmagunkon el
követett erőszakot, a visszafojtáshoz vezető önuralmat. Úgy érzi, hogy 
ez a magatartás önáltatáshoz és olyan útvesztőszerű léthelyzethez ve
zet, amelyet már az ötvenes években is lefordított a költészet nyelvére: 

Mint a vadnak, mely hálóit 
El ugyan nem tépheti, 
De magát, míg hánykolódik, 
Jobban behömpölygeti. 

(Visszatekintés) 

Toldinak és a királynak egyaránt az a hibája, hogy hiányzik be
ló1ük a nyi1tság. Ez válik végzetükké: utóbb mindketten eltékozolt ide
jüket szeretnék megtalálni. A Toldi szerelmében - ellentétben a Buda 
halálával - Arany jellemhibára szűkíti a tragikumot. Toldit belső fo
gyatékossága kényszeríti arra, hogy az egyszer elkövetett bűnt hason
ló vétkekkel sokszorozza meg. A VI. ének elején a költőnek saját lánya 
haláláról, a VII. énekben Visegrádról, a IX.-ben Karlsbad ,jelenéró1" 
írott sorai határozottan a rezignált líra hangnemét erősítik, ám e köz
vetlenül szubjektív részek sokkal kisebb arányban fordulnak elő, mint 
a Toldi estéjében, s így nem tudják egységbe fogni a trilógia befejező ré
széhez képest sokkal cselekményesebb történetet. Az is tagadhatatlan, 
hogy az elbeszélés lassú ütemét, a sok és hosszú közbeiktatást nem in
dokolja önironizáló elbeszélő hangnem. Arany legterjedelmesebb mű
vében a XVI-XVII. századi népkönyvek szétteregető írásmódját idézte 
föl, s ez nem tette lehetővé a hangnemnek azt a tökéletes egységét, amely 
egyrészt az ironikus Bolond Istókot és A nagyidai cigányokat, másrészt 
a lírai Toldi estéjét és Buda halálát jellemzi. A megtévesztő látszat tér
hódításának és a szenvedélyek elfojtásából eredő belső összeomlásnak 
ábrázolása azonban kétségkívül jelentős költői teljesítmény. A kiegye
zés utáni Magyarország eltorzult szabadelvűségének áttételes, a múlt 
képén át érvényre juttatott értelmezését sejthetjük benne. 

Vörösmarty európai szintű romantikát teremtett irodal
munkban, Petőfi romantika és realizmus viszonyának különbö
ző lehetséges értelmezéseire mutatott példát. Arany rendkívü
li tehetségét bizonyítja, hogy k:ét nagy elődje után ismét újabb 
fejlődési szakaszt valósított meg költészetünkben: a népiesség
tó1 indulván a szimbolizmus eló'készítőjévé vált, s eközben az iro
nikus elégiának jellegzetes késő romantikus válfaját hozta lét
re. Balladái Adyt ösztönözték, nyelvtisztító tevékenysége Kosz
tolányi számára volt minta, gondolati mélysége József Attilában 
lelt folytatóra. 
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Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Miért lehetett akkora pályamegmozgató élménye Aranynak a szí
nészkaland? 

Milyen kifogásokat emelt Vörösmarty Az elveszett alkotmány el
len? 

Hasonlítsuk össze a Toldi, a Toldi estéje és a Toldi szerelme hang
nemét és szerkezetét! 

Mi a jelentősége annak, hogy Arany már 184 7-ben elégikus hang
nemet használt (A rab gólya című versében)? 

Milyen nézőpontról ábrázolta a szabadságharcot A nagyidai ci
gányok? A mű sikertelenségébó1 mire következtethetett Arany? 

Arany elbeszélő költeményei közül melyiket tekinthetjük a leg
tisztábban epikusnak? Melyiket a legkevésbé? Miért? 

Röviden jellemezzük a nagykőrösi korszak líráját! 

Milyen típusait különböztetjük meg az ötvenes években írt jelen
tősebb balladáknak? 

Hasonlítsuk össze az V. László és a Szondi két apródja szerkeze
tét! 

Mi a különbség a ballada és a románc között? 

Elemezzük az Ágnes asszony című balladát! 

Elemezzük a Mindvégig című verset! 

Röviden jellemezzük az Őszikék-korszak líráját! 

Miben térnek el a kései balladák a korábbiakhoz képest? 

Röviden jellemezzük Petőfi és Arany kapcsolatát! Miben találkoz
tak és miben tértek el nézeteik? 

Kemény Zsigmond 
(1814-1875) 

A XIX. században minden elbeszélő műfaj közül a prózában írt regény 
műfajában hozták létre a legtöbb nagy művészi alkotást. Magyarorszá
gon Kemény Zsigmond teremtette meg a magas művészi szintű regény
írást. 

A regényíró és értekező Keményt már családi háttere is arra in
dította, hogy a történelem legyen a központi élménye. A tatárjárásig föl
vezethető családjából ketten is a török nagyhatalom elleni harcban es-
tek el. Kemény János erdélyi fejedelem 1660-ban a nagyszöllősi csatá- családi háttere 
ban vesztette életét. Az erdélyi fejedelemség XVI. és XVII. századi sor-
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1848-49-ben 

sa áll a szűkebb értelemben vett történés 
hátterében Kemény négy legnagyobb 
terjedelmű regényében. 

Erdélyben, az Alsó-Fehér megyei 
Alvincen született. 1551-ben ebben a 
községben gyilkolták meg Bécs zsoldo
sai Martinuzzi György bíborost, aki az 
osztrák és a török nagyhatalom között 
tudatos ingadozó politikájával a magyar 

·,népnek Erdélyre korlátozott független
ségét biztosította. Gondolkodásmódja 
olyannyira foglalkoztatta Kemény Zsig
mondot, hogy 1837-39 körül róla írta első 
regény-kísérletét, Zord idő című utolsó 
regényében pedig visszatért politikájá
nak értelmezésére. 

Erdély múltja nemcsak azért kel
tette föl korán az érdeklődését, mivel a 
nagyhatalmak összeütközését a napóleoni háborúk után, a Szent Szö
vetség korában is érezte, hanem azért is, mert a független Erdélyben 
egy, a szászok és románok bevándorlása következtében többnemze
tiségű ország belső nehézségeire látott megoldási lehetőséget. 
A Bethlen Gábor által Gyulafehérvárott alapított, majd késóbb Nagy
enyedre áthelyezett református kollégiumban magas szintű oktatást 
kapott. Ez a korszerű neveltetés korán fölhívta figyelmét román szár
mazású jobbágyainak anyagi és szellemi nyomorára. Már az 1834-35-
ös erdélyi országgyűlésen megütközéssel látta, hogy a magyar nemes
ség nem vesz tudomást a nemzetiségi kérdés súlyosságáról. 

Két lehetőség állt előtte: vagy a mágnások megszokott életmód
ját többé-kevésbé elfogadva, belülró1 próbálkozhatott a mozdulatlan tár
sadalmi berendezkedés átalakításával, vagy a születésénél fogva neki 
járó szerep elutasításával, kívülró1, független értelmiségiként bírálhat
ta a fönnálló viszonyokat. E második lehetőség mellett döntött. 1837-
ben Marosvásárhelyre utazott joggyakornoknak, majd 1839-ben Bécs
be ment, ahol a következő évig az orvosi egyetemet látogatta. Tanul
mányait nem fejezte be, de ettó1 kezdve megszűnt birtokos lenni. Va
gyonát öccsének adta át, s az újságírást választotta hivatásul. Részvé
tele a politikai közéletben arról győzte meg, hogy a vármegyei szerve
zet a rendiség tartozéka, s így gátolja a polgárosodást. Első könyvében, 
Az elveszett alkotmánnyal gondolatilag rokon Korteskedés és ellenszerei 
(1843-44) című röpiratban ezt a gondolatot fejtette ki. 

1847-ben Csengery Antal, a Pesti Hírlap szerkesztője arra kérte 
Keményt, váljék munkatársává, s ő Pestre költözött, mivel az erdélyi 
szabadelvű mozgalmat önmagában életképtelennek ítélte. Ugyanebben 
az évben jelent meg Gyulai Pál című regénye. Ez a mű egyértelműen 
romantikus hajlamú alkotónak mutatja Keményt, aki a regény idő- és 
nézőpontsz(;lrkezetének alapvető átalakítására törekszik. 

Az 1848-as polgári forradalom átmenetileg megszakította e mű
vészi kísérletezést. Az egymást gyorsan követő politikai események arra 
késztették Keményt, hogy kizárólag közéleti értekező prózát írjon. Az 
1848. március 15-i vér nélküli forradalommal és a magyar törvényho
zásnak rákövetkező polgárosodásával azonosította magát, az Ausztriá
tól való elszakadás gondolatát azonban elhamarkodottnak ítélte, mert 
attól félt: Bécs a Szent Szövetségre hivatkozva a cári hádsereg segítsé
gét kérheti a magyarok ellen. 1848-ban Kővár vidékének képviselője
ként részt vett a hűbériség felszámolásában, 1849-ben belügyminiszte-
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ri tanácsosként megbékélést sürgetett az udvarral. A forradalom leve
retésében jóslatának igazolását látta, s Forradalom után (1850), illet
ve Még egy szó a forradalom után (1851) című röpirataiban végtelen ke
serűséggel Kossuth politikáját okolta a hatalmas vérveszteségért, mint
hogy véleménye szerint felelőtlenül figyelmen kívül hagyta a nagyha
talmak érdekeit. 

Az osztrák rémuralom megszűntét követő évtizedben Kemény ér
tekezőként a magyarság csüggedésének a leküzdésén és a szellemi élet 
újraszervezésén fáradozott. Ugyanebben az időszakban írta legjelentő
sebb politikaijellemképeit- többek között Széchenyiró1 és WesseÍényi
ró1 -, irodalomelméleti tanulmányait és regényeit. A hatvanas években 
lényegileg fölhagyott a szépirodalommal, és az általa szerkesztett Pes
ti Naplóval is egyre kevesebbet törődött. Ideje nagy részét külföldön töl
tötte. Belső kétségek gyötörték a Béccsel való kiegyezés szerencsés vég
rehajtását illetően. Titokban a kivándorlás gondolatával foglalkozott. 
Mikor 1859-ben Svájcban találkozott Kossuthtal, már-már ellenfelének 
adott igazat. Elégedetlenségét csak fokozta az a tény, hogy a kiegyezés 
nem foglalkozott érdemben a nemzetiségi kérdéssel. Több betegség is 
megtámadta szervezetét, így 1873-ban öccse a családi birtokra, a Ko
lozs megyei Puszta Kamarásra vitte, hol 1875. december 22-én, hat
vanegy éves korában hunyt el. 

Kemény korszerű igényeknek tett eleget regényei megalkotása
kor. Kétféle regénytípust hozott létre: az ötvenes évek elején egy roman
tikusabbat, ugyanennek az évtizednek a második felében egy realistáb
bat. Mindkét alkotókorszakát egy-egy olyan művel szemléltetjük, amely 
szerzőjüket a XIX. század közepének európai jelentőségű regényírói 
közé emelik. 

Ködképek a kedély láthatárán 
(1853) 

Az ötvenes évek elején Kemény két hosszabb terjedelmű 
szöveggel folytatta a Gyulai Pálban már számottevő részered
ményeket hozó romantikus kísérletezést. Kolostory Albert, a 

keserű-röpiratok 

sokoldalú 
alkotó munka 

kétségek 

elégedetlen 
a kiegyezéssel 

két regénytípus 

Férj és nő (1852) hőse öncélú életvitelre, Jenő Eduárd gróf, a romantikus 
Ködképek a kedély láthatárán főszereplője népboldogításra tö- kísérlet 
rekszik. Mindketten hajótörést szenvedtek. Kemény úgy látja, 
hogy az ellentétes célok azonos eredményhez vezetnek, tehát 
végső soron kétségbe vonja nyilvánvaló értékek létezését. Itt 
érintkezik a regényíró és a politikus Kemény: a Ködképek érték- kétség 
tagadása összhangban van azzal, hogy a politikus nem tudott az értékekben 
önálló eszmerendszert kialakítani, csak részletkérdésekben - a 
nemzetiségekkelszemben kialakítandó magatartás vagy a szel-
lemi polgárosodás ügyében - mondhatott magáénak önálló s ma 
is értékelendő álláspontot. Az a belső bizonytalanság, amely a 
politikában fogyatékosságot jelentett, a művészi gyakorlatban 
eredeti kísérletezésre késztette Keményt. 

AKödképeket ajelenbó1 visszafelé írt regényként jellemez
hetjük, hiszen túlnyomó része olyan eseményekkel foglalkozik, 
amelyek megelőzték az első lapon elmondottakat. A történet egé-
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szét egy mellékszereplő mondja el, de az események egy részét 
ő is csak másodkézbó1 tudja. E kétszeres áttétel következtében 
fölvetődik a történet hitelességének a kérdése. A történet és az 
elbeszélés ideje nagymértékben eltér egymástól, s a két szint vi
szonya csak nehezen, talán nem is maradéktalanul tisztázható. 
A történet négy idősíkban játszódik: Várhelyi, a talán megbíz
ható, talán megbízhatatlan elbeszélő, a forradalmárként indult, 
de a nyaktiló uralmának hatására bármiféle erőszakot elutasí
tó Villemont Randon, a saját akaratán kívül más törvényt nem 
ismerő Villemont Florestan és a társadalmat gyorsan átalakí
tani akaró Jenő Eduárd gróf történetébó1 tevődik össze. Kemény 
nem elégszik meg e négy történet váltogatásával, hanem mind
egyik történetet más időrendben beszéli el. 

Fölvetődik a kérdés: mi ennek a töredezettségnek az esz
mei jelentése. A Ködképek történetfoszlányai között nincs 
könnyen észrevehető összefüggés, a mű egészét nem irányítja 
nyilvánvaló célelv. Várhelyi lezáratlannak mutatja az összefüg
géseket, nem ismer egyetemes igazságot. Jenő Eduárd fölszaba
dítja jobbágyait, de azok nem kérnek e szabadságból. A parasz
tokban van-e a hiba, ó'k nem tudnak-e mit kezdeni a szabadság
gal, vagy Jenő Eduárd szándékait rontják-e meg eleve az erő
szakos eszközök? Minél többet tud Várhelyi, annál kevésbé tud 
válaszolni e kérdésre. Elmond és meghallgat történeteket, de ro
kon- és ellenszenvei nem egyértelműek. 

Kemény azok közé az írók közé tartozik, akiknek világké
pe kétszeresen is megrendült: az isteni gondviselésbe, a semmi
bó1 teremtésbe vetett hitük eleve kétséges volt, a bukott forra
dalom pedig az emberiség lassú fejlődéséró1 szóló föltevésüket 
kérdőjelezte meg. A teológiát az ő létértelmezésükben kétszere
sen is a tragikum váltotta fel: az Isten nélküli világ tragikusan 
üresnek látszott, egyszersmind a tragikum mint az emberi lét 
lényege a művészileg megformált eszmeiség központja lett. For
máját tekintve a Ködképek tagadja a vonalszerűséget, több ki
terjedés benyomását kelti. A szövegvárhatósága alacsony, gyak~ 
ran aláássa az olvasó által korábban kihámozott jelentést. Az 
állandó átalakulásnak ez a modellje a XIX. század közepén ki
mondatlanul ellentétben állt a megteremtett s már kész világ 
teológiai modelljével. A regény látszólagos kuszasága tevékeny
ségre készteti az olvasót, csökkenti a különbséget alkotás és be
fogadás között. 

Kemény szépprózájában erős a példázatszerűség, de ezt a 
megállapítást azzal kell kiegészítenünk, hogy az értekező és a 
szépíró Kemény viszonya az értekező és a regényíró Dosztojevsz
kijéhoz hasonló: a tanulmányok szerzője fogalmakban, a művész 
nézőpontokban gondolkodott. Értekezéseiben azért szembesí
tett egymással különböző gondolkodásmódokat, hogy saját ál
lásponthoz jusson el; regényíróként viszont egy-egy szereplő 
egyéni igazságait mutatta be. Tanulmányaiban csökevényes a 
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párbeszéd, kérdésekre és válaszokra korlátozódik - hasonló a 
káté-formához. Legjobb szépprózai alkotásaiban viszont az ér
tekezés drámaiságnak rendelődik alá. A bennük kifejtett esz
mék párbeszéd részei. Nem lehet eldönteni, hogy a Ködképek 
1848-ról szól-e vagy Bachnak a rendszeréró1, nem lehet választ 
adni arra a kérdésre: Kemény a szabadelvűséget támadja-eben
ne vagy annak torz formáját, Jenő Eduárd grófot hibáztatja-e 
vagy a volt jobbágyait, mert e regényben nem elvont gondola
tok, hanem a megszállott Jenő Eduárd és a kétkedő Villemont 
Randon eszmeisége áll szemben egymással. Vitájukat csakis ér
tekezésben lehetne befejezni, szépprózában nem. 

Kemény regényeit eszmeiséggel telített öntudatok párbe
szédeként értelmezhetjük. Első alkotókorszakának legjelentő
sebb művében, a Ködképekben e párbeszéd lényegét az irónia 
határozza meg - a föloldatlan tagadás értelmében-, mivel ez a 
regény ellentétes magatartásoknak: a két hős: Jenő Eduárd és 
Villemont Florestan kitörő, illetve a két feleség: Stephania és 
Cécil-Ameline visszafojtott indulata az elóbbiek önző rögesz
méinek és az utóbbiak szenvtelenül kívülálló cinizmusának kü
lönböző módon megnyilvánuló, de egyaránt romboló hatását mu
tatja meg. 

Találunk-e közös vonást Jenő Eduárd és Villemont Florestan tör
ténetében? 

Mi indokolja, hogy Kemény két nevet (Ameline és Cécil) adjon 
egyazon szereplőnek a Ködképek a kedély láthatárán című regény
ben? 

Változik-e Jenő Eduárd jelleme élete során? 

Melyik a legkorábbi és a legkésóbbi esemény a Ködképek történe
tében? 

Értékeljük Jenő Eduárd viselkedését a foghúzási jelenetben! 

A rajongók 
(1855-59) 

Az ötvenes évek közepén Kemény távolodott a romantikától. Utol
só három regénye, az Özvegy és leánya (1855-57), A rajongók és a Zord 

a szerepló"k 
eszmeisége 
kerül szembe 

irónia 

mindegyik 
magatartás 
romboló hatású 

idő (1857-62) térábrázolása, idő- és nézőpontszerkezete inkább a Bal- közeledés 
zac, Dickens és Tolsztoj nevével fémjelezhető realizmushoz áll közel. a realizmushoz 
E kései művek drámaisága a jelenetezés sajátos módjára, ez pedig hát-
térnek és előtérnek megkülönböztetésére vezethető vissza. A hátteret 
a történetmondó múltban beszéli el, az előtérben lezajló jelenetet vi- háttér és előtér 
szont jelenben láttatja. A háttér megtörtént, lezárt tényekró1 értesíti, 
az előtér alakuló folyamat megfigyelésére készteti az olvasót. Az a tör-
ténet hosszú, elbeszélése pedig rövid, ez a történet rövid, megjeleníté-
se viszont lassú. Az olvasó mégis a jeleneteket érzi gyorsnak, részint 
azért, mert a közelró1 látott mozgás mindig gyorsabbnak tetszik, részint 

347 



az elbeszélés 
üteme 

szembeállító 
jelenetváltás 

a mellékszereplő 
és a fóbős meg
különböztetése 

nem él 
a függó1egesség 

jelképével 

a rang, a lelki 
alkat 

és a társadalmi 
helyzet minősítő 

szerepe 

a rendi társadalom 
és a hatalom 

bírálata 

szellemi
intellektuális 

értékrend 

a legértékesebb 
pusztulása 

azért, mivel Kemény nem külső, hanem belső cselekményességgel éri 
el a történés telítettségét. 

Kemény utolsó regényeiben az elő- és a háttér megkülöpbözteté
se kettős szerepet lát el. Egyrészt az elbeszélés ütemét határozza meg. 
A jelenetek általában kitágulással vagy beszűküléssel kapcsolódnak 
egymáshoz, s e mozgásokat kint és bent, tömegjelenet és kevés szerep
lő, nyílt és zárt tér, utca és épületbelső szembeállítása idézi elő. Más
részt ugyanez a vízszintes tengely képezi a szereplők rangsorolásának 
alapját. Az elbeszélő nézőpontjától legtávolabb állókat csak egy-egy jel
ző különíti el. A jelző mindig tartósságot vagy ismétlődést fejez ki, a 
többször megtörtént egyszeri elbeszélése pedig háttérnek számít. Ezek
ben a regényekben mindig a mellékszereplő végez állandó tevékenysé
get, csak a fóbős képes egyszeri cselekedetre. Fokozatiság állapítható 
meg az alakok jellemző tulajdonságai között, annak alapján, hogy men
nyire lehet óK.et megfeleltetni a gyakoriságnak, illetve az egyszeriség
nek. 

A szerepló'k.nek a vízszintes tengely mentén való rangsorolása ép
pen ellentétes a XVIII. századi regények térábrázolásával, ahol is a ma
gasra kerülésnek vagy a mélybe zuhanásnak vanjelképes értelme. Míg 
Defoe könyvében, a Moll Flandersban a fölfelé mozgás a rangban emel
kedést, a lefelé zuhanás rangelvesztéstjelent, addig Keménynél a rang
nak már nincs elsődleges jelentősége. Lehetséges, azért nem használja 
ki a függó1egesség jelképét, mivel az évszázadokon át a társadalmi rang 
fokozatait jelentette. 

Kemény már túlhaladottnak vélte a rendiségnek végső soron hű
béri eszméjét. A rajongók világában a rang számít a legállandóbb sajá
tosságnak: születésétó1 fogva megváltoztathatatlanul adva van. Pécsi 
Simon és Kassai István, a XVII. századi erdélyi fejedelemségnek A ra
jongókban egymást követő kancellárjai vagyonra s befolyásra tudnak 
szert tenni, de az elóK.eló"któ1 lenézett polgárok maradnak. Kevésbé ál
landó a lelki alkat, mivel bizonyos fokig változásnak van kitéve, egy
szerre külső és belső hatás eredményeképpen. Még kisebb mértékig tar
tós a társadalmi helyzet. A rang, a lelki alkat és a társadalmi helyzet 
egyaránt jelzői, minősítő szerepet játszik a történetben: Kassai István 
„polgár'', Pécsi Simon lánya, Deborah „hiú'', az apa az új fejedelem föl
lépésétó1 kezdve „kegyvesztett". Kemény mindhárom minősítőt értéke
li: a rangot önmagában értéktelennek, a lelki alkatot és a társadalmi 
helyzetet kétértékűnek láttatja. Az első és a harmadik minősítő értéke
lésébó1 az olvasó arra tud következtetni, hogy Kemény egyrészt bírálja 
a mozdulatlan, rendi társadalmat, másrészt elidegenültnek látja a ha
talmat. 

A hűbéri társadalom rangjainak rendszerét már a Gyulai Pálban 
úgy kezelte, mint látszólagos, nem valódi értékrendszert, és ettó1 a hie
rarchiától meróben idegen, szellemi-intellektuális értékrend alapján 
minősítette jellemeit. A Férj és nóben a polgár Norbert Lipótot a főúr 
Kolostory Albert fölé helyezte. A rajongókban már közvetlenül is kife
jezte ellenszenvét a statikus társadalmi szerkezettel szemben, amikor 
Kassai István unokaöccsében, Elemérben alacsonyabb rangú, nemte
len származású fóbőst választott. A rangot legtöbbre értékelő társada
lom kitörli az egyszeri cselekvést: Elemér hangtalanul vész el. Nagy
bátyja, a cinikus kancellár fegyveres erővel küldi a kegyvesztett előző 
kancellár által is támogatott szombatosok leverésére, kiknek mozgal
mában a társadalmi elégedetlenség zavaros és pusztán romboló szán
dékú vallási rajongással keveredik. Elemér fegyvertelenül lép közéjük, 
hogy jobb belátásra bírja ó'k.et, de lekaszabolják. Az elbeszélő értékrend
jében ő áll a legmagasabban. Halála igen gyorsan megy végbe, de ez a 
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leglassabban bemutatott rész a regényben, az előtérnek legjobban ki-
nagyított alkotóeleme. . 

A lassú elbeszélés és a gyors történés közötti feszültség drámai 
hatású. Az előtérnek ez a legközelebbi pontja irányítja az elbeszélt tör
ténet célelvűségét, a szöveg egész korábbi része fokozásnak tekinthető, 
a hátralevő hét fejezet során az előtér fokozatosan visszahajlik a hát
térbe: az elbeszélő visszafelé járja a gyakoriság fokozatait. A cselekvő 
hősök sorra lelépnek a színpadról, ezután már csak kisszerű dolgok tör
ténhetnek. A befejezés a szürke hétköznapok világáról szól. Az irónia 
félreérthetetlen: a világ egészében nem képes fölemelkedni a tragikum 
magasságába, a tragikus hős számára nincs emberi kapcsolat. A rajon
gókban a fő- s mellékszerepló'k ellentétes értékű állapotváltozáson men
nek keresztül, de mindkettóben az irónia megnyilvánulását láthatjuk: 
akire fölnézünk, annak reménye szertefoszlik, akire lenézünk, annak 
reménye igazolást nyer. 

Kemény Zsigmond munkásságának jelentőségét röviden így 
összegezhetjük: a XIX. század magyar regényírói közül ő vállalkozott a 
műfaj európai történetébó1 korszerű tanulságként levonható szerkeze
ti problémák megoldására, s a Ködképekben és A rajongókban neki si
került az irónia és a tragikum esztétikai minőségét a regény műfajá
ban magas szinten érvényre juttatni. 

Hasonlítsuk össze A rajongók szereplői közül Pécsi Simont és Kas
sai Istvánt! 

Jellemezzük Kassai István és Elemér viszonyát mindkét szerep
lő nézőpontjából! 

Található-e olyan jellem A rajongókban, akinek csakis értékeit 
emeli ki a könyv anélkül, hogy szólna hibáiról? 

Gyulai Pál 
(1826-1909) 

Kolozsvárt született, sokgyermekes, elszegényedett nemesi családból. 
A szabadságharcban nem vett részt, s utána is idóbe telt, míg megta
lálta helyét az úijászerveződő irodalmi életben. Petőfi Sándor és lírai 
költészetünk című tanulmánya (1854-ben jelent meg) hívta fel rá a fi
gyelmet. E tanulmány elsó'ként mérte fel Petőfi egész pályáját. Elma
rasztalja „haragos" költeményeit (azaz forradalmi verseit), de magáé
vá teszi e költészet népiességprogramját, a nép nemzetbe vonásának 
demokratikus gondolatát. 

A független és elvi alapon álló kritika kialakításában Gyulainak 
olyan elődei voltak, mint Kölcsey, Bajza, Vörösmarty és Erdélyi. A kor
szerű kritikai magatartást a száz'ad derekán irodalmunkban elsősor
ban Gyulai képviseli. Elveiben kevéssé eredeti, filozófiai műveltsége 
csekély, s így Erdélyi János és mások alapvetésén indult el, de őközve
títi ezeket az elveket a szélesebb közönségnek, alkalmazva azokat iro
dalmi jelenségekre. Nyelve erőteljes és hajlékony. Adatait lelkiismere
tes filológiai munkával szerzi be, és bírálataiban az értelmezés talán 
túlságosan is hangsúlyozott értékeléssel párosul. 

A magyar irodalom történetét egységes fejlődési folyamatként 
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fogta fel, amely Petőfi lírájában és még inkább Arany epikus költésze
tében éri el csúcsát. Minden megelőző irányzatot ehhez a teljesítmény
hez ~ért, s így csak a népiesség előtti irányzatok megítélésében törté
neti. Alláspontja haladóbb, mint a romantikát kanonizáló Toldy Feren
cé, ugyanakkor visszalépés Erdélyihez képest, aki a népiességet is át
menetiségében, történeti mozgásában fogta fel. 

Gyulai rendíthetetlen és kérlelhetetlen kritikus volt, s ízlésnor
máit ritka konoksággal kényszerítette kortársaira. A hetvenes évektó1 
egyre konzervatívabbá vált: a művészet iránti érzékenységét azzal ará
nyosan veszítette el, minél magasabb pozíciókat foglalt el az irodalom
tudományos életben. Megakadályozta Ibsen műveinek kiadását, és 
tönkrette Vajda Jánost. Három évtizedes reménytelen küzdelmet foly
tatott Jókai regényeinek sikerével szemben. Ha kritikusként vereséget 
szenvedett is, szépíróként méltó ellenfél volt: Egy régi udvarház utolsó 
gazdája című kisregénye a magyar realista irodalom egyik első nagy 
teljesítménye. 

Egy régi udvarház utolsó gazdája 
(1857) 

A kisregény egyetlen személy, Radnóthy Elek sorsára összponto
sít: egy kiüresedési-pusztulási folyamat krónikája. A történetnek igen 
magas a várhatósági foka, mindent előre látni lehet. Már a cím is jelzi, 
hogy egy folytonosság szakad meg, zárul le: régi udvarház, utolsó gaz
dája. A cím utal a történet kettős jelentésére is: egyszerre van szó egy 
egyéni tragédia aprólékos leírásáról és jelképes értelméró1, egy társa
dalmi-lélektani típus szükségszerű kudarcáról. 

Radnóthy természetesen simult bele egy korba, otthon érezte ma
gát benne, cselekvő részese volt; egyénisége - értékei, szokásai, élet
módja - annak megfelelően szilárdult meg. S az a kor, az ő kora, mely
nek törvényeit, úgy vélte, „semmi világi hatalom el nem törölheti", a tör
ténelem fölgyorsult változásával visszavonhatatlanul eltűnt. Otthonta
lanná válása azért válik jelentőssé, mert átfogó problémára utal: a ha
gyományos nemzeti jellem és életforma kerül ellentétbe az új korral, a 
polgárosodással-kapitalizálódással. (Ezt az ellentétet kiélezte, hogy a 
szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban a hódító hatalmi hely
zetébó1, meróben bürokratikus módon vezették be a polgárosodást szol
gáló intézkedéseket.) 

A régi patriarkális világ eltűnt. Igen jellemző, hogy Radnóthy és 
István rendi különbségekre épülő, mégis patriarkális-meleg kapcsola
ta egyre elszigeteltebbé válik az új világban. Hazatérő, bécsi kis
asszonnyá nevelt lánya Erzsibó1 Elisabeth lett: apjával szemben min
dig az ezredesné pártját fogja. Katona fia halálával pedig kihal a csa
lád nemesi neve. Radnóthy életképtelenségét lélektani szempontból 
nagymértékben hitelesíti, hogy a világváltást közvetlenül nem éli át (a 
48-49-es eseményeket otthonától távol, betegen feküdte végig Kolozs
várott), és a történet idején már koránál fogva is alkalmatlan a megvál
tozott körülmények megértésére. 

A regénynek két nézőpontja van: az elbeszélőé és a fónősé, s a 
kettő sokszor egybeesik. Gyakori a függő beszéd, néha felbukkan az 
együttérző értelmezés is (mint például a 2. fejezetben: „Becsületes táb
labíró, derék magyar nemes volt, aki büszkébb őseire, mint kiváltsá
gaira, s akiben a régi és új eszmék sajátságos vegyületben olvadtak 
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össze"), a szöveg egészében pedig a távolságtartástól az azonosulás 
irányába változik. 

A regény sajátos hangulatát három elem együtthangzása adja: a 
rokonszenvé, az iróniáé és a megrendültségé. Mindig jelen van mind a 
három, de változó hangsúllyal. A hazatérést ábrázoló jelenetekben a ro
konszenv emelkedik ki, a visszafoglalási kísérletnél az irónia, végül az 
utolsó fejezetben a megrendülés. A három, meglehetősen különböző 
hangulati elem közül egyik sem érvényesül annyira, hogy megzavarná 
az események és lelki folyamatok részletezően pontos, választékosan 
emelkedett rögzítését. A mértéktartó hangnem feltétlenül arra utal, 
hogy a mű egyensúlyt próbál teremteni hősének megértése és megíté
lése között. 

A rokonszenv a feleségét és otthonát elvesztő embernek szól, s a 
pusztulást megelőző élet meleg színeinek. Irónia akkor kezd hangjába 
vegyülni, amikor Radnóthy a letűnt világot vissza akarja állítani. A szö
veg azt sugallja: ami már megtörtént, abba jobb beletörődni, hogy ma
radjon erő azon változtatni, amin még lehet. Nem a múltban vagy jövő
ben kell élni, hanem józanul fölmérni a jelent és „férfiasan megküzde
ni az idők mostohaságával". Megértő iróniája nemegyszer neheztelóbe 
csap át, amikor Radnóthy eló1 a múlt elfödi a jelen feladatait, sérelmei 
megtorlásán fáradozva elhanyagolja birtokát. 

A megrendültség, a legemelkedettebb szólam a három közül, az 
egyetemes emberi sorsot kíséri. Önmagában is megrendítő közelró1 
szemlélni, amint az ember kikopik az életbó1. A tragikus hangulat vé
gigkíséri a regényt, még a visszafoglalási jelenetben sem tudunk iga
zán nevetni Radnóthy anakronizmusán. Különösen erőteljessé válik a 
mű befejező részében, mikor a fóbős a halál közelében érzékennyé vá
lik a legátfogóbb emberi értékek iránt (például amikor megbántja Ist
vánt, bocsánatot akar kérni szolgájától). 

Gyulai műve igen nagy hatással volt a kortársakra, csak sajnál
ni lehet, hogy nem lett folytatása szerzője életművében. 

Az elbeszélésmód különböző típusaival találkozunk e műben. Ke
ressünk példát a szövegbó1 a következő típusokra: 1. az elbeszé
lő ismertető magyarázata, 2. az elbeszélő példázatszerű magya
rázata, 3. az elbeszélő leírása, 4. egy-egy szereplő gondolatainak 
ismertetése (függő beszéd), 5. szereplóK. párbeszédének bemuta
tása, 6. levélközlések! Mennyire gyakoriak az egyes típusok? 

Korábban megállapítottuk, hogy a szövegnek igen magas a vár
hatósági foka. A cím mellett még mivel bizonyíthatjuk ezt? Egy
két ponton váratlan elemek is előfordulnak, melyek ezek? (Egy 
példa az utóbbira: a kertészt az első fejezetben úgy ismerjük meg, 
mint pozitív figurát, a harmadikban pedig mint negatívat.) 

Milyen esztétikai értékszerkezetek jellemzik a művet? A külön
böző hangnemek milyen minőségekkel vannak összefüggésben? 

A második fejezet elején Ripp van Winkle történetéró1 olvasha
tunk. Mi a szerepe ennek a hivatkozásnak? Milyen más irodalmi 
hősöket lehetne Radnóthyhoz hasonlítani? A magyar regényiro
dalomban késóbb Mikszáth Kálmán formálta meg a Beszterce ost
roma (1894) című művében az életbó1 kikopó nemesi hős különc, 
tragikomikus figuráját. Olvassuk el a regényt, és vessük egybe 
Gyulai alkotásával! 

351 

hang1wmei 

mértéktartás 

megértő 

és neheztelő irónia 

az emberi sors 
tragikuma 



a család 
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Jókai Mór 

(1825-1904) 

Élete és pályája 

Komáromban született, 1825. február 18-án, kisbirtokos nemesi 
családból. Apja, Ásvay Jókay József, ügyvéd volt, aki a maga kedv
telésére verselgetett és festegetett. A szülői ház szellemét a hazaszeretet 
és a puritán kálvinista erkölcs mellett liberális felvilágosultság 
jellemezte. Szülővárosának is sokat köszönhetett: Komárom, a nagy 
dunai kikötő, ekkoriban az ország egyik kereskedelmi központja, 
iparával és gazdagságával jelképe volt a polgárosultabb viszonyoknak. 

A gyenge, félénk, féltett kisfiú csodagyermeknek számított, első 
verse tízéves korában jelent meg. Apja korai halála (1837) annyira 
megviselte, hogy kis híján ő is belehalt. A komáromi református gim
náziumban legnagyobb hatással Vályi Ferenc, késóbbi sógora volt rá, 
aki segített neki a francia, az angol és az olasz nyelv elsajátításában. 
1841-ben került át a pápai főiskolára, melynek önképzőkörében olvasta 
fel első (utóbb nyomtatásban is megjelent) elbeszéléseit. Itt ismerkedett 
meg Petőfivel, akivel késóbb, Kecskeméten mélyült el barátsága. 

1842-ben utazott az alföldi városba, ahol két évig jogot tanult. 
Nemcsak tanulmányaiban iskolaelső, hanem a kecskeméti ifjúság 
körében is vezető szerepet vív ki magának megnyerő egyéniségével és 
sokoldalú tehetségével; kitűnően táncol, szaval, énekel és fest - arc
képeivel pénzt keres, s a főiskola rajztanárként alkalmazza. A rend
szeres testgyakorlás révén szervezete megedződött, mellbaja megszűnt. 
„Itt lett belőlem e'mber! Itt lett belőlem magyar író" - emlékezett vissza 
késóbb Kecskemétre. Nemcsak műkedvelő színielőadásokat rendezett 
(melyekben maga is játszott), hanem kéziratos folyóiratot is szerkesz
tett, s 1843-ban a Nemzeti Színház százaranyos pályázatára ötfel
vonásos drámát írt, A zsidó fiú címmel. Petőfi színészként vetődött 
Kecskemétre, s barátja kérésére lemásolta a drámát. Hálából Jókai 
megfestette Petőfit, violaszín sárga gombos frakkban. 

Bár két év joggyakorlat után, 1846-
ban ügyvédi oklevelet szerzett, első 
regénye, a Hétköznapok (1846) sikerén 
felbuzdulva írói pályára lépett. Ebben 
nagy segítségére volt Petőfi, aki közben 
országos hírű költő lett, s örömmel 
vezette be barátját az irodalmi életbe. 
Pesten tagja lett a Tízek Társaságának, 
184 7-ben pedig átvette az Életképek című 
folyóirat szerkesztését, hogy független 
fórumot biztosítson a radikális szellemű 
irodalomnak. Petőfi és Vasvári Pál 
társaságában a francia forradalom 
történetével és az utópista szocialisták 
eszméivel ismerkedett. Demokratikus 
érzelmeit azzal is kifejezésre juttatta, 
hogy nevébó1 a nemesi származást jelölő 
y-t i-re változtatta. 1848. március 15-én 
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a forradalmi pesti ifjúság egyik vezére, a 12 pontot - melynek 
megfogalmazásában is részt vett - ő olvasta fel a Pilvax kávéházban. 

Napi tennivalóiban éppúgy, mint elvi állásfoglalásaiban Jókai 
szívesen engedte, hogy nála erőteljesebb, határozottabb egyéniségek 
irányítsák. Házassága is ennek jegyében jött létre. Jókai-életrajzában 
Mikszáth Kálmán ironikusanjegyzi meg, hogy a történelmi jelentőségű 
nap, március 15-e legfontosabb eseménye Jókai szempontjából nem a 
forradalom volt, hanem a Nemzeti Színház ünnepelt színésznőjével, 
Laborfalvi Rózával való megismerkedése, akit rövidesen feleségül vett. 
Jókai anyja és barátai, köztük Petőfi, hevesen ellenezték a házasságot. 
Ez is szerepet játszott abban, hogy Petőfi és Jókai késóbb elhidegültek 
egymástól. 

1848 áprilisától még közösen szerkesztették az Életképeket, 
melynek mottója ez lett: „Egyenlőség, szabadság, testvériség". Barát
ságuknak és közös lapszerkesztésüknek az vetett véget, hogy amikor 
Petőfi augusztus végén verset írt egykori pártfogója, Vörösmarty Mihály 
ellen - mert az képviseló'ként a nemzetgyűlésben a többséggel együtt 
Kossuth kompromisszumos javaslata mellett szavazott a nemzeti had
sereg ügyében -, s publikálta versét az Életképekben, Jókai nyilat
kozatban határolta el magát tó1e. Jóllehet ekkor még politikai pozíciójuk 
nem állt messze egymástól - Jókai is lelkesen támogatta a fegyveres 
ellenállást, elkísérte Kossuthot toborzó körútjára, és fontos megbízá
soknak tett eleget: ő kézbesítette a kegyelmet Rózsa Sándornak, aki 
felajánlotta szolgálatait a nemzeti kormánynak, majd az újabb bécsi 
forradalom kitörése után Kossuth követeként utazott Bécsbe, hogy az 
együttműködésró1 tárgyaljon. 

1849 januárjában a kormánnyal együtt Debrecenbe menekült, s 
az általa alapított Esti Lapok hamarosan a Nyáry Pál és Kazinczy Gábor 
vezette alkotmányos irányzat, ismertebb nevén a „Békepárt" szócsöve 
lett, elszánt ellenfele a radikális irányzat fórumának, a Márczius Tizen
ötödikének. Jókai személyesen irányította azt a kritikai hadjáratot, 
amely végül a baloldali rendőrminiszter, Madarász László lemondá
sához vezetett. Az orosz támadás után ismét követi a menekülő 
kormányt Szegedre és Aradra. 

,,A fegyverletétel napján Világoson voltam - emlékezett vissza 
élete legszomorúbb napjaira 1870-ben -, egy szobában laktam Csányi 
miniszterrel és Kiss Ernő tábornokkal. Ott összetalálkoztam hajdani 
főnökömmel, Molnárral. Megállapítottuk, hogy amennyiben az ellenség 
kezébe kerülünk, valamennyien csúf halállal végezzük. Molnár azt 
mondta: ismer egy módot, hogy elkerülje ezt, a szobájába ment - és 
agyonlőtte magát. Kész voltam rá, hogy én is ugyanezt tegyem, akkor 
megérkezett egy barátom.„ és hírül hozta, hogy a feleségem utánam jött 
Pestről és Gyulán vár engem. Ez a szó visszaadta életemet; elhatároztam, 
hogy a feleségemhez megyek. A távolság mindössze 10 mérföld volt, de 
120 OOO orosz állomásozott rajta. Keresztülmentem vakmerően az egész . 
orosz táboron anélkül, hogy az oroszok akár csak megszólítottak volna. 
Csányit felakasztották, Kiss Ernőt agyonlőtték. Gyulán találkoztam 
feleségemmel." 

Világos után bujdosni kényszerült, a Bükk egyik eldugott falu
jában, Tardonán húzta meg magát. Az üldözésektó1 felesége kapcsolatai 
óvták meg: felíratta Jókai nevét a komáromi várvédó'k. listájára, Komá
rom pedig azzal a feltétellel kapitulált, hogy a védó'k menlevelet kaptak. 
Jókai 1850-ben még Sajó álnév alatt kénytelen közölni írásait, 1851-tó1 
már saját nevén publikálhat, de lapszerkesztésre nem kap engedélyt. 
Hivatalosan elóbb a Délibáb, majd 1854-tó1 a Vasárnapi Ujság főmun
katársa, holott valójában mindkettőt ő szerkeszti. 
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Írói pályája tulajdonképpen ekkor indult másodszor, hiszen a for
radalom és a szabadságharc idején politikai és lapszerkesztői 
szerepvállalásai miatt fel kellett függesztenie irodalmi tev~kenységét. 
S most szépíróként is elsőként a közelmúlttal próbál számot vetni: két 
nagy sikerű elbeszéléskötete, a Forradalmi és csataképek (1850) és az 
Egy bújdosó naplója (1851) a szabadságküzdelem dicsőségét és tra
gikumát mitologikussá növelő ábrázolás, A gyémántos miniszter című 
gyilkos pamflet (1850) pedig - melyben a gyémántlopással vádolt és 
megbuktatott radikális rendőrminiszter, Madarász László torzképét 
rajzolta meg-a hősies napok fonák oldalának felmutatása. Ugyancsak 
1850-ben írta a cenzúra által betiltott (és csaknem másfélszáz évig, 
1980-ig kiadatlan maradt) Emléksorok. Napló 1848-49-ből című mun
káját, Jókai valamennyi szabadságharcra vonatkozó visszaemlékezésé
nek "ősszövegét", amely segít megérteni a szoros összefüggést a novel
láskötetek és A gyémántos miniszter között (amit késóbb Jókai azzal is 
nyomatékossá tett, hogy az utóbbit beillesztette a Csataképek hatodik, 
1899-es kiadásába). Az Emléksorokban ugyanis együtt jelenik meg a 
fény és az árnyék, méghozzá az utóbbi túlsúlyával - tehát Jókai pró
zájában csaknem egyidejűleg jelent meg a közelmúltat heroizáló és 
deheroizáló változat. 

A két elbeszéléskötet sikere arra ösztönözte, hogy a heroikus 
változatot részesítse előnyben. Az Egy magyar nábob című regény ( 1853) 
és folytatása, aKárpáthy Zoltán (1854) már a távolabbi múlt, a reform
kor küzdelmeit idézi fel, a nemzet felemelkedését a polgárosodással 
összekapcsoló program távlatából. A közeli és távoli múlt hol elégikus, 
hol pedig humoros megjelenítése végső soron kibontakozást sugallt -
reményt keltve az önkényuralom nehéz éveiben. 

Jókai írói világképe igencsak különbözött legjelentősebb pálya
társainak, Kemény Zsigmondnak vagy Arany Jánosnak álláspontjától. 
Őszintén és kétkedés nélkül hitt a nemzet kiérdemelt jobb jövőjében, a 
liberális elvek társadalmi feszültségeket oldó-megszüntető erejében. 
A korlátként emelkedő körülmények ellen az egyén és a közösség fel
tétlenül győzelmesnek képzelt akaratát szegezte. Szemléletének tágas
ságát jelzi, hogy kortársaihoz képest ritka megértést mutatott a nem
zetiségi sérelmek iránt; szűkösségét pedig, hogy meglehetősen értet
lenül közeledett a felekezeti és társadalmi ellentétek okaihoz. 

Az ötvenes évek második felében már országos hírű író. 1856-ban 
megalapítja a Nagy Tükör című humoros képes folyóiratot, két évvel 
késóbb pedig első humoros hetilapunkat, az Üstököst. 1858-ban az Aka
démia levelező tagjának választják, 1860-ban a Kisfaludy Társaság 
fogadja tagjai közé. A politikai életbe is bekapcsolódott: az 1861-es 
országgyűlésen a siklósi kerület képviselője, a határozati párthoz 
csatlakozott s életre szóló barátságot kötött Tisza Kálmánnal, aki 
Teleki László öngyilkossága után a párt vezére lett. Mint újságíró és 
a balközép lapjának, az 1863-tól 1882-ig működő A hon című hírlap
nak szerkesztője mindvégig pártja céljait igyekezett népszerűsíteni. 
(Nem sokkal A hon megalapítását követően egy cikk miatt egyévi 
börtönre ítélték, és meg is kezdte fogsága kitöltését, egy hónappal 
késóbb azonban kegyelmet kapott.) 

Jókaival tehát nemcsak esztétikai, hanem politikai szempontok 
is szembeállították a Deák Ferencet követő írókat, kritikusokat (s 
Gyulai Pál éles hangú bírálatait ilyen meggondolások is befolyásolták). 
Jókai nem tartotta Kossuth 1849-es politikáját illúziók kergetésének 
(az Emléksorokban csak a trónfosztást ítélte elsietettnek), a Habsburg 
Birodalom fennállását csupán a hetvenes évek derekától tekintette az 
európai egyensúly és a magyar fejlődés biztosítékának. 1867-tó1 
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ellenzéki, 1875-tó1 pedig - Tisza Kálmán hatalomra jutásával - kor
mánypárti képviselő. Idővel az uralkodóházhoz is mély bizalom, némely 
tagjához, így Rudolf trónörököshöz baráti viszony fűzte (1885-ben Jókai 
volt a trónörökös által kezdeményezett többkötetes vállalkozás, Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben magyar nyelvű kiadá
sának szerkesztője). 

Még csak nem is a pálfordulások embere volt: a szabadságharc 
bukása után ugyanazzal a föltétlen bizalommal tartotta a lelket a nem
zetben (és próbált korszerű nemzeti mitológiát teremteni), amilyen biza
lommal hitt korábban a szabadságelvek megvalósításában. Álláspontja 
mindenkor a magyar szabadelvű nemesség hol kisebb, hol nagyobb 
mértékű hangsúlyváltásait követte. Íróként is, pártemberként is 
"realistá"-nak hirdette magát, s az utóbbit illetően talán igaza is volt. 
Abban a hitben kötötte meg különféle kompromisszumait, hogy nemzete 
fölemelkedése csak ezen az áron biztosítható. Ha kellett, a respublika 
ügyét hátrább helyezte; ha úgy látta, hogy lehetetlen a teljes . szu
verenitás, kibékült a részlegessel. A polgárosodást föltétlenül igenelte, 
de a céhes ipar erkölcsi kódexe alapján képzelte el azt, s ellenérzéssel 
fogadta a kibontakozó kapitalizmus - csalásként és embertelenségként 
megélt - jelenségeit. 

A hatvanas évektó1 mintegy módszeresen dolgozta fel regényei
ben XIX. századi történelmünk legfontosabb időszakait, így a szabad
ságharcot (Politikai divatok, 1863) és a Bach-korszakot (Az új földesúr, 
1863). A hatvanas-hetvenes évek fordulóján ért delelője csúcsára Jókai 
művészete: nagy hatású műveiben a II. József uralkodásától a 
Schmerling-korszakig ívelő magyar történelem megidézése (Szerelem 
bolondjai, 1867; A kőszívű ember fiai, 1869; Eppur si muove! És mégis 
mozog a fóld!, 1871; Rab Ráby, 1879) mellett a jelen kapitalizálódó 
világával szemben megoldást ígérő utópikus elképzelésekre is vál
lalkozott (Fekete gyémántok, 1870; Az arany ember, 1872; A jövő század 
regénye, 1872). 

A hetvenes évektó1 szakadatlan ünneplésben van része, már 
amennyire szigorú munkarendje és rendkívüli munkatempója meg
engedte. Sokat utazott, s mivel így szerzett élményeit műveiben meg
örökítette, a városok versengve hívták meg, hogy egy regény, de legalább 
egy novella vagy rajz erejéig bekerüljenek az irodalomba. 1876-ban az 
ellenzéki írók által alapított Petőfi Társaság választotta meg elnök,ének. 
Felesége halála (1886) után fogadott lánya és annak férje, Feszty Arpád 
festőművész próbált kisebb irodalmi szalont kialakítani körülötte. 

Utolsó pályaszakaszára (a hetvenes évek végétó1) már a meg
fáradás a jellemző, a kalandszerű elem eluralkodása - bár éppen ekkor 
írta azokat a regényeit (Gazdag szegények, A tengerszemű hölgy-mind
kettő 1890), amelyekben leginkább megközelítette a realista stílus
eszményt. A politikától fokozatosan visszavonult. 1894-ben ötvenéves 
írói jubileuma alkalmából olyan ünneplésben volt része, amilyenben 
irodalmunk történetében senkinek. A központi ünnepségen nemcsak a 
kormány, az Akadémia és az irodalmi társaságok köszöntötték, hanem 
a főváros, a megyék és városok küldöttségei, a magyar hölgyek és az 
egyetemi ifjúság képviselői is. Ekkor jelentették meg műveinek száz
kötetes díszkiadását is. 

Néhány évvel késóbb viszont széles körű felháborodást keltett, 
hogy feleségül vett egy nagyon fiatal színésznőt. A támadásoktól elke
seredve, utolsó éveit jobbára külföldön töltötte, s itthon is vissza
vonultan élt. Csalódásának és borúlátásának ad hangot utolsó regénye, 
az Ahol a pénz nem isten (1904), amelynek Capitano nevű hőse önként 
kivonul a világból, mert reménytelennek látja a nemzeti és társadalmi 
harcoktól megosztott Európa sorsát. 
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Emléksorok. Napló 1848-49-ből 
(1850) 

E művét Jókai nem szépírói célzattal írta, de - amellett, hogy 
valamennyi 1848-cal foglalkozó írásában visszanyúlt hozzá és merített 
beló1e -önmagában is egyik legérdekesebb s nyelvileg legerőteljesebben 
megformált prózai alkotása. Kiemelt tárgyalását minden~kelőtt az 
indokolja, hogy az érett Jókai szemléletének alakulása szempontjából 
talán az Emléksorok a legfontosabb dokumentum. Bár ő maga többször 
is hivatkozott e művére, a szöveg létezésében a kutatók mindaddig 
kételkedtek, amíg a kézirat 1975-ben elő nem került Dél-Amerikából. 
Az 1980-ig kiadatlan emlékirat ismeretében már látható: Jókai az Egy 
magyar nábobban tulajdonképpen leegyszerűsítette az 1848-49-es 
események közelségében még hasonlíthatatlanul összetettebb és ár
nyaltabb történelemfelfogását. 

Az Emléksorok 1848. december 30-tól, a móri csatavesztéstó1 
1849. április 13-ig, a függetlenségi nyilatkozat kihirdetéséig beszéli el 
az eseményeket. Koncepcionális oka van a kezdő- és a végpont meg
választásának. Távolról sincs szó „in medias res" kezdésró1, mert Jókai 
nem az egész 1848-49-es szabadságküzdelem históriáját kívánja adni, 
hanem csupán egy szakaszáét: a Debrecenbe menekülni kényszerülő 
országgyűlés egymással marakodó pártjainak, valamint a hadsereg 
hasonló elszántsággal rivalizáló vezetőinek az elóbbivel párhuzamosan 
zajló iszapbirkózását mutatja be. A móri csatavesztés volt a közvetlen 
előzménye Pest elhagyásának, míg a függetlenségi nyilatkozat a 
Debrecenben működő kormány utolsó jelentős politikai tette. 

Finomabb értékösszefüggés is fennáll a kezdő- és a végpont között. 
Mórnál csupán egy csata veszett el, nem a háború. S legalább az a haszna 
megvolt, hogy lelassította az ellenség felvonulását, időt engedett rá, 
hogy az országgyűlés és a kormány Debrecenbe szökhessen, és meg
szervezhesse az ellenállást. A trónfosztás viszont - Jókai legalább így 
tudja - jóvátehetetlen politikai hiba volt: a status quo felrúgása ellehe
tetlenítette az ország nemzetközi helyzetét. (Az érvelést a Magyar
országra látogató William Brown angol őrnagy szájába adja: „Nem az a 
nagyobb baj„. hogy az orosz be fog jönni, hanem az: hogy Európa nem 
fogja önöket segíthetni e határozat miatt. Nem az a hiba: hogy ellenségeik 
kezét felszabadíták: hanem az: hogy barátaikét megkötötték.") Azaz Jókai 
szerint nem a harctéren pecsételődött meg a szabadságharc sorsa. 

Másrészt a móri kudarc esetében nem állapítható meg pontosan, 
illetve nem szűkíthető le a felelősség kérdése. Hibázott Perczel Mór is, 
amikor seregével egymagában ütközetbe bocsátkozott a túleróben lévő 
ellenséggel, de Kossuth is, hogy biztatta rá, és Görgey is, mert nem 
sietett a segítségére. Tulajdonképpen az összehangoltság hiánya 
hibáztatható elsősorban. A függetlenségi nyilatkozat esetében viszont 
egyértelmű Kossuth felelőssége, akit Jókai szerint mindenekelőtt saját 
hatalma fogyatkozásának megállítása késztetett erre a kétségbeesett 
lépésre. 

Az emlékirat megírásának legnyomatékosabb indítéka nyil
vánvalóan a bukás okainak és a szereplők felelősségének megállapítása. 
Bár az eldöntőnek bizonyuló, végzetes ballépést Kossuthnak tulaj
donítja, hibázását csaknem törvényszeranek mutatja abban a vége
érhetetlen hatalmi játszmában, amelyet az országgyűlés, a kormány és 
a hadvezetés folytatott szinte az első pillanattól kezdve. Némi túlzással 
fogalmazva, az derül ki az Emléksorok lapjaiból, hogy legalább annyira 
voltak elfoglalva egymás, mint a császári hadsereg legyőzésével. 
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Jókainak majd mindegyik szereplőre van rossz szava. Leg
nagyobb szarkazmussal politikai ellenfeleiró1, a gyűlölt„flamingók"-ról 
és rettegett vezérükró1, Madarász László rendőrminiszterró1 ír. Sok 
mai kommentár megrója ezért, holott aligha kérhető rajta számon, hogy 
nem tudta azt, amit azóta tisztázott a kutatás - hogy Madarász 
föltehetően Kossuth intenciójának megfelelve cselekedett, amikor a 
lefoglalt Zichy-értékekhez nyúlt abból a célból, hogy külföldi 
hatalmasságokat nyerjenek meg ügyünknek, s hogy amikor a hiány
ra fény derült, hallgatásával Kossuthot védte, veszni hagyva inkább 
becsületét. Jókai viszont joggal hihette (és őszintén hitte is), hogy 
Madarászt és társait nem akármilyen bűn terheli: a nemzet ügyének 
kisajátítása önös céljaikra. Ami annál felháborítóbb volt számára, mert 
úgy érezte: Madarászék személy szerint őt magát (is) saját 
forradalmától akarják megfosztani. 

Ám a figyelmes olvasó azt is észreveheti, hogy bár az Emléksorok 
teljes mértében azonosul az ún. Békepárt törekvéseivel, és nem győzi 
magasztalni vezetőinek erényeit, tevékenységüket mégis elégtelennek 
és meddőnek ítéli. Amennyire világos elvi platformjuk, kitartásuk az 
áprilisi törvények jogállása mellett, annyira tisztázatlan politikájuk, 
amelyet eleve behatárolt az a nem elhanyagolható tehertétel, hogy a 
bécsi udvar érvénytelennek nyilvánította az áprilisi törvényeket. 
Nemcsak a szónoki tehetség hiányzott Nyáry Pálból vagy Kazinczy 
Gáborból ahhoz, hogy megfelelően ellensúlyozni tudják a hallgatóságát 
mindenkor fanatizálni képes Kossuthot (az Emléksorok nem hallgat 
erró1 sem), hanem az elfogadható válasz is arra a csapdahelyzetre, 
amibe kerültek. A törvényességet ugyanis nem lehet egyoldalúan 
fenntartani. Pozíciójuk abszurditását mi sem fejezi ki jobban, mint 
hogy a tavaszi hadjárat ragyogó sikerei Nyáry Pált mindössze arra a 
sajnálkozó megállapításra késztetik: „a győzelmek több kárt tesznek 
Magyarországnak, mint az elébbi veszteségek." 

A közös kudarcért csaknem valamennyien felelősek - sugallja 
Jókai -, az elhivatott és jó szándékú, de a hízelgó'k által könnyen 
befolyásolható Kossuth is, a szép szavakat a tényeknél többre becsülő 
Kossuth-párt is, a szélsőségek lefaragásában erős, de a kibontakozás 
megtalálásában gyönge Békepárt is, sőt a maga belharcaiban elmerülő 
országgyűlés egésze is, mert kísérletet sem tesz rá, hogy tájékozódjék 
a nagyvilág véleménye feló1, végül hibáztathatók a nagyhatalmak is, 
akik számára jelentéktelen epizód a magyarság élethalálharca: Angliát 
legfeljebb az érdekli - olvashatjuk az emlékirat legvégén morbid csat
tanóként-, hogy az európai „súlyegyen" (egyensúly) helyreálljon. 

Keserű irónia hatja át az Emléksorok lapjait - ez az uralkodó 
hangneme-, amit csupán alkalmanként ellensúlyoz a hőstettek elbe
szélésekor elengedhetetlen pátosz. Már ekkor kialakult Jókainak az a 
felfogása, hogy egyedül a köznép képes igazi - ellenszolgáltatás nélkül 
hozott - áldozatra (a 22. fejezet megannyi köznépi hőstettet köt 
csokorba, s nem riad vissza attól, hogy szentenciaként mondja ki: „Nem 
a vezetők voltak a nagyok: a nép volt óriás, mely őket fólemelte"). E fejezet 
meglehetős kontrasztban áll az előzővel, amely a katonai vezetó'k 
kitüntetési ceremóniáját adja elő, s nem minden kajánság nélkül időz 
el az immár egymást ellenfélnek tekintő Görgey és Kossuth - kölcsönös 
képmutatást nem nélkülöző - remek párjeleneténél. 

Kétségtelen, Jókai némelykor pontatlanul emlékszik helyszí
nekre, időpontokra és szerepló'kre, készpénznek fogadja el a fölszedett 
pletykákat, és szívesen fitogtatja bennfentességét, jólértesültségét. Ám 
az ő nézőpontja nem a történetíróé, még csak nem is a vallomást tevő 
szemtanúé, hanem a pártharcok boszorkánykonyhájába betekintést 
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nyert és a politikacsinálásba belekóstolt újságíróé. Aki nemcsak az 
elmúlt idó"k eseményeinek alakításába folyt bele, hanem az 1850-es év 
jelenébe is szeretne, hiszen írását nem az asztalfióknak szánja, ki akarja 
adatni - ami azt is jelenti, hogy tekintettel kell lennie a győztes osztrák 
hatalom "érzékenységére" a fölöttébb kényes téma iránt. Az emlékirat 
miniportréi és kommentárjai, kiemelései és elhallgatásai, tévedései és 
elfogultságai annyiban föltétlenül hitelesek, hogy reprezentálják szer
zőjük szándékait és pozícióját. 

Az Emléksorok teljes vértezetében mutatja az elbeszélő Jókait. 
A harminc fejezetbó1 álló mű jól kivehető kompozícióval rendelkezik. Az 
első fejezetek igen rövidek, az egymással sokszor csak lazán érintkező 
események szédítő iramban követik egymást - ezzel is érzékeltetve azt 
a fejetlenséget és kapkodást, ami a kormány és a hadvezetés tevékeny
ségét kezdetben jellemezte. Váltás először a 15. fejezetben következik 
be, ahol valóságos seregszemlét olvashatunk a magyar hadseregró1. 
Ennek mintegy pandanja a 23. fejezet az országgyűlés pártjairól adott 
enumerációval; e késleltetés finom jelzése annak, hogy a magyar had
vezetés elóbb talált magára, mint a politikai. Míg a móri csatavesztéstó1 
a szolnoki győzelemig a hadi események viszonylag részletes bemu
tatást kapnak, addig a dicsőséges tavaszi hadjáratot elbújtatja a hát
térben; azt szuggerálva vele, hogy ekkor nála is fontosabb a parlamenti 
aréna. 

Művészetének néhány sajátossága 

Jókai művészetét a magyar romantikus prózairodalom leg
nagyobb teljesítményeként tarthatjuk számon, még hajellemal
kotás és mélység tekintetében joggal bírálta már a kortárs kri
tika is. Közönségtörténetijelentőségéhez legfeljebb Petőfié mér
hető. Jókai művei, kivált regényei teremtették meg nálunk a 
mai értelemben vett széles olvasóközönséget. 

Hosszú élete folyamán hatalmas bőséggel ontotta műveit, 
szinte halála napjáig. Számtalan író és áramlat hatását fogad
ta be, nemcsak az angol és francia romantikusoktól - Walter 
Scott-tól, Dumas-tól, Sue-tó1 - igyekezett tanulni, hanem Dic
kenstó1, Vernétó1, sőt Zolától is. Életműve mégis egységes, lá
tásmódja és stílusa viszonylag korán kialakult, s csak indulása 
írható le egyértelmű változásként. 

Az egészen korai és a kései, pályája alkonyán írt műveket 
leszámítva, melyekben a képtelen kalandos elem kizárólagos 
túlsúlyra jut, Jókai művészetét általában sajátos kettősség: ro
mantika és népiesség ötvözése jellemzi. Egyfeló1 a romantika jel
legzetes eszközei: a látomásszerű leírás, a hatásos jelenetezés, 
a fordulatos cselekmény, a szélsőséges jellemek, a kiélezett ér
tékhelyzetek, az erős dikciójú ellentétező nyelv. Másfeló1 a né
piesség vívmányai: az eleven, olykor vaskos életanyag hol ben
sőséges-idilli, hol meg éppen tréfás-adomaszerű bemutatása, az 
életképszerű, az anekdotikus és népiesen szentenciózus előadás. 
Jókai egyszerre lett a fellépő népies irány képviselője és a be
áradó francia-angol romantika honosítója. 
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Vizsgáljuk meg példaképpen előadásmódját! Magyaros nyelve magyaros, 
nyelvét, mely kiváló elbeszélőtehetséggel párosul, elsó'ként árnyalt, eleven 
Arany János méltatta. Még a kérlelhetetlenül szigorú kritikus, 
Gyulai Pál is ezt írta róla: „ Valódi magyar hangsúly vezérli szó-
fűzéseit, s a kifejezések árnyalatainak egész kincstára áll rendel-
kezésére", illetve máshol: „Elevenebb és magyarosb elbeszélő min-
den eddigi regényírónknál [ .. .] Divatba hozta az elbeszélés 
könnyed és egyszerű folyamatosságát, szemben azzal a hol szó-
nokias, hol nehézkes értekező modorral s nem eléggé magyaros 
nyelvvel, mely régebbi beszély- s regényíróinkat kisebb-nagyobb 
mértékben jellemzi." 

Figyeljük meg a következő részletet Az arany ember című 
(1872) regényébó1: 

„Milyen csodálatos otthon ez! Az álmatlan ember egészen 
elveszti benne a lelkét. Olyan fenséges, olyan isteni magány! 

Csak emberhang ne vegyüljön az éj hangjai közé. 
De az is vegyül. 
Ott alant, a kunyhó két kis odujában szintén álmatlan em

berek feküsznek, kiknek feje alól valami rossz szellem ellopta a 
nyugalmat, s az éj hangjai nehéz sóhajtásaikkal szaporodnak. 

Az egyik szobából Timár e fohászt hallja elsusogni az éj
ben: »Édes Jézusom!« ... a másik szobából e sóhaj nyög fel: »Óh! 
Allah!« 

Nem lehet aludni itt! 
Mi van oda alant, amitől nem lehet aludni?" 

E szöveget olvasva, feltűnő, hogy a leírt nyugalmas hely
zet mennyire feszültté, majdhogynem mozgalmassá válik az el
lentétező előadásmód révén. Először erősen minősítő, felkiál
tójellel ellátott értelmező mondatokat találunk, melyekre elvá
lasztó kötőszóval (csak, de) kezdődő, ellentétes értelmű monda
tok következnek. A korábbi állítások újabb és újabb tagadását 
még jobban kiemeli a szöveg tagoltsága: minden ellentétes gon
dolatot új bekezdéssel indít. A magyar nyelvre jellemző mondat
kezdő hangsúly jól érvényesül, mivel az első szó többnyire nyo
matékos. Az egyes szakaszok terjedelme szabályosan ismétlődő 
eltérést mutat. A hosszabb, aprólékos leírást (az 1-2. és a 4-5. 
bekezdésben) már-már csattanószerűen ható, szentenciózus 
mondatok követik (a harmadikban és a hatodikban), s a ritmus
váltás újabb feszültség forrása. 

A szöveg folyamatosságát nemcsak az ismételt ellentéte
zés biztosítja, hanem a gyakori visszautalás is. A negyedik sza
kasz „álmatlan emberei" az első „álmatlan emberére" utal. Ké
sóbb, az ötödikbó1 tudjuk meg, hogy az elbeszélő nézőpontja vol
taképp a Timáréval azonos: ő az első szakasz álmatlanja, s vé
gig az ő elmélkedését halljuk. A meditáció általánosságban in
dul és konkrét helyzetfelmérésbe vált át, de ez nemjelent lénye-
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ges változást az előadásmódban. Timár viselkedését éppúgy el
lentétező logika vezérli és ellentétező retorika fejezi ki, mint ko
rábban a jelöletlen elbeszélő elmélkedését. Az ismétlődő, hang
súlyos elem pedig, jóllehet szembeállítás az alapja (az álmatlan 
ember magányát zavarja a többi álmatlan ember), egységet te
remt a szöveg jelentésében is (valamennyi szereplőnek oka van 
a nyugtalanságra). 

Tehát a nyugalom nyugtalanságot takar. Az első monda
tokban megvalósultnak mondott magány késóbb elérhetetlenné 
válik: amit adottnak hittünk, teljesületlen állapotnak minősül. 
Ez a kis epizód is bizonyíthatja Jókai elbeszélő művészetét, az 
előadásmód hatásosságának összetevőit. 

Nem egy elbeszélését, regényrészletét lehetne példának 
hozni arra, hogy - fordulatos cselekménybonyolítás nélkül is -
nagyfokú feszültséget képes kelteni pusztán az előadásmódja 
révén. Kevésbé sikerült műveiben éppen az jelzi szerkesztésbe
li fogyatékosságait, hogy túlságosan sok hárul a stílusra: egye
dül ez teremt folyamatosságot és egységet a szövegben. 

Regényeinek szerkezete általában egyszerű: a cselekmény 
rendszerint vonalszerű, a különböző színhelyek és bonyodalmak 
váltakozása az idóbeli előrehaladásnak megfelelően történik, 
hosszabb leíró vagy értekező rész ritkán szakítja meg a törté
netelmondást (s lehetó1eg a mű elejére kerül), a háttér szerepe 
elhanyagolható. E téren Jókai meg sem közelíti Kemény Zsig
mond újító leleményét. 

Mégsem érezzük regényeit egyhangúnak. A kaland pedig 
csak egyik és nem kizárólagos építőeleme műveinek. A szerke
zet sokszor a pikareszk regényekére emlékeztet ugyan (egyen
rangú epizódok laza láncolata), de itt az egyes epizódok műfaja 
eltér. Jókai különböző műfaji elemeket társít egymással: a hu
moros anekdota, a bensőséges életkép, a kíméletlen szatíra, a 
gyengéd idill, a játékos kaland és a komolyan vett mese ke
verednek-összemosódnak műveiben. Mindez a szerkezet és a 
hangnem összetettségének benyomását kelti. (Péterfy Jenőtó1 
kezdve sokan vitatták, hogy Jókai regényei valóban regé
nyek-e; legújabban az is fölmerült, hogy inkább nevezhetó'k az 
angolszász értelmező irodalomban önálló műfajként számon 
tartott románcoknak.) 

Legtöbb regényében az egyik vagy a másik műfaji elem ke
rül túlsúlyba. Az Egy magyar nábob (1853) fő cselekményszálá
nak két anekdotakör adja pillérét: az egyik a parlamenti és be
tyáros magyar oligarcha típus viselt dolgait, a másik a kései há
zasság- és a Kárpáthy Zoltánban (1854) ehhez kapcsolódó örö
kösödési pör - különös történetét foglalja magában. A kőszívű 
ember fiai (1869) kiinduló helyzete, a haldokló apával, aki messzi 
földön élő fiai között felosztja az örökséget, Ödön és Richárd ka
landos utazása, a hármas szám s az, hogy a legfiatalabb és egyút
tal legkedvesebb fiú vállalja az áldozatot, a népmesék logikáját 
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követi. A szabadságharc katonai eseményeit pedig a hőseposzok 
jellegzetes kellékeit alkalmazva ábrázolja. 

Hasonló módon válik uralkodóvá a kaland (A lőcsei fehér kaland.és életkép 
asszony, 1885) vagy az életkép (Gazdag szegények, 1890; Sárga 
rózsa, 1893). Sokszor a kalandos és életképszerű elem egyen-
súlyba kerül (Szegény gazdagok, 1860; Mire megvénülünk, 
1865). A vallomás ritkán válik meghatározóvá (A tengerszemű 
hölgy, 1890), az első személyben előadott önéletrajz is formális 
keretnek bizonyul különféle kalandok elbeszéléséhez (pl. Egy 
hírhedett kalandor a XVIII. századból, 1879). 

A különféle műfaji elemek vegyítése érthetővé teszi, hogy 
Jókai regényeiben miért nem találunk egységesen ábrázolt, kö
vetkezetesen viselkedő jellemeket. Könnyű belátni, hogy nem 
vezethet realistajellemábrázoláshoz az anekdotikus, az életkép
szerű és a kalandos-meseszerű bemutatás. 

A mesében (és a műfaji szempontból vele rokon kaland
ban) a szerepló'k tulajdonságait kizárólag a történetben játszott 
funkciójuk határozza meg. A hőst az vezérli, hogy kiálljon min-
den próbatételt, legyőzze az összes akadályt. A többi szereplőt figurái mesehősök 
pedig az, hogy segítsék a hőst vagy ártalmára legyenek. Jókai 
regényeinek talán legfeltűnóbb figurái kivételes testi-lelki tu-
lajdonságokkal felruházott mesehősök, akik bűvész módján tün-
tetnek el minden akadályt. Nemcsak verhetetlenek, hanem sért-
hetetlenek is - igaz, ennek az az ára, hogy kevés vonásra korlá-
tozott lelki életet élnek. 

A Fekete gyémántok (1870) Berend lvánja a világtól elvo
nultan élő tudós, aki - mikor egyszer Pestre látogat - azzal ejti 
bámulatba az eló1rnlő társaságot, hogy úgy iszik, kártyázik, ud-
varol és párbajozik, mintha egész életében egyebet se tett vol- eszmék szócsövei 
na. Berend és a többi hős egyúttal boldogító eszmék szócsövei is: 
Jókai hajlamos a mesét példázattá emelni. példázat jelleg 

A mese és a kalandtörténet világa megnyugtatóan kétér
tékű. A helyzet könnyen átlátható: szende angyali lánykák és 
szenvedélyes ördögi delnó'k, áldozatkész, hűséges kisemberek és 
önző, cselszövő hatalmasok. A hősökkel szemben felvonulnak a 
mindenre képes gonoszok, akik mégsem igazán nagyszabásúak: 
a legtöbb esetben kicsinyes céloktól vezetett intrikusok. (Jókai 
ritkán nevezi meg a háttérben húzódó negatív politikai eró'ket, 
mint a Fekete gyémántokban, ahol a nemzetközi katolikus tó'ke 
a fő ellenfél, vagy Ajövő század regényében, ahol a nihilista orosz 
diktatúrával kell a fóbősnek megküzdenie.) A negatív figurák a negatív alakok 
sokszor komikus megvilágításba kerülnek: Tallérosy Zebulon komikuma 
alakján (A kőszívű ember fiai című regényben) annyit derülünk, 
hogy némiképp elnézően siklunk el afölött, hogy Rideghváry ol-
dalán elárulja hazáját. A cselszövés és az árulás ritkán vezet jó-
vátehetetlen katasztrófához, a bűnösök pedig feltétlenül megla-
kolnak. 
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Meróben más a helyzet az életképszerű ábrázolásban meg
jelenő mellékszerepló'kkel. Tseresnyés csizmadia mester vazy 
Tóth uram, a gazdagodó paraszt alakja az Eppur si mouve! Es 
mégis mozog a fóld! (1871) című regényben nemcsak valószerű, 
hanem egyszersmind jellegzetes vonásokkal rendelkezik. Az el
térő műfaji lehetőségek magyarázzák Jókai jellemábrázolásá
nak szembetűnő kettősségét: a főszereplő hősök és gonoszok el
rajzolt, képtelen tulajdonságaival szemben a mellékszerepló1t 
plasztikus és hihető motiválást kapnak. (De az életképnek is 
megvannak a korlátai: nem teszik lehetővé a sokoldalú jellem
zést.) 

Az anekdotikus bemutatás is gyakran vegyül életképsze
rűvel. Csollán Berti és Kárpáthy János (az Eppur si mouve! És 
mégis mozog a fóld!, illetve az Egy magyar nábob című regény
ben) egyaránt a régimódi, fölös energiáit mulatozásban és hec
celésben kiélő vidéki nemesúr anekdotikus figurája. Ám az utób
binak - már az életképszerű részletezés miatt is - jóval jelen
tékenyebbek a méretei: pazarló, értelmetlen létmódja közelebb
ró1 ábrázolva meghasonlottságot takar. 

De Jancsi úr nem menthetetlen, mivel olyan értékkel ren
delkezik, amivel Csollán Berti nem: hazafias érzelmű. Az Egy 
magyar nábob valóságos nemzeti típustant nyújt: a címszerep
lőt, Kárpáthy Jánost egyfeló1 a hazafiatlan, hivalkodó, blazírt, 
külföldöt majmoló arisztokrata (Kárpáthy Abellino), másfeló1 a 
haza felemeléséért felelősséget érző, reformer és emberbarát 
arisztokrata (Szentirmay Rudolf) típusával szembesíti. A fóbős 
az ellentétes eró1t taszításában-vonzásában alakul át az idó1t 
szavát megértő, létmódját megváltoztató, tevékeny emberré. 
(A választás dilemmája még tisztább formában jelentkezik Je
nőy Kálmán sorsában, az Eppur si mouve! És mégis mozog a 
fóld! című regényben.) 

Az átlátszó értékszerkezet, bármennyire didaktikus is, a 
XIX. századi magyar történelem legfontosabb fejezeteit megörö
kíteni kívánó regényekben mélyebb funkciót kap: egy korszerű 
és hatékony nemzeti mitológia megteremtését szolgálja. (S Jó
kaitól idegen a nacionalista elvakultság, egész életében a nem
zetiségek megbékélését szorgalmazta. Jellemző rá, hogy az Egy 
magyar nábob szomszédságában, 1854-ben írta Az utolsó cigány
ország című elbeszélését, amelyben hasonló mitizáló gesztussal 
emelte a legendák világába a megvetett cigányság feltételezett 
őshazáját.) Természetes, hogy e mitológiát a távlattalálás hite 
és bizalma hatja át. Kevésbé szerencsés, hogy ez együtt jár az
zal: alábecsüli az akadályokat, mindenekelőtt saját ellen
érdekeink erejét és szerepét. Nem alaptalanul vetették Jókai 
szemére, hogy maga is osztozik széles körű illúziókban, s mű
veivel még erősíti is azokat. 

Nemcsak az a feltűnő, hogy szinte mindig elejét veszi a tra
gikus kifejletnek (nem riadva vissza attól, hogy akár a legkép-
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telenebb eszközöket alkalmazza), hanem az is, hogy azonos tá
volságból szemléli regényvilágának valamennyi szereplőjét és 
jelenségét. Egyforma kíváncsisággal és lelkesedéssel ír le egy 
csatateret vagy egy konyhát, vagy ahogy egy újabb kritikusa 
megállapítja: „Szeretett megnézni mindent, követ és virágot, ál
latot és embert egyképpen. S amit meglátni vélt rajtuk[ .. .} szíve
sen hitelesnek fogadta el rögtön. A megismerhetőség[ .. .} kételyét 
és következményeit mintha alig érezte [. . .] volna át. Mindenből, 
ami része a természetnek, valami nagy, megingathatatlan evolú
cióban megtestesülő[ .. .} Gondviselés-hit sugárzott reá" (Németh 
G. Béla). 

Művészi világképének e sajátosságai okozzák, hogy ha el
beszélői varázsa által részró1 részre hagyjuk magunkat vezetni, 
nem érzünk hiányt (a részek külön-külön egy nagy egyetemes 
egész felé mutatnak), ha azonban az egész feló1 nézzük a részt, 
az összefüggések esetlegesnek bizonyulnak. Mint Gyulai Pál 
írta: „Mindig kész leleményei nem annyira egymásból fejlődnek, 
mint inkább egymáshoz tapadnak, s ragadják őt, maga sem tud
ja, merre." Talán ezzel magyarázható, hogy Jókai művészetét -
bár értékeit általában elismerte - kisebb lelkesedéssel fogadta 
az igényesebb irodalmi közvélemény. 

Egy magyar nábob 
(1853) 

Jókai ezzel a regényével vált igazán elismert, országos hírű 
íróvá. A reformkor sorsfordító korszak volt történelmünkben s 
nemzetünk fölemelését hozta; megidézése 1853-ban, az önkény-

a részletP,brázolás 
művészete 

az összefüggések 
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uralom idején, vigaszt és reményt nyújtott: azt példázta, hogy a 
legkilátástalanabb állapotból is ki lehet lábalni. Jókai tudatosan 
„irányregényt" kívánt írni, melyben a társadalmi eszméket illeti irányregény 
meg a főszerep. Úgy gondolta: a magyarság fölemelkedésének 
legalapvetóbb föltétele - a jelenben éppúgy, mint a múltban- a 
nemzet összefogása és a nemesség áldozatkészsége. Ekkor még 
osztotta azt az illúziót, hogy az arisztokráciának kell a független 
és polgárosult országért folytatott küzdelem élére állni. 

Az Egy magyar nábob egy megtérés története. A dúsgazdag egy megtérés 
és különc, parlagi gondolkodású és szokású tiszaháti nagyúr, története 
Kárpáthy János durva tréfákkal és duhaj mulatozással tölti ki 
üres életét. Jelképes értelmű, hogy még a neve folytonosságának 
fenntartásával sem törődik: jóllehet a regénytörténés idején már 
hatvankilenc éves, javíthatatlan agglegény, aki egyenesági utód 
nélkül készül meghalni. Fejedelmi nemtörődömséggel szórja a 
pénzt, eltűri, hogy tiszttartói meglopják, ugyanakkor a nemzeti 
kultúra gyarapítására egy fillért sem hajlandó áldozni. Különös a nábob 
udvar veszi körül, saját fűzfapoétája és cigánybohóca van, s a és udvara 
vidék borissza és kicsapongó kisnemeseibó1 verbuválódik társa-
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sága - remek anekdoták hőse és fabrikálója valamennyi. Kár
páthy János rangja magasáról egyforma megvetéssel néz le min
denkire, s patriarchális gesztussal Jancsi úrnak hívatja magát. 
,,Az öreg nábob jellemében - írta Jókai 1858-as utószavában -
osztálya nyers hibáit szándékoztam visszaadni, miket }ókori 
nevelés és korszerű műveltség mindmegannyi erényekké lett vol
na képes átvarázsolni." A regény középpontjában az ő megtéré
se áll. 

Kárpáthy János személyiségváltozásának mintegy elő
képe Szentirmay Rudolfé, akit éppen rendkívüli érzékenysége 
szolgáltat ki az élet hiábavalóságát és megvetését szuggeráló, 
divatos byronista világfájdalomnak, spleenes hangulatnak. Ön
pusztító fogadásának súlyos következményétó1 egy végletesen 
romantikus fordulat menti meg, amiben a sors útmutatását és 
az emberi kötődés fontosságát ismeri fel. Ennek jegyében veszi 
nőül az eszményien tiszta Eszéky Flórát, s válik a magyar libe
rális nemesség egyik vezetőjévé, a reformpolitika élharcosává. 

Míg a fennkölt érzelmű és magas intellektusú Szentirmay 
Rudolfot az életének értelmet adó szerep megtalálása változtatja 
meg, addigi a parlagi Kárpáthy Jánost eredetileg jóval alan
tasabb indíték vezérli: unokaöccsén akar bosszút állni. A ma
gyarságát megtagadó, eredeti nevét Abellinóra fölcserélő uno
kaöcs a párizsi arisztokrata aranyifjak fényűző, léha életét éli, 
s mivel saját vagyonát már elverte, most a nábob halálára 
spekulál, hogy egyetlen örököseként megkaparintsa hatalmas 
birtokát. Jancsi úr nevenapján (ami egyúttal a születésnapja is) 
a neki nyújtott békejobbra azzal válaszol, hogy koporsót küld 
ajándékba. Ezzel kis híján sikerül elérnie célját: a nábobbal csak
nem végez a gutaütés. Most Jancsi úron a sor, hogy megtréfálja 
unokaöccsét: vénségére elvesz egy polgárlányt (ráadásul éppen 
azt a Mayer Fannyt, akit Abellino hiábavalóan üldöz szerel
mével), s fiúörököst hagy hátra. 

A betegségébó1 fölépülő nagyúr gyökeresen változtat 
életfelfogásán, ráébred felelősségére a haza iránt, s Szentirmay 
barátja és fegyvertársa lesz. Fiára mintegy erkölcsi köteles
ségként hagyja meg végrendeletében, hogy legyen különb, mint 
ő volt, legyen jó polgár és jó hazafi, „s nemessége necsak címerére, 
hanem szívébe is legyen írva". Kemény szavakkal ítéli el önmaga 
és ősei üres, pazarló életmódját. Talán a didaxis is okolható 
azért, hogy a megtért nábob jóval kevésbé életszerű, mint ami
lyen a megtérés előtt volt. 

Míg Eötvös J ózsefregénye, A falu jegyzője a vidéki nemes
ség világának taszító vonásait hangsúlyozta, addig Jókaié ezek 
mellett a vonzókat is. Nem hallgat gyarlóságaikról, sőt önzé
sükró1 és műveletlenségükró1 sem, de úgy látja, hogy megnyer
hetó'k ajó ügynek, ha sikerül eredendően ép erkölcsi érzékükre, 
nemzeti érzelmükre apellálni. Kárpáthy János megmenthető -
szemben Abellinóval, akit Jókai valóban menthetetlennek tart. 
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Érdemes egybevetni a párizsi klub aranyifjainak és Jancsi úr 
nemesi kompániájának bemutatását: bár mindkettő karika
túraszerű s nem hagy kétséget afeló1, hogy haszontalan embe
rekró1 van szó, a magyar urak fó1eg egymást ugratják vaskos 
tréfáikkal, míg a párizsiaknak gyanútlan kívülállók erkölcsi 
tönkretétele jelent élvezetet. Jellemző, hogy amikor a nábob egy 
alkalommal arra kényszeríti cigány bohócát, Vidrát, hogy le- a Vidra-epizód 
nyelje a feltálalt sült egeret, s Vidra úgy tesz, mintha a ször-
nyűséges táplálék megakadt volna a torkán (miközben suttyom-
ban zsebébe csúsztatta az egeret), Jancsi úr annyira megijed 
tettének következményétó1, hogy minden tó1e telhető módon 
kárpótolni igyekszik szolgáját. A nábob őszintén ragaszkodik 
környezetéhez; hajdújához, Pálhoz és jószágigazgatójához, 
Varga Péterhez nemcsak föltétlen bizalom főzi, hanem a patri- patriarchális 
archális kapcsolat melegsége és intimitása is. kapcsolat 

Az urak kétértékű - jóra és rosszra egyaránt hajló -vilá
gával szemben az egyszerű polgárok, a kézművesek világa egyér-
telműen pozitívnak mutatkozik a regényben. Barna Sándor asz- Barna Sándor 
taloslegény éppolyan eszményített szereplő, mint Eszéky Flóra. 
Párizsban hasonló lovagiassággal védi meg Abellinóval szemben 
Mainvillenét (akiben nemcsak a művészt tiszteli, hanem honfi-
társát is), ahogy késóbb Pozsonyban Mayer Fannyt. S bár mun-
káját megbecsülik Párizsban, számára nem kérdés, hogy itthon 
a helye. Egyaránt kiváló értője szakmájának és az intrikának, 
Rousseau-nak és a pisztolypárbajnak: a minden akadályt legyő-
ző, jellegzetes Jókai-hős itt még csak epizódszereplő, késóbb vi-
szont számos regényében mint főszereplő jelenik meg. 

A cselekmény bonyolításában jelentős szerepet kapnak a romantikus 
romantikus fordulatok, s a hősök sorsa felett a kiszámíthatatlan fordulatok 
végzet lebeg: nemcsak Szentirmay Rudolf és Kárpáthy János 
személyiségváltozása példázhatja ezt, hanem a föltűnően sok 
teljesületlen szerelem is - ha kevésbé látványosan, de ez tette 
tönkre Mayer Teréz életét éppúgy, ahogy Fannyét vagy Barna 
Sándorét is. A regény egészében mégsem érezzük e fordulatokat 
meghatározónak: a párizsi epizódokban hasonlóképp, mint a 
nábob különc életmódjának és az örökségért folytatott rokoni 
háborúságnak ecsetelésében az anekdotikus elem kerül túl- anekdotikus 
súlyra. A sors kiszámíthatatlanságával szemben pedig valame- elemek 
lyest védernyőt nyújt, hogy a szereplők könnyen kiismerhetők 
- egymás (és az olvasó) számára. Ahogy Fanny is csak addig 
szorong háziasszony szerepében az agráregylet ünnepélyes 
megalakítása előtt, amíg Varga bácsi és Flóra kellőképpen 
föl világosítja leendő' vendégei jelleme felől. Már a regényalakok 
(sok esetben beszélő) nevének hangulata is érzékelteti: hogyan 
ítéli meg őket az elbeszélő', aki olykor egyenesen kiszól a 
történetből. 

Jókai - szemben a realista emberábrázolással - azzal te
remti meg alakjainak belső' hitelét, hogy a bonyolult jellem-
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vonások szövedéke helyett egy érzelmi magot ültet az egyéniség 
centrumába, amely a hős legfóbb sajátossága lesz. „Egy Jókai
alak akkor hiteles - írta Barta János-, ha az írónak sikerült az 
alak emocionális töltését evidenssé, önmagából kisugárzóvá 
tenni. A nagy Jókai-hősök általában egy-öntésből valók, s az is 
ismert tény, hogy önmagukkal nemigen kerülnek konfliktusba. 
Az erkölcsi válaszutakon mindig megállják a helyüket, éppen 
azért, mert személyiségükben nincs hasadás vagy belső meg
osztottság." Részben ez az alapja annak az otthonosság-élmény
nek, amely regényeinek világát belengi. A lehetséges bonyo
dalmak túlnyomórészt belül vannak ezen a világon, s így életünk 
természetes részeként vethetünk számot velük. Csak amikor 
kívülről jön a fenyegetés, s a végzet játszik velünk, akkor mara
dunk teljesen fegyvertelenek; ekkor valóban nem tehetünk 
mást, mint hogy egy sztoikus nyugalmával próbáljuk meg 
elszenvedni a sorscsapásokat. 

Utószavában Jókai mentegetőzik amiatt, hogy műve első 
negyede csupa epizódból áll. Kétségtelen, hogy az első fejezet 
kiváló expozíciója után - amely nemcsak bemutatja a két Kár
páthyt, hanem szembesíti is ó'k.et egymással s egyben kez
dőpontját adja a közöttük kifejlődő családi háborúságnak -
egymást gyors ritmusban váltó epizódok következnek, amelyek 
lazán kapcsolódnak egymáshoz. Ám egybefűzi ó'k.et a közös 
színhely: Párizs - amely nemcsak Abellinónak otthona, hanem 
sok más fontos szereplőnek (így Szentirmaynak és Barna Sán
dornak) is tartózkodási helye. S minthogy a nemzet föl
emelkedésén munkálkodó István gróf és Miklós báró terve éppen 
az, hogy hazacsalogassa a magyar főurakat, a regény útiránya 
innen, Párizsból vezet magyar földre, mindenekelőtt Kárpát
falvára és Pozsonyba. A kilencedik fejezet, amely az 1825-ös 
pozsonyi országgyűlésró1 számol be, mintegy lezárja az első 
részt: itt találkozik újra (vagy először) a regény valamennyi 
fontosabb szereplője. Az egyes cselekményszálak egy-egy szín
helyhez kötődnek, vonalszerűen bontakoznak ki, s idóbeli 
visszalépés (vagy nagyobb előreugrás) csak a színhely meg
változása mellett történhet. Jókai kedveli a késleltetéssel ki
bontott színpadias jeleneteket (mint Fanny megjelenése férje 
oldalán Kecskerey úr estélyén) és a váratlan fordulatokat (pl. 
éppen magasztalják Fanny előtt Flórát, amikor az váratlanul 
betoppan hozzá). 

A vonalszerű kompozíció és a statikus szerepló'k. ellenében 
a műfaji és hangnembeli változatosság teszi dinamikussá és 
sokszínűvé a regényt. Jókainak sikerült egységbe gyúrnia a 
mítosz, a krónika, az életkép, a tudósítás, a vezércikk, a pletyka, 
a karikatúra és az anekdota meglehetősen különnemű elemeit; 
A nábob névnapja című fejezetben még egy számadás rideg adat
soraiba is bepillantást enged. Sokszor a szerepló'k.et nyelvileg is 
jellemzi, kivált a párbeszédekben; különösen karakterisztikus 
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Kárpáthy Abellinónak a magyart törő, azt franciával vegyítő, 
fölényeskedést kifejező nyelvezete vagy a vénkiasszony Szentir
may Marion fullánkos stílusa. Hasonló bravúrral váltogatja a 
fényt és árnyékot, a tragikust és komikust, a drámait és 
szentimentálisat; a kevert hangnemiség a szerepló'k sorsában is 
kísért- gondoljunk Mayer úr tragikomikus, Fanny tragikus-elé
gikus életére, Abellino bohózatszerű felsüléseire, a nábob halá
lának visszafogottan érzelmes beszámolójára. 

A regény folytatásaként megírt Kárpáthy Zoltán (1854) Kárpáthy Zoltán 
inkább mesei és hőseposzijellegű, az 1838-as nagy pesti árvízzel 
a középpontban, melynek során az elemek démonikus erejével 
szembeszálló - Wesselényi Miklósról megmintázott - Miklós 
báró mitikus hőssé magasodik. A természeti katasztrófa elleni 
küzdelem magától értetődő alkalom arra, hogy példának szol-
gáljon a nádortól a mesteremberig terjedő nemzeti összefogás 
szükségességéró1. 

Állapítsuk meg, fejezetró1 fejezetre, mi biztosítja a cselekmény 
folytonosságát: a szereplő, a színhely vagy a kaland azonossága? 

Milyennek ismerjük meg a mű elején Szentirmay Rudolfot és Kár-
páthy Jánost? Beszélhetünk-e fejlődésükró1? 

Miért olyan elnagyolt István gróf és Miklós báró alakja? 

A közhit szerint Jókai csak angyali hősöket, ördögi gonosztevőket 
és valóságos zsánerfigurákat ábrázol. Igazolja-e a regény ezt? 
Indokoljuk válaszunkat! 

Kik tartanak ki Jancsi úr mellett az utolsó pillanatig? 

Egy korábbi fejezetben szó esett arról, hogy Jókai korszerű nem
zeti mitológia megteremtésére tett kísérletet ebben a regényében. 
Bizonyítsuk a megállapítás igazságát a kisebb szerepló'k jel
lemzésével! Milyen mértékben találnak követó'kre a reformer 
arisztokraták a vidéki nemesség körében? 

Nem kerül-e saját értékrendjével ellentétbe az elbeszélő, amikor 
Kárpáthy Abellinót az országgyűlés liberális, ellenzéki szárnyá
ban szerepelteti? 

Csoportosítsuk a regény fontosabb nőalakjait aszerint, hogy po
zitív vagy negatív szerepet játszanak a férfiszerepló'k önmagára, 
illetve méltó feladatra találásában! 
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Az arany ember 
(1872) 

Talán Jókai legnépszerűbb regénye, kései utószava szerint író
jának is legkedvesebb alkotása. Szokatlan mű, rendhagyó hős
sel. Timár Mihály, az „arany ember'', a regény elején még min
denre képes mesehős. Elóbb a Szent Borbála hajót és utasait ve
zeti át a Vaskapun és a többi akadályon, késóbb az üzleti kon
kurenciát vezeti félre és teszi tönkre, megszervezve magának a 
hivatal jóindulatát és a levetinci uradalom bérletét. Szemünk 
láttára alakul át nagyszerű hajósból kiváló üzletemberré. S a 
regény további, túlnyomó részében ez a mindenre képes mese
hős változik kételyek közt vergődő, meghasonlott emberré. 

Jókai műveiben nem ritka a válsághelyzet sem a magán
életben, sem a közéletben. De a kettő együtt jár, vagy az egyik 
- rendszerint a magánélet - megoldódása kárpótol a másikban 
elszenvedett veszteségért. Jenőy Kálmán megnyeréséért egy
szerre küzdenek mindkét szinten a haladó és visszahúzó eró'k, 
a kőszívű ember fiainak emelkedésében és bukásában is szoro
san egybefonódik a családi és nemzeti sors. Jenőy éppen a 
nemzet felemelését szolgáló kulturális küldetésért áldozza fel 
magán- és közéleti boldogulását, a Baradlay család (és a nemzet) 
szabadságküzdelmének vereségét pedig a két idősebb testvér 
családi boldogsága ellensúlyozza. Az arany emberben nemcsak 
megbomlik a kettő egysége, hanem egymást kizáró értékként 
kerül szembe. Timár olyan választás elé kerül, hogy vagy a köz
életi sikert, a gazdagságot, vagy a magánélet lelki békéjét, a bol
dogságot nyerheti el. 

Jókai egyetlen hőse, aki tragikus határhelyzetbe kerül. 
Mert ez a "mesehős" erkölcsileg nem feddhetetlen. Az eltulajdo
nított kincs hozza meg a szerencséjét, s ezért hiába válik min
den arannyá a kezében, a vétek árnya minden sikerre rávetül. 
Bármennyire gyanútlan vagy éppen jó szándékú is, tettei szán
déka, vágyai ellen fordulnak. Ahogy nő tekintélye, hatalma a vi
lág szemében, úgy hatalmasodik el benne az önvád. A tolvajlás 
érzete fűződik előbb a gazdagsághoz, azután áttevődik az embe
ri kapcsolatokra is: meglopja Timea szabadságát, Noémi érzel
meit, s végül minden sikere lopottnak tűnik a szemében. Timár 
önértékelése és az elbeszélő minősítése nem esik mindig egybe, 
s ez az olvasót arra ösztönzi, hogy eltűnődjön Timár jellemén. 

A regény fóbb szereplői valamennyien romantikusan meg
rajzolt alakok. Timea alabástrom-hideg magatartással rejti 
szenvedélyeit, Athalie démonian szenvedélyes és kiszámíthatat
lan nö'alak, Krisztyán pedig értelmes és gátlástalan gonosztevő'. 
Velük szemben Timár bonyolult jellem. A regény elején úgy is
merjük meg, mint kiváló képességű embert, aki irtózik minden 
becstelenségtő'l. Erkölcsi igényessége az „első' lopás" után is meg
marad, s ezt nemcsak önvádja, hanem üzleti tisztessége is bizo-

368 



nyítja. Sikerében része van tehetségének is, lelkiismerete pedig 
nemcsak üzleti tevékenysége közben óvja meg az erkölcsi kisik
lástól, hanem végül még,az üzlettó1 is elidegeníti. 

Az. első és egyetlen vétség mégis olyan rettentő súllyal ne
hezedik rá, hogy összeroppantja, és végül - miután teljesen be
lebonyolódik ennek következményeibe, s felőrlődik a kettős élet 
felelősségétó1 - az öngyilkosság szélére sodorja. Bűn és bűnte
lenség állandó egyensúlya teszi köznapian ismerőssé s ugyan
akkor romantikusan talányossá Timár alakját. Ennek köszön
hető, hogy hiteles lélekrajznak fogadjuk el Jókai ábrázolását. 
Az arany ember nem boncol, mint a korszak realista regényiro
dalma, hanem líraian megjelenít a romantika eszközeivel. Egy
részt a hatalmas ívű belső monológok segítségével: az elbeszélő 
igen gyakran és igen nagy hangsúllyal azonosítja nézőpontját 
Timáréval. Ezért nevezi az értelmezó'k jó része Az arany embert 
„vallomás-regénynek", bár az elbeszélés nem egyes szám első sze
mélyű, s nincs nyíltan jelezve önéletrajzi jellege sem. 

A lírai megjelenítés másik eszköze a tájrajz. A regény egy
másra következő és állandóan változó látomásszerű tájai - a 
Vaskapu fensége vagy a Senki sziget idillje-Timár lelkivilágá
nak változásait fejezik ki. Vagy gondoljunk a „ vörös félhold" meg
ismétlődő, jelenésszerű felbukkanására, amely - eredeti, jelké
pes értelmén túl - mintegy jelzi Timár életének válságos fordu
latait, s misztikus, megfoghatatlan módon hordozója lesz a hős 
belső sugallatának. A mélyponton, az éjszakai balatoni jelenet
ben az öngyilkosságra készülő Timár ismét a hold hívó szavára 
figyel: „Jövök, jövök. Nemsokára megtudom, mit beszéltél hoz
zám. Ha hívtál, ott leszek." 

Az arany ember cselekménye végül mégsem végződik tra
gikusan. Timárt az öngyilkosságtól egy csodaszerű jelenség 
menti meg, amely a halálnak felajánlott életét szó szerint vissza
adja: a rianás, amelybe magát ölni akarja, elóbb Krisztyán holt
testét mutatja meg, majd bezárul előtte. Tehát elviszi múltja ül
döző démonát, és mintegy elfogadja helyette az áldozatot. Krisz
tyán, magához véve Timár ruháját, pénzét, magának tulajdo
nítva Timár valamennyi jogát, egyszersmind rosszabbik énjét, 
bűneit is magára vette. A megoldás lebonyolításában Jókai erő
sen támaszkodik a francia romantika (Sue, Dumas) kelléktárá
ra, de egy mélyebb folyamatot leplez vele. Barta János hívta fel 
rá a figyelmet, hogy a regény befejezése - mely Timárt a Senki 
szigetére juttatja - azt mutatja, hogy Az arany ember világában 
az erkölcsi értékek szintje fölé rendelődik az erkölcsfeletti érté
kek szintje: a Senki sziget édeni állapota. 

E sziget törvényen és társadalmon kívüli terület. Normá
it Teréza alakítja ki és fogalmazza meg. Egy végtelen irgalmú, 
bűnbocsátó Istenről beszél Noéminak, „de arról a kegyetlen, 
bosszúálló Istenről... arról az áldozatot követelő, cifra templo
mokban lakó Istenről... ő nem tud semmit!". Itt nincs is szükség 
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törvényre, sem egyházra: az együttélés normáit és a vallást a 
természet szabja meg, egymásban s a természet képében szere
tik Istent is. Ahogy Teréza a szigeten gazdálkodik, épít, s ahogy 
a halált és az utánajövendőket elképzeli, mindaz kifejezi aszi
get erkölcs- és társadalomfeletti légkörét. Ennek lesz örököse 
Timár, itt találja meg lelki békéjét, az igazi boldogságot. 

A "sziget" az irodalom hagyományos toposza, és gyakran 
válik a társadalmi utópiák (vagy ellenutópiák) képzeletbeli or
szágává. Jókai szigete csak a társadalomból kivonult magánem
bernek nyújtja az aranykori természetesség utópisztikus éde
nét. A rousseau-i gondolat és a romantikus nosztalgia együtt for
málták ezt a szigetet, ahol a pénznek nincs hatalma, s az arany 
átka, a tulajdon átka megszűnik. 

Ki nevezi a regényben Timárt „arany ember"-nek? Mi a funkció
ja ennek? 

Mikor ítéli az elbeszélő alaptalanul bűnösnek Timárt? Mikor nem 
ítéli el, jóllehet volna alapja? 

Szó volt arról, hogy Jókai milyen műfaji összetevó'kből szervezi 
regényeit. Ebben a regényben milyen összetevőket találunk? Me
lyik dominál? 

A kaland, a titok, a különös véletlen nagy szerepet játszik a ro
mantikus regényben. Gyűjtsünk ilyen jellemzó'ket a regénybó1! 

Rousseau véleménye szerint a tulajdon: lopás. Ki fogalmaz meg 
ehhez hasonló gondolatot a regényben? Mit tudunk meg a regény-
ből az üzérkedés, a vagyonszerzés módszereiró1? · 

Az arany emberre ellentétes értékek nagyfokú vegyítése, ütköz
tetése jellemző. Bizonyítsuk ezt a regénybó1 vett példákkal! 

Sárga rózsa 
(1893) 

A kilencvenes évek elején Jókai két regényt is írt, mely kitűnt új
szerű tárgyával: a Gazdag szegények (1890) cselekménye egy pesti kül
városi bérházban, a Sárga rózsáé a hortobágyi pusztán játszódik. Ko
rábbi műveiben a munkásnegyed egyáltalán nem, a pusztai táj pedig 
csak epizodikusan merült fel. 

A Sárga rózsa három fü elembó1 építkezik: a balladaszerű törté
netbó1, a néprajzi beállítottságú leírásból és az életképekben kibonta
kozó cselekményből. 

balladaszerű A szerelmi bonyodalom a népballadák világát idézi. Egyszerűjel-
történet lemek, feltétlen értékek, változatlan szenvedélyek, végzetes kimenetel. 

Elágazások nélküli történet, fontosabb eseményekre szorítkozó, párbe
szédekre (összecsapásokra) kihegyezett előadás. Természetes színhe
lyéül kínálkozik a civilizációtól érintetlen pusztai táj, melyet nem szel 
keresztül még a vasút, és természetes hö'se lehet a pusztai ember, aki 
vitás ügyeit maga intézi el, nem bízza azokat hatóságra. 

Rendkívül zárt és különös világ ez. Táj és ember olyan egységet 
alkot, ami máshol már elképzelhetetlen. Az elbeszélő' szükségesnek érzi, 
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hogy a legapróbb részletekre is kiterjedő, pontos leírást adjon. Mintegy 
külső nézőpontból közeledik tárgyához: nemcsak a délibábot és a kilenc
lyukú hidat, hanem a gulyások és a csikósok szokásait, életmódját is 
néprajzi érdekességként szemlélteti. Súlyt helyez rá, hogy megmagya
rázza a „cifra" és a „nemes" ménes közti különbséget. Éppolyan lelke
sülten számol be a gulyaterelő puli ügyességéró1, mint a bojtárok és a 
számadók délceg termetéró1. A regény kevésbé sikerült részei ezek. 

Tulajdonképpen végtelenül egyhangú, mozdulatlan világ tárul 
elénk a regénybó1. A pusztai napkelte csak a látogatóba jövő számára 
látványosság. Az itt éló1mek közönséges mindennapi környezet. A re
gény finom jelzése, hogy a „betyár" szó emlegetése mennyire mást je
lent a bécsi piktor és a számadó gulyás számára. Ami az egyiknek ro
mantikus érdekesség, a másiknak kerülendő veszély. 

A festő (és az állatvásárló külföldiek) hosszadalmas szerepelteté
se a harmadik fejezetben éppen azt a célt szolgálja, hogy érzékeltesse 
a pusztai táj megítélésének bizonytalanságát. A festő is rácsodálkozik 
a nem hihető „extra" valóságra, akár az elbeszélő. A piktor ironikus áb
rázolása erősíti is, ellenpontozza is az elbeszélő álláspontját. Képzelet 
és valóság viszonylagossága annyira fontos Jókai számára, hogy még a 
szerkezet egységét is megbontja érte, e kitérő beiktatásával. 

A regény meghatározó műfaji eleme az életkép. A cselekmény 
életképekben bontakozik ki: a csárdában játszódó évődésektó1 a pusz
tai tennivalón és adásvételen át a révházban veszteglő népek trécselé
séig. Ez teszi lehetővé, hogy a jellemek - a történet balladai zártsága 
ellenére - árnyalttá váljanak. Decsi Sándor és Lacza Ferkó nem csu
pán szerelmi vetélytársak, s joguk nem egyszerűen időrendi „elsőség" 
kérdése - ami egy balladában a bonyodalomhoz elegendő lenne. 

Decsi Sándort igazságérzete vezérli minden tettében, gyűlöli a 
hazugságot: ezért lesz katona, s végül Klárit is ezért taszítja el. És még
is, a hazugságot is vállalja, csakhogy a lánynak ne essék bántódása 
akaratlan vétke miatt. Nem kevésbé összetett Klári alakja sem: oda
adó és kacér, könnyelmű és bűnbánó egyszerre. A következmény balla
dába illő: a lány elveszíti mindkét udvarlóját. 

A regény nagy értéke a balladai és életképszerű elem finom ötvö
zése. A történet zártságából és a jellemek árnyaltabb bemutatásából 
egyaránt következik, hogy megnő a tárgyak és gesztusok jelentősége : 
könnyen kapnak jelképes értelmet, mint a címadó „sárga rózsa", az 
arannyal befuttatott függő vagy Lacza Ferkó váltójának kiegyenlítése. 

Amikor Az arany ember Vaskapu jelenetét írta, Jókai még nem 
járt az Al-Dunán. Jóval késóbb, mikor már látta a valóságban, 
felkérték, hogy írja le a valódi látványát. Azt felelte rá: ,;Nem tu-
dom leírni, mert láttam." 
Mire emlékeztet ez a kijelentése a Sárga rózsában? 

Vannak anekdotikus elemek is a regényben. Melyek ezek? 

Figyeljük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a fejezetek! Hol 
folyamatos a történetmondás? Hol szakítja meg az elbeszélő a 
folytonosságot? A fejezetek felében csattanószerű lezárást talá
lunk, keressük meg ezeket! 

Olvassuk el Móricz Zsigmond Komor ló című elbeszélését! Miben 
emlékeztet a Sárga rózsára? A két mű összehasonlítása alapján 
döntsük el: eló1egezi-e Jókai regénye Móricz művét! 
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Madách Imre 
(1823-1864) 

Madách Imre Petőfivel egy idóben született, és a reformkor szellemi lég
körében nőtt fel. Gazdag, régi nemesi családból született az ~_gy kori N óg
rád megyében - ma Szlovákiában fekvő -Alsósztregován. Osatyja, Ma
dách Gáspár, a XVII. század elején élt alispán, Balassi leghíresebb ta
nítványának, Rimay Jánosnak volt a barátja, s maga is verselgetett. 
Madách Imre anyja, Majthényi Anna bárónő, a reformkor széles látó
körű, művelt asszonyai közé tartozott. Férjének korai halála után ked
venc fiát, Imrét Pestre küldte tanulni, ahol az arisztokráciának legha
ladóbb tagjaival ismerkedett meg. 

Az ifjú Madách már igen korán foglalkozott írással. Első költe
ménye 1839-ben jelent meg, a következő évben pedig már versesköte
tet adott ki, Lantvirágok címmel. A negyvenes és az ötvenes években is 
folytatta a versírást. Rövid költeményei nem jelentéktelenek, de nagy 
részük önállótlan. Népies életképei Petőfi hatását mutatják, bibliai ala
kokról írt történelembölcseleti költeményei pedig Vörösmarty ösztön
zésére engednek következtetni. Műveinek ez utóbbi csoportja úgy is ér
telmezhető, mint felkészülés élete fő művének, Az ember tragédiájának 
a megírására. 

Pesti diákévei alatt Madách színházba is járt, s ott szerzett élmé
nyei a negyvenes évek elején arra ösztönözték, hogy színműírással is 
próbálkozzék. 

Férfi és nő címmel Szophoklész Trákhiszi nők című drámáját dol
gozta át, a Mária királynóben és a Csák végnapjaiban a magyarság ön
védelmének egy-egy fejezetét írta meg. Közülük e legutóbbinak az ad 
külön jelentőséget, hogy Madáchtól távol állt a nemzeti múlt fönntar
tás nélküli dicsőítése: a magyar nemzeti érdekekért síkra szálló Csák 
Mátét tehetetlennek ábrázolja az idegen szellemet megtestesítő Károly 
Róberttal szemben. 

Mindezek a művek csak részleteikben érdekes kezdemények, ha 
Az ember tragédiájával (1859-60) hasonlítjuk össze óK.et. Madách te
hetségének elmélyüléséhez 1848-49 megrázó élménye is hozzájárult. 
Súlyos szívbaja remeteségre kényszerítette, s így nem vehetett részt a 
fegyveres harcban, de annak kimenetele közvetlenül érintette. Pál nevű 
öccse a hadjáratokban szerzett betegség-
ben halt meg, Mária nevű nővérét csá
szári tisztbó1 forradalmár őrnaggyá lett 
férjével és kisfiával együtt a fegyverleté
tel után felkoncolták a bécsi udvar által 
a magyarok ellen uszított románok. 

1851-ben Madách Kossuth volt tit
kárát, Rakovecz Jánost bújtatta. Rako
vecz Madách intése ellenére többször is 
mutatkozott nyilvánosan. Följelentet
ték, mire ff elmenekült, Madáchot vi
szont egy évre börtönbe zárták. Rabosko
dása alatt felesége, a köznemesi szárma
zású, műveletlen Fráter Erzsi könnyel
mű életmódot folytatott. Madách puritán 
erkölcsű, szigorú és erőszakos anyja éles 
ellentétbe került a menyével, s a börtön
ből kiszabadult Madáchot otthon családi 
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háborúság fogadta. 1854-ben Madách elvált feleségétó1. Három gyere
két ettó1 kezdve maga nevelte. Házassági csalódásának is része volt ab
ban, hogy Éva alakját késóbb, Az ember tragédiája egyes részleteiben 
meggondolatlannak, szeszélyesnek vagy csapodárnak tüntette fel. 

Az ember tragédiája 
(1859-60) 

Ezt a fő művet magárahagyatottságában írta, 1859. feb- a Tragédia 
ruár 17. és 1860. március 26. között. Ádám megformálásakor sa- keletkezése 
ját társadalmi és magánéleti ábrándjainak meghiúsulását is ki-
fejezte, Lucifer jellemzése pedig sokat köszönhet legjobb barát-
jának, Szontagh Pálnak, aki magányában szinte egyetlen táma-
sza volt, s kijózanító cinizmusával tartotta benne a lelket. 

A Tragédia műfaja 

Az ember tragédiáját csak a műfaji hovatartozás eldönté
se után lehet értelmezni. Noha egyáltalán nem lehet kizárnunk 
sikeres színrevitelének a lehetőségét, célszerű úgy megkö
zelíteni, mint történelembölcseleti indíttatású költeményt. Igaz, 
pesti diákévei alatt Madách gyakran járt színházba, de késóbb 
már aligha lehetett módja erre, s így hihetó1eg csak töredékes 
fogalmat alkothatott magának arról, mit is jelent színpadi mű
vet írni. A:z. európai romantikusok művein nevelkedett, akik 
többnyire Goethe Faust című drámai költeményét tekintették 
példamutatónak, és saját hasonló jellegű műveik megjelölése
kor a „lírai dráma" elnevezést használták. Ebben a szókapcso
latban a jelző határozza meg az uralkodó minőséget, mivel a pár
beszédes jelenetsor lírai hangnemnek, a külső helyzetek sora, 
az események idóbeli egymásutánja lírai helyzetekbó1 összete
vődő belső történésnek, a lírai énben lejátszódó folyamatnak, el
mélkedésnek van alárendelve. (A lírai dráma műfaji elnevezés 
mellett a magyar szakirodalom a drámai költemény megjelölést 
is alkalmazza.) 

Az ember tragédiája is ehhez a műfajötvözethez tartozik. 
A gondolati líra elsődleges benne, a színpadi megjelenítés ehhez 
képest másodlagos. Művészi erényei ezért érvényesülnekjobban 
olvasáskor, mint színházi előadásban. 

Mi indokolja ezt a műfaji összetettséget? Kétségkívül az 
egyetemesség igénye. Az ember tragédiája éppúgy mélyen gyö
kerezik a magyar történelemben, mint íróink bármely alkotása. 
Levert szabadságharc után keres magyarázatot a történtekre, 
a szabadelvű nemesség nézőpontjából. Mégis rögtön szembeszö
kő az eltérés: ebben a művében Madách az emberiség közös kul
túrszimbólumaival a legáltalánosabb emberi léthelyzet szintjé
re emelte korának magyar sorstragédiáját. Kísérletet tett arra, 
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hogy kitörjön a hazafias költészet körébó1, szűknek érezvén azt. 
,,A hazafiság - írta egyik jegyzetében - csak a magyarnál lehet 
költészet tárgya, hol létünkért küzdünk, semmi nagy költő azt 
nem használta." 

Az ember tragédiája általában az emberi létezés értelmé
vel foglalkozik. Nem az egyes ember törekvéseiben, hanem az 
emberi történelem egészében kutatja a magasabb célszerűséget. 
Térben és idóben elképzelt utazás formájában egyetemes láto
mást jelenít meg. Átfogó világmagyarázat igényével lép föl, s ez 
teszi érthetővé, hogy egyetlen más magyar nyelvű alkotás iránt 
sem nyilvánult meg olyan nagy érdeklődés világszerte, mint a 
Tragédia iránt. Befejezése után a szerző ismeretlenül Arany J á
nosnak küldte el a szöveget, s ő fölismerte a költemény egye
dülálló jellegét. A Kisfaludy Társaságba ezekkel a szavakkal ve
zette be Madáchot: „Ki a gondolatnak, az általános emberiség
nek oly derekas érvényt szerzett faji és egyedi aprólékosságokban, 
s képzelmi üres játékokban nagyon is elmerült mai költészetünk
ben, annak díszes helye van közöttünk." 

A Tragédia főszereplői 

Madách két főszereplő kérdéseinek és válaszainak sora
ként mutatja be az emberiség történelmét. Ádám és Lucifer nem 
egyszerűen két különböző álláspontot képvisel, hanem különbö
ző álláspontok között dönteni nem tudó, meghasonlott lírai alany 
kettősségét fejezi ki. Ami az ő szájukból hangzik el, az Madách 
költészetének a csúcsa, fő művének legszebben megformált ré
sze. A költő az ő beszédükben nemesíti meg azt a nyelvet, amely 
történelembölcseleti ösztönzésű lírai verseiben Vörösmarty köl
tői retorikájának többnyire botladozó, de egy-egy töredékben 
már értékes továbbfejlesztése volt. 

Ádám és Lucifer párbeszéde kivetített belső vita. Ádám a 
magyar reformkor, 1848 és általában az európai polgárosodás 
eszméit, az emberiség fejlődésének és a szabadság leendő meg
valósításának gondolatát hirdeti. Lucifer nem lát fejlődést a tör
ténelemben, szerinte örök körforgás a lét, s az ember saját kö
rülményeinek kiszolgáltatottja. 

Ádám szerint a szabadság vágya az embert az összes töb
bi éló1énytó1 megkülönbözteti. Lucifer nem ismer el ilyen szem
beállítást, pusztán természeti, azaz nem társadalmi lényként 
értelmezi az embert. Ádám forradalomhoz vezető kor, Lucifer 
bukott forradalom utáni időszak szellemét képviseli. Ádám esz
méi a romantikával és a szabadelvűséggel, Lucifer tagadásai a 
pozitivizmus nevű eszmeáramlattal hozhatók összefüggésbe. 
Ennek a bölcseleti irányzatnak képviselői az általános elvonat
koztatásokat nem, csakis az egyedi konkrét tapasztalatokat 
tartják érvényes ismeretnek. A természeti törvényszerűségeket 
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vonatkoztatják a társadalomra is. Nem tesznek különbséget je
lenség és lényeg között. Az értékítéleteket érvénytelennek minő
sítik. A kor természettudományában a teljes meghatározottság 
(determinizmus) elve érvényesült, s ez befolyásolta a bölcseletet 
is. Madách sokat olvasó, bölcseletileg iskolázott ember volt, s az 
ő korában Európa-szerte korszerű gondolatokkal viaskodott. 

Mint minden hasonmás, a Tragédia két főszereplője is el
lentétben áll egymással, de egyszersmind szorosan összetarto
zik. Ádám lázadó romantikus hős. „Ön magam levék Enistenem
mé" - mondja a paradicsomból való kizáratása után. Az első tör
téneti színben úgy érzi, hogy „erősebb lett az ember, mint az is
ten", s még végső elkeseredésében, fölébredése után is azt állít
ja: „Dacolhatok még, isten, véled is." Lucifer azonban annyira 
teljes bírálatban részesíti az emberi szabadság romantikus fel
nagyítását, hogy Ádám sorsa közel kerül Toldinak vagy a Buda 
halálában szereplő Etelének végzetéhez. Bukása már nem 
annyira magasztos, mint a romantikus hősöké. 

A történeti színek Lucifer igazát támasztják alá, s így ma
gától értetődik, hogy Ádám nem tud nevetni rajtuk, de érdemes 
fölfigyelni arra, hogy Lucifer nevetése is többnyire kelletlen. 
Ezek a jelenetek értelmezett vállalkozások sorát mutatják be. Az 
értelmező mindig előre látja a vállalkozó kudarcát, de annak be
következtét megelégedettség helyett fanyarul veszi tudomásul. 

Kondor Béla: ,,A tett halála az okoskodás". 1966 

A Tragédiát számtalan magyar képzőművész illusztrálta már. Érdemes 
összevetni, hogyan látta Madách világát az aprólékosan részletező, „meséló'" 

Zichy és az ideges, finom vonalakkal „filozofáló" modern grafikus. 
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Lucifer az ember létét ironikusan fogja fel, de iróniájából 
nem hiányzik a pátosz, sőt a tragikum árnyalata sem. A költe
mény lírai jellegét bizonyítja, hogy Ádám világszemlélete Luci
ferére is átsugárzik: a célszerűség igénye a Sátánban is fölme
rül. Nemcsak Lucifer tölti be a bíráló szerepét, hanem Ádám 
megújuló életlendülete is támadhatónak mutatja a Lucifer ál
tal képviselt érték- és döntésmentes gondolkodást. A történeti 
színek során Ádám és Lucifer egyre közelebb kerül egymáshoz. 
Míg korábban Ádámnak meg kellett szenvednie annak a belá
tásáért, amit Lucifer előre tudott, addig az utolsó jelenetekben 
már mindketten nézó'k, jórészt csak ütemkülönbség áll fönn kö
zöttük a felismerésben. Felvetődik a kérdés: vajon Lucifer nem 
Ádámhoz hasonló romantikus lázadó volt-e eredetileg, azaz 
Ádám sorsa nem emlékeztet-e bizonyos mértékig Lucifer törté
netére. 

Első pillanatra azt hihetnó'k, Évának alig van szerepe ab
ban a párbeszédbe kivetített magánbeszédben, mely a Tragédia 
elmélkedő lírájának lényegét alkotja. Midőn az Úr szózatát hall
ja, teljesen magáévá teszi a benne foglaltakat, máskor viszont 
ugyanígy a pillanat hatására fogadja el Lucifer érvelését. Álta
lában mérlegelés nélkül, az akarat és az érzelem körén belül, 
többnyire csak a jelenben él, ritkán emlékezik. A nő és férfi kap
csolatának ábrázolásában a Tragédia nem különbözik Madách 
többi alkotásától, Éva megformálása nem jelent olyan minősé
gi változást Madách korábbi nőalakjaihoz képest, mint amilyen 
Lucifert a negyvenes években írt drámák alakjaitól elválasztja. 
Mégis hiba volna megfeledkezni arról, hogy Éva nem egyszerűen 
az ösztön, az érzelmek s a művészet szerepére emlékeztet, de 
döntő érvekkel tudja más irányba terelni Ádám és Lucifer 
gondolatmenetét. A második színben ő veti föl a szabad akarat 
fogas kérdését, s a tizenötödikben ugyancsak ő hozza szóba a 
megváltás lehetőségét. 

Az Úr jellemzése többértelmű. Lucifer alakjában a többér
telműség mélységet eredményez, az Úr jellemzései viszont ki
zárják egymást. Első szavai alapján Arany „mesteremberesen 
önelégült"-nek nevezte az Urat, de Madách költeményében olyan 
részletek is vannak, amelyek egyáltalán nincsenek ellentmon
dásban a kereszténységgel. Éppen ezért nem adható egyértelmű 
válasz a kérdésre: keresztény műnek lehet-e tekinteniAz ember 
tragédiáját. 

Az Úr abban a hiszemben bocsátja útjára a megteremtett 
világot, hogy hosszú ideig nem kell beleszólnia a működésébe, 
ám a világ megcáfolja ezt a feltevését. Lucifer részt kér a Terem
tésbó1, mert ő is részt vett a munkában, s az Úr kénytelen két 
fát neki ajándékozni. Ily módon elismeri, hogy a Teremtés való
ban nem egyedül az ő műve. Elóbb azonban megátkozza e két 
fát, ami viszont annyit jelent, hogy a Teremtés nem tökéletes, 
alig fejeződött be, s máris kiigazításra szorul. A második szín-
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ben Éva fölveti a kérdést, vajon Isten nem ördögi tréfát űz-e az 
emberrel, mikor azt állítja, hogy „halállal hal meg, aki élvezi" a 
halhatatlanság fájának gyümölcsét. Ha Isten mindenható, ak
kor már eleve eldöntötte, mit is fog tenni az ember, eszik-e majd 
a tiltott gyümölcsbó1 - így érvel. Az ember tehát nem felelős a 
saját tetteiért, nincs szabad akarata. Ha bűnözik, akkor kény
szerbó1 teszi, nincs lehetősége arra, hogy ne bűnözzék: 

ÁDÁM 
Megmondta Isten, hogy büntetni fog, 
Ha más utat választunk, mint kitűzött. 

ÉVA 
Miért büntetne? -Hisz, ha az utat 
Kitűzte, melyen hogy menjünk, kívánja, 
Egyúttal olyanná is alkotott, 
Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon. 
Vagy mért állított mély örvény fólé, 
Szédelgő fejjel, kárhozatra szánva. -
Ha még a bűn szintén tervében áll, 
Mint a vihar verőfényes napok közt, 
Ki mondja azt vétkesbnek, mert zajong. 
Mint azt, mivel éltetve melegít? 

Madách a XIX. századi Európa általános élményét fejezte 
ki azzal, hogy Istentó1 elhagyatottnak ábrázolta az embert. Ez 
az álláspont nemcsak a keretben érvényesül. Lukács György mu
tatott rá, hogy a konstantinápolyi színbó1 egyértelműen Ma
dáchnak a kereszténységtó1 való eltávolodására lehet következ
tetni. A kereszténység lényegéhez hozzátartozott annak állítá
sa, hogy Krisztus Isten fia, s nem egyszerűen Isten emberi pró
fétája, egylényegű az Úrral (,,homousion''), s nem egyszerűen ha
sonló hozzá (,,homoiusion"). Madách Ádám szemével nevetséges
nek láttatja e különbségtevést. Lehet azzal érvelni, hogy a hete
dik szín a kereszténység nevében elkövetett, ám annak szelle
métó1 idegen visszaélések ellen irányul, de azt a lehetőséget sem 
lehet teljesen kizárni, hogy a jelenet a kereszténység lényegére 
is rákérdez. 

Foglaljuk össze, miben tér el a Tragédia a kortárs magyar iroda
lom legjavától! 

Németh G. Béla irodalomtörténész a következó'ket írja a Tragé
dia műfajáról: „ ... nem szakfilozófiai gondolatrendszer, nem is drá
ma. Drámai költemény, ahol a költemény főnév a műfajmeghatá-
rozó, a drámai melléknév pedig csak különböztető a műfajon be
lül. Hőse lírai hős, a lírikus én, maga a költő. Ádám és Lucifer az 
ő kétlelkűségét jelképezi." 
Próbáljuk meg alátámasztani ezt az értelmezést! 
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A Tragédia két főszereplője, Ádám és Lucifer egyrészt ellentét
ben állnak egymással, másrészt viszont szorosan összetartoznak. 
Mivel lehet bizonyítani összetartozásukat? 

Sőtér István Madách-könyvébó1 (Álom a történelemről) idézünk: 
„Madáchnál mind a Tragédiában, mind pedig Urájában, valamint 
esztétikai értekezésében is vissza-visszatérő motívum: az Éden, az 
»elveszett Paradicsom« emléke -vagyis azé az állapoté, amikor »Is
ten szava« még közvetlenül, érthetően hatolt el az emberhez. A Pa
radicsom elvesztése után »életünk ünnepélyes pillanataiban« a sze
relem, a gyermeki lélek - és a költészet közvetíti hozzánk ezt a szót. 
Az »emberi kebel kimeríthetetlen poézisa«, ahogyan Madách mond
ja, nemcsak a költészet forrása, de az Éden újrateremtődése is, éle
tünk hétköznapjai közepett. A nő, aki »szíverén keresztül« közvetí
ti hozzánk a »mennyei szózatot«, ugyancsak a költészet »varázsá
nak hordozója«, varázsé, mely egy kietlenebb világban létünk tisz
tább, nemesebb értelmét újra felidézi." 

Keressük meg a Tragédiában az éden emlékét idéző sorokat! 

A Tragédiának mely részleteiben kapcsolódik a költészet képze
te Éva alakjához? 

Az utolsó színben az Úr Évára hivatkozik. Miért? 

Jellemezzük Éva szerepét a tragédia végkifejlete szempontjából! 

Lukács György a következóK.et írta Madách tragédiája című írá
sában: „Madách túláltalánosított koncepciójából az is következik, 
hogy alakjai nem annyira valóságos aktív résztvevői a történelmi 
konfiiktusoknak, mint inkább utazók a történelem egyes jelenete
in keresztül. „ Gondoljunk a bizáncijelenetre:Ádám-Tankréd meg
lepetéssel értesül arról, hogy kora kereszténységében szenvedélyes 
harc dúl Krisztus isteni vagy emberi volta fólött, és ezt a hírt az
zal a felháborodással fogadja, amellyel a XIX. század felvilágoso
dott polgára viszonylik a középkor ideológiai harcaihoz„. kétség
kívül lehetne dráma, de csak akkor, ha Tankréd teljes egyéniségé
nek latbavetésével részt venne magában a harcban. Ám az elvont, 
nem a konfliktusok eleven talajából nőtt bírálat kívülállóvá, né
zővé teszi Ádámot, és kommentárral ellátott élőképpé alacsonyít
ja a drámainak tervezett egyes jeleneteket." 

A bizánci jelenet alapján ,,kívülállónak", „nézőnek" tekinthető-e 
Ádám? A Tragédia mely jeleneteiben válik az események passzív 
szemlélőjévé? Lukács György a drámai műnem sajátosságait kéri 
számon a Tragédián. Ha a művet lírai drámának (drámai költe
ménynek) tekintjük, szükséges-e, hogy a szereplők konkrét konf
liktusok aktív résztvevői legyenek? 

A Tragédia fölépítése 

A Tragédia eddigi értelmezői közül többen a történelmi és 
a keretszínek kettősségét hangsúlyozzák, bevallottan vagy hall
gatólagosan föltételezve, hogy a mű egészen elhibázott felépíté-
sű, hiányzik beló1e az egységes rendezőelv. Valóban nehéz ele- tematikus 
jétó1 végig érvényesített formaalkotó elvet találni, ha a cselek- szerkezet 
ménybó1 indulunk ki, tehát drámai alkotásnak tekintjük Ma-
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dách fő művét. Ha viszont a líra az uralkodó minőség egy szö
vegben, akkor az egészet meghatározó rendezőelvnek nem a tör
ténésben, hanem a tematikus szerkezetben kell érvényMülnie. 

Az ember tragédiájában a jelenetek logikai sort követő te
matikus váznak rendelődnek alá, mely az angyalok nyitó kóru
sával az Úr zárszaváig érezteti hatását. A költemény szétválá
sok sorára épül, melynek ellenpontszerű hátterét az adja meg, 
hogy a világ egységének, a teljes azonosságnak, a természetes 
állapotnak, a mennynek a képzete végigkíséri az embert a vi
lágtörténetben. Mindegyik színben valamely összetartozó egy
ség részekre bomlik, melyek aztán feloldhatatlan ellentétbe ke
rülnek egymással. Az első, a mennyben játszódó jelenetben a Te
remtő és a Teremtés kerül ellentétbe egymással, melyet a Para
dicsomban az Isten és az ember elkülönülése követ. A harma
dik jelenettó1 fogva Ádám elhagyja eredeti környezetét, és 
száműzött vándorrá lesz. Az egyiptomi és az athéni szín az egyén 
és a tömeg szembekerülését jeleníti meg két oldalról, a római 
színben a testi és lelki értékek válnak külön, a bizánci és az első 
prágai színben Ádám a korábbi eszményeitó1 távolodik el. A Kep
ler-jelenetekben az ember és a kultúra közé kerül választóvo
nal, a párizsi, londoni és a falanszter-jelenet pedig annak a fo
kozatait járja végig, hogyan bomlik föl az eszköz és a cél egysé
ge. A szétválások utolsó színhelyén, a falanszterben nemcsak a 
biológiai és az erkölcsi lét, az emberiség és a haza, a család és 
az egyén szétválása teszi teljessé az emberi lét kiüresedését, ha
nem a tudás korlátainak a felismerése is. Az űr- és az eszkimó
színben a természeti és a társadalmi törvények, a mennyiség és 
a minőség, a felület és a mélység válik külön, s mindegyik pár
ból csak az első tag marad fenn. 

A történeti színek során a szó legtágabb értelmében vett 
emberi kultúra mint szintézis válik lehetetlenné. Ajelenetek ta
gadva követik egymást, a tézisek és antitézisek, érvek és ellen
érvek egymásnak feszülése sehol sem vezet el a szintézisig, a ki
békülésig. A történelem előrehaladtával alapvető emberi érté
kek mennek veszendóbe. Az athéni színben fontos szerepet ját
szó családnak a római jelenetben már nyoma sincs, a római je
lenet végén pozitív értékként felmutatott hit a Konstantinápoly
ban játszódó jelenetben elvakultsággá torzul. 

A Tragédia jeleneteiben a tematikus szerkezetet kialakí
tó értékcsökkenés a megformált világkép szintjén azzal hozha
tó összefüggésbe, hogy Madách az ő korában uralkodó szabadel
vűséget és pozitivizmust egymást kölcsönösen hiteltelenítő esz
mei irányzatként mutatja be. A kétféle eszmerendszer a pári
zsi, illetve a falanszter-jelenetben kerül végső mérlegre. 

A párizsi szín álom az álomban, tehát - a költemény lírai 
minősége miatt elsődleges tematikus szerkezethez képest má
sodlagos - dramaturgiai szinten kiemelt helyzetet foglal el. Ma
dáchot valószínűleg a francia forradalom nálunk szélesebb kör-
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ben olvasott történetírói ösztönözték arra, hogy Dantont a sza
badelvűség következetes szószólójaként ábrázolja, aki soha nem 
téveszti szem eló1 a végcélt, a társadalom gyökeres átalakítását, 
elítéli az elnyomó osztályt, de minden egyénnel szemben külön 
elbírálást tart indokoltnak, nem mellőzi a vádlott meghallgatá
sát. Robespierre és Sain-Just - Madách szerint - a rémuralom 
embereiként állnak a másik oldalon: nem haboznak az erőszak 
alkalmazásában, mivel szerintük az nem szorul minden egyes 
esetben külön és ésszerű indokolásra. A párizsi színben kétféle 
célelvűség: a lassú és békés fejlődés szabadelvű eszméje és a for
radalmi erőszak elve kölcsönösen megsemmisíti egymást. A for
radalom elhallgattatja a szabadelvű hőst, de ez azt is jelenti, 
hogy a szerves fejlődés szabadelvű gondolata érvénytelennek bi
zonyul az események szükségszerűségével, a néptömegek moz
galmával szemben. 

A második prágai jelenetben Kepler szentnek nevezi a for
radalmi eszméket, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi
nek megvalósulását reméli ajövőtó1. A londoni szín azonban be
mutatja, hogy a polgári társadalom nem váltotta be a hozzá fű
zött reményeket. 

A polgári forradalom eredményét, a szabadversenyes tő- a londoni szín 
kés rendszert Madách romantikus művészként a hasznosság el-
vének érvényesülése miatt ítélte el. A Tragédia londoni színé-
ben felgyorsul az értékcsökkenés: a múltról az embereknek már 
csak egészen torz és csökevényes ismereteik vannak, a hit le-
tűntével afféle pótszerként árusítják a csodásnak kezdetleges és 

Jelenet a dráma színházi előadásából. Madách Színház, 1980 
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korcs formáit, a művészet pedig nemcsak azért fejlődött vissza, 
mert a hasznosságnak rendelték alá, hanem azért is, mivel a 
hasznosság világában az ember már nem is képes magas rendű 
alkotó munkára. 

A falanszter-szín még élesebben bírálja azt az értékcsök
kenést, amely a pozitivizmusban teremtette meg eszmerendsze
rét. Az itt megjelenített világ csak néhány jellegzetességében 
emlékeztet a francia Fourier-nek [e. furjé] az elgondolásaira, ki 
a „phalanstére" szót az általa elképzelt jövő társadalom elneve
zésére használta. Példaként a számokban gondolkodás általá-

Madách nos elterjedését említhetjük. Egészében Madách falansztere 
falansztere semmiképpen nem fogható fel úgy, mint Fourier eszmerendsze

rének kigúnyolása. Míg Fourier úgy tervezte, hogy az ő utasítá
sai szerint berendezett társadalomban mindenki sűrűn változ
tatná munkakörét, addig Madách falanszterében Michelangelo 
arra van ítélve, hogy egész életében egyforma széklábakat fa
ragjon. 

Madách föltehetően a francia utópia valamelyik követőjét 
s nem magát Fourier-t olvasta. Falanszterében nem a szocializ-

ellenutópia must, hanem az államkapitalizmusnak egyik formáját, a teljes 
mértékben elóK.észített terv alapján működő társadalmat jele
nítette meg. Ellenutópiát alkotott, rémlátomásként olyan tár
sadalmat mutatott be, melyben a körülmények hatalma, a szük
ségszerűség korlátlanul érvényesül, a szabadság viszont telje
sen hiányzik. Állóképet, végletesen egyszerűvé tett és bürokrá
ciával terhelt állapotot jelenít meg, hol elmélet és gyakorlat köl
csönhatása nem érvényesül, csakis anyagi szükségletnek van 
helye, és az egyénnek nincs szava. A gépszerűség és az elidege
nedés teljes érvényű, és a hatalom birtoklóit nem ellenőrzi a tár
sadalom. Az Ádámot és Lucifert fogadó tudós sematikus rende
ző szándékkal közelít kutatása tárgyához, kizárja a minőséget 
és a múltat, értékmentes tudományt akar művelni. Ezzel a jel
lemzéssel Madách a pozitivizmusnak egyik irányzatát bírálta. 
A falanszter-szín annak a képnek a visszáját mutatja, melyet a 
francia Comte [e. ko(n)t] az emberiség történetének „pozitív" 
korszakáról adott: a tudomány győzelmével a tudósok, az írás
tudók határozzák meg a többi ember összes cselekedetét. 

A falanszter bemutatásában s az eszkimó-jelenetben sze
repet játszanak a korabeli természettudománynak a Föld jövő
jére vonatkozó sötét jövendölései is. 

A Tragédia zárlata 

Ha a falanszter-színnel záródnékAz ember tragédiája, azt 
mondhatnánk, hogy a költemény szerkezetét állandó értékle
épülés határozza meg, ezt pedig az okozza, hogy Lucifer állan
dóan a szabadelvűséget, Ádám viszont a pozitivizmust rombol-
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ja. Az a további kérdés: vajon mit kezd a költő az így beállt ér
tékhiánnyal műve utolsó három részében. 

A mű befejezése a szó szűkebb értelmében véve nem tra
gikus, mivel az értékvesztés folyamata az űr-jelenetben megáll. 
Lélek és test nem tud függetlenedni egymástól. Megfogalmazást 
nyer egy olyan érték, mely a mű egészén végigvonul, s az utol
só sorig sértetlenül ép marad: Ádám életlendülete, melyet Éva 
is ébren tart. Az emberi küzdésvágynak a hangsúlyozásával Ma
dách a világosi katasztrófát követő elnyomatás sötétségében a 
reformkor szellemét idézte fel, hasonló sorokat írt le, mint Vö
rösmarty Gondolatok a könyvtárban (1844) című versében. 
Mindez mégsem elég ahhoz, hogy a felvetett súlyos kérdések 
megoldását lássuk Az ember tragédiája befejezésében. 

Az Úr végszavai: „Mondottam ember: küzdj' és bízva bíz
zál!" voltaképpen semmi újat nem mondanak Ádám számára, 
inkább csak megismétlik azt, amit ő maga az űr-jelenetben így 
fogalmazott meg: 

,,A célt tudom, még százszor el nem érem. 
Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is? 
A cél, megszünte a dicső csatának, 
A cél halál, az élet küzdelem, 
S az ember célja e küzdés maga." 

Csakhogy Ádámnak e szavait az űr-jelenetre következő eszki
mó-szín teljesen érv~nytelenítetteJ éppen a küzdés nagyszerű
ségét törölte el. Az Ur végszavát Adámnak a nyomasztó eszki
mó-színre tett utalása előzi meg: „Csak az a vég! - csak azt tud
nám feledni!" 

Jelenet a Tragédia modern színpadi feldolgozásából. 1993 
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a kérdés nyitott Ezért nem hoznak az Úr szavai egyértelmű megoldást. 
Van-e cél a világtörténelemben, vagy örök körforgás érvé

nyesül benne? Madách fő művében ez a kérdés eldöntetlenül ma
rad. Az ember tragédiája korának leggyötróbb kérdését teszi föl, 
s ahelyett, hogy egyértelmű választ adna rá, a kérdést kérdés
nek hagyja, az addigi válaszkísérleteket bírálatban részesíti, és 
a feleletet váró befogadót meghagyja a kérdezés nyugtalanságá
ban. Végső soron e sajátos - a kor magyar s világirodalmában 
ritka- nyitottságra, egymást kizáró világmagyarázatok mint le
hetőségek közötti állandó feszültségre vezethető vissza e nagy 
mű kivételes művészi hatása. 

Az ember tragédiáját keletkezése óta sokan értelmezték, a Ma
dáchról szóló szakirodalom igen gazdag. Alábbi idézeteink csak 
jelzik a fent kifejtett magyarázattal ellentétes vagy attól részben 
eltérő értelmezések néhány lehetőségét. Vessük össze az idézete
ket saját olvasmányélményünkkel, és válaszoljunk a kérdésekre! 

Amikor Arany János bevezette Madáchot a Kisfaludy Társaság
ba, a következó'képpen érvelt a pesszimizmus vádja ellen: „ .. . én 
nem találom a pesszimizmust Az ember tragédiájában, mihelyt 
mint egészt fogom fel. Mert min sarkallik az egész? Lucifer részt 
követel a teremtésből, hogy megrontsa azt. Nyer Istentől két meg-
átkozott fát. Egyik fa segélyével erkölcsileg már megrontá az em
bert, hanem ő physikailag is tönkre akarja tenni Ádámban az 
összes emberiséget, hogy ne is szülessék az. Kívánhatjuk-e Luci-
fertől, hogy ne pesszimista színben mutassa neme jövőjét Ádám
nak, midőn célja: kétségbe ejteni s benne ily módon egész ivadékát 
elölni? Úgy, de, mondják, a sötét álomképek tárgyilag is egyeznek 
a világtörténettel. Ezt tagadom én. Minden tárgyi haség mellett, 
mellyel egyes korokat felmutat a szerző, látszik, hogy Lucifer cél
ja szerint, a sötétebb oldalt vette. Ez nem a szerző pesszimizmusa: 
ez magából a szerkezetből foly így." 
Elfogadjuk-e Arany érvelését? Indokoljuk álláspontunkat! 

Néhány mondatot idézünk Erdélyi János kritikájából: „„ .benne 
[ti. Az ember tragédiájában] Isten csak azért szerepel, hogy tud
jon kinek ellentmondani Lucifer; az ember azért van teremtve, hogy 
tudjon kit elcsábítani ugyanő. Ha így: akkor a Tragédiának orga
nikus baja van, mely a koncepcióban gyökerezik ... Az Ember Tra
gédiája elhibázott cím e helyett: Az Ördög Komédiája." 
Miben egyezik Erdélyi és Arany álláspontja? Miben különbözik? 
Tekinthető-e Lucifer központi hősnek? Van-e „organikus baja" 
(azaz szervi hibája) a Tragédiának? 

Sőtér István Madách-könyvébó1 (Álom a történelemről) idézzük: 
,,Az ellentétek szembesítése kritikailag valósul meg e korszak szem
léletébén, s ezért annak eredményét is kritikai kiegyenlítődésnek 
nevezhetjük. A kritikai kiegyenlítődés költői remekmave Az ember 
tragédiája, melynek végső mérlegén a hitet a kétely kritikája egyen
líti ki, a kételyt a hité, az eszméket az anyagé, és viszont. Az Ur az 
erkölcsi szinten végbemenő kritikai kiegyenlítődés szavait mond
ja ki: »Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz / Emel majd a végte
len érzete. / S ha ennek elragadna büszkesége / Fog korlátozni az 
arasznyi lét. / És biztosítva áll nagyság, erény.« [. . .] 
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Az egymással ellentétes eszmék, sőt az eszmék megvalósulását aka
dályozó emberi gyarlóság is: összhangba kerülhetnek, kiegyenlí
tődhetnek, s az ember sorsát szolgálhatják, ha cselekedeteinket a 
küzdés és bízás erkölcse szerint irányítjuk." 
Van-e hasonlóság a fent i~ézett gondolatok és a tankönyv értel
mezése között? Mennyiben ellentétes a két felfogás? 

Németh G. Béla Két korszak határán című tanulmányából valók 
az alábbi részletek: 
,,A Tragédiában [Madách] egyértelműen állást foglalt. De nem a 
pozitivizmus ellen s a liberális-romantikus történetfilozófiai gon
dolkodásmód mellett - vagy fordítva. Nem valamely tételes tan 
mellett foglalt állást. Hanem a belőlük meg a saját tapasztalatai
ból levont emberkép és magatartáseszmény mellett. Az embernek 
lehetősége is van, képessége is van, s ezért kötelessége is. [. . .] 
Ádám és Lucifer jelkép. A költő megosztott értelme, tudata, szelle
mi énje két felének jelképei. De jelkép Éva is. Az Úr föloldó-enig
matikus [talányos] mondata előtt szintén mint jelképre, mint a 
föloldás, mint az elveszett s egyetlen történeti korszak rendszeré
ben meg sem szerezhető egység jelképére utal reá. Ádám és Luci
fer szemben áll egymással, de szemben állnak - mindketten -Évá
val is. Nem csak a pozitivista fólfogást és a liberális történetfilo
zófiai szemléletet, magatartást jelképezik ők. Jelképek tágabb ér
telemben is. A szellem amaz öncélú magát akarásának jelképei ők, 
mely - Madách felfogása szerint - mindenkori tartalmát, egy-egy 
filozófiát, egy-egy világszemléletet a lét egyetlen értelmévé és egyet
len értelmezésévé abszolutizálja. Évával viszont a teljes létet kí
vánta jelképezni Madách, melynek szolgálatában az értelem meg
szabadul egy-egy korhoz kötött tartalmának önmagát akaró ab
szolutizálásától. Azt a hitét kívántajelképezni-s voltaképp ezt az 
egész költeménnyel kifejezni -, hogy az egyes korok értelmezései 
szükségszerűen megbuktatják, megsemmisítik egymást, az élet 
azonban mindig újra létrehozza a fónnmaradáshoz, kibontakozá
sához szükséges eszközöket, értelmezéseket, jóllehet kiszámítani 
mibenlétüket előre sohasem tudhatjuk ... " 
Vitassuk meg, ad-e Madách választ a művében felvetett kérdésre! 

Bölcseleti megoldás, erkölcsi tanítás vagy lírai lélekállapot kife
jezése inkább a Tragédia zárlata? 

Feltétele-e az irodalmi mű értékének, hogy bölcseleti megoldást 
adjon feltett kérdéseire? 

Madách lírájának számos darabja a Tragédia előzményének te
kinthető. Hasonlítsuk össze ebbó1 a szempontból Szontágh Pál 
barátomhoz című versének legfontosabb gondolatait a Tragédia 
szemléletével! Hogyan függ össze az, amit korábban a szétválá
sok soráról mondtunk, a következő versrészlettel: 

„Megszakadt a mindenség gyűrűje, 
Melyben Isten, ember együtt éltek, 
S a nagy űrt tán át sem tudja szállni 
Isten gondja és emberremények. "? 

Az értelmezők közül sokan elemezték a jelenetek egymásutánját 
az egyén és a közösség kapcsolatának szempontjából. Foglaljuk 
össze a történeti színek alapján Madách álláspontját az egyéniség 
és a néptömegek viszonyáról! 
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A Tragédia nyelvéró1 

Nemcsak a jelentés, hanem a nyelv vonatkozásában is fe-
aforizmák szültség jellemzi Az ember tragédiáját. A költemény stílusának 

két alapvető összetevője van. Az egyik az aforisztikus, tömör, 
közmondásszerű megfogalmazási mód, amely az Ádám küzdés
vágyát tartalmazó idézett szövegben is megfigyelhető. A másik 
a jelképeket egymással ütköztető s jelentésüket fokozatosan, 
késleltetve kibontó hosszú mondatszerkezet. Az egyiptomi szín-

kifejtett jelképek ben Lucifer két jelkép ellentétét fejti ki. Az egyik jelkép a pira
mis, mely az önnön korlátain túllépni akaró romantikus ember 
vágyait szimbolizálja, s csönkaságával a magát önistenévé tevő 
ember, a fáraó, a romantikus lázadó szükségszerű kudarcát fe
jezi ki. A másik jelkép a szellő, a mulandóság, a lassan romboló 
idő szimbóluma. Ebbó1 a két jelképbó1 Madách csodálatos szép
ségű sorokat alkot: 

,,A míg csókolódtok, 
Nem érzed-é a lanyha szelletet, 
Mely arcodat legyinti s elröpűl? 
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll, 
Egy évben e por csak nehány vonalnyi, 
Egy századévben már néhány könyök, 
Pár ezredév gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved, 
Kéj-kerteidben a sakál üvölt, 
A pusztán koldús, szolganép tanyáz. 
S mind ezt nem a mennyrázó förgeteg, 
Nem bömbölő földindulás cselekszi, 
Csak gyönge szellő, mely körűlenyelg." 

a szöveg Az ilyen bőven kifejtett jelképek ritmikusan váltakoznak az afo
ritmikája risztikus tömörséggel, s e két elem feszültsége okozza a költe

mény nyelvének sajátos szépségét, amelyre már Arany is fölfi
gyelt. 

Keressünk példákat Madách aforisztikus megfogalmazásaira (pl. 
„Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy"; ,,A tett halála az 
okoskodás")! 

Miért válhattak e megfogalmazások szólásmondássá? Mi a szó
lásmondások funkciója? 

Keressünk olyan mondatszerkezeteket, amelyek felépítése ha
sonló Lucifer fent idézett szövegéhez! 

Keressünk példákat a Tragédiából, amelyekkel bizonyíthatjuk, 
hogy elvont (filozófiai, természettudományi, antropológiai stb.) 
fogalmakat, tételeket, problémákat rendkívüli tömörséggel fog
lal versbe! 
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Válasszunk a műbó1 olyan szövegrészletet, amelyre különösenjel
lemző az ellentétek szembeállítása! 

Keressünk példákat a pátosz, az irónia bemutatására! 

Értelmezzük a föld szellemének alábbi szózatát! Alkalmazzuk 
elemzésünkben a Madách nyelvéró1 tanultakat! 

„Hiú ember! próbáld, s szörnyet bukol. 
Előbb való-e rózsánál az illat, 
Alak a testnél, s napnál a sugár? 
Oh, hogyha látnád árva lelkedet 
A végtelen ürben keringeni, 
Amint értelmet és kifejezést 
Keres hiába, idegen világban 
S nem érez többé semmit és nem ért, 
Megborzadnál. Mert minden felfogás 
És minden érzés mely benned feszal, csak 
Kisugárzása e csoport anyagnak, 
Mit földednek hívsz, s mely ha más leendne 
Nem létezhetnék többé, véled együtt. -
A szépet, rútat, üdvöt és pokolt 
Csak szellememtől vontad el magadnak, 
Mely kis hazádnak rendét lengi át. -
Oh, ami itten örökös igazság, 
Egy más világban az tán képtelen, 
És a lehetlen tán természetes. 
A súly nem létez, a lét nem mozog, 
Mi itten lég, az ott tán gondolat, 
Mi itten fény, az ottan hang talán, 
S jegecal tán, mi itten nőve-nő.-" 

Madách utolsó művei, politikai szereplése 

Az ember tragédiája egy csapásra ismertté tette Madách nevét a 
magyar irodalmi életben. A költő feladta magányát. Az ötvenes és hat
vanas évek fordulóján a magyar politikai élet is fellendült, az idegen el
nyomással szembeni tétlen ellenállást cselekvő politikai mozgalom vál
totta fel. Madách kiemelkedő szerepet vitt e megújulásban. Fő művé-
nek befejezése előtt A civilizátor (1859) címmel egyfelvonásos vígjáték- A civilizátor 
ban csúfolta ki az Alexander Bach osztrák belügyminiszter nevéhez 
kapcsolt elnyomatás németesítő politikáját és bürokratikus államrend-
szerét. Ugyanebben a művében a magyarság néhány tulajdonságát is 
kipellengérezte, így a tétlenséget, az álmodozást és a késlekedést. A ci-
vilizátor mindamellett szerzője politikai látókörének a korlátait is mu-
tatja, teljes értetlenséget árul el a nemzetiségek önállósulási törekvé-
sei iránt. 

Az 1861-es országgyűlésen Madách vezető szerepet vitt. Kérlel
hetetlenül ragaszkodott az 1848-as törvényekhez. Az ún. határozati 
párthoz tartozott. Kétségbe vonta, hogy az osztrák birodalom léte poli
tikai szükségszerűség. 

Az ember tragédiája megjelenése után Madách a magyar irodal
mi élet vezetői közé került. Arany János baráti körének lett a tagja, s 
az ő folyóiratai számára készített egy novellát és figyelemre méltó ta
nulmányokat. Világképe számottevően átalakult utolsó befejezett alko-
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Mózes tásában. A Mózes (1861-62) című drámai költeményben már nem egy
mással ellentétes világf elfogásokat szembesített egymással, hanem a 
szenvedés útján elérhető megváltás gondolata mellett tett.hitet. Né
hány versét és A civilizátort leszámítva föként ez az alkotása bizonyít
ja, hogy Madách nem egyművű költő, legfeljebb arról van szó, hogy mű
vészi önállósulása viszonylag későn következett be. 

Összefoglaló kérdések 
és feladatok 

Hasonlítsuk össze a Toldit és a Toldi estéjét az előadásmód, a 
hangnem, a líraiság aránya, a jellemzés módja és a műben felve
tődő kérdések szempontjából! 

Mi a szerepe az irodalmi népiességnek Arany költészetében? 

Milyen hatással volt a szabadságharc leverése Arany világképé
re, személyiségére, pályájának alakulására? 

Milyen jelképek szembesítésével összegzi Arany személyes lét
történetét a Visszatekintésben? 

Miképpen válik az életkép általános értékválság kifejezőjévé a 
Kertben című versben? 

Mennyiben lép túl a kor költői nyelvén Arany a Lejtőn című mű
vében? 

Jellemezzük Arany ballada típusait egy-egy kiválasztott mű alap
ján! 

Értelmezzük az Epilogus alábbi versszakát: 

„Bárha engem titkos métely 
Fölemészt: az örök kétely; 

S pályám bére 
Égető, mint Nessus vére"! 

Milyen belső vívódást fejez ki a Mindvégig című önmegszólító 
vers? 

Az olvasott Jókai-regények alapján jellemezzük az író elbeszélő 
művészetét! Néhány szempont: 

a romantikus meseszövés és jellemábrázolás; 
az életkép, az anekdota szerepe; a zsáneralakok jellemzése; 
a képzelet és a megfigyelés a tájábrázolásban, a tárgyi kör
nyezet bemutatásában; 
hangnemei - a humor és a pátosz. 

Készítsük el egy választott Jókai-mű szerkezetének vázlatát! 

Mi Az ember tragédiája jelentősége irodalmunkban? 

Mi a világnézeti háttere Ádám és Lucifer szembeállításának? 

Állapítsuk meg a mű szerkezetét dramaturgiai szinten, és fejt
sük ki tematikai szerkezetének alapelvét! 
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Milyen értékek fogalmazódnak meg és épülnek le, fordulnak el
lentétükbe a Tragédiában, s milyen érték kerül előtérbe? 

Miért ad a mű s különösképpen a zárlata lehetőséget ellentétes 
értelmezésekre? 

Tegyünk látogatást a Magyar Nemzeti Galériában, és ismerked
jünk meg a múlt század második felének festészetével! Figyeljük 
meg, mennyiben érvényesül a népiesség az életkép- és tájképfes
tészetben, hogyan fejeződik ki 1849 tragikus élménye Madarász 
Viktor és Székely Bertalan történelmi festményein! Kísérjük vé
gig a stílusváltást a tájképfestészetben! 



aforizma: 

alexandrin: 

almanach: 

almanachlíra: 

analóg: 

analógia: 

analitikus 
módszer: 

anekdota: 

antikvitás: 

antitézis: 

ars poetica: 

asszociatív 
szerkezet: 

attitűd: 

ballada: 

Kislexikon 

valamely életbölcsességet kifejező tömör, szellemes mondás 

francia sorforma; tizenkét szótagos, középen metszettel; magyarra 
hatos és hetedfeles jambusban fordítják 

l.évkönyv,zsebkönyv 
2. gyűjteményes mű 
3. kalendárium a középkorban 

a XIX. század elején különösen a nó'k körében kedvelt szépirodalmi 
almanachokban megjelent versek; érzelmes közhelyeket szólaltat
tak meg egyszerű formában 

görög ,hasonló' 

hasonlóságon alapuló egyezés; a hasonlóság megállapításán (felté
telezésén) alapuló gondolkodási művelet 

elemzést (analízist) alkalmazó módszer a különböző tudományok
ban. Irodalomban: a cselekvések lelki hátterének, tudatfolyamatok
nak feltárása 

rövid, tréfás történet 

1. a klasszikus ókor 
2. ókori irodalom és művészet 
3. régiség 

ellentétel; valamely tétellel szembeállított, azt tagadó tétel 

e. arsz poétika (latin), a költészet művészete, költészettan 

képzettársításon és nem logikai sorrenden alapuló kapcsolat a ré
szek között 

1. magatartás, viselkedés 
2. szellemi beállítottság 
3. modor, póz 

1. drámai feszültségű rövid, rendszerint tragikus tárgyú verses kis
epikai műfaj, párbeszéddel, lírai elemekkel. A történetet időbeli ki
hagyásokkal, térbeli váltásokkal és szaggatott mondatszerkesztés
sel adja elő, ennek következtében tömör, és az összefüggések felis
merésében számít az olvasó képzeletére 
2. a francia középkor lírai versformája: három 8-12 soros, refrénes 
versszakot egy 4-6 soros ajánlást követ (lásd Villon); eredetileg tánc
dal 
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barokk: minden művészeti ágat átható irányzat kb. 1530 és 1750 között; jel
lemzői az ellentétek szembeállításából, alá- és fölérendelt elemek
bó1 építkező monumentális egység, a mozgalmasság, lendület, szín
gazdagság, ünnepélyes pompa. 
Az irodalmi barokk jellemzői a nagyarányú szerkezet, az antik 
és/vagy keresztény mitológia látomásos megjelenítése, a nyelvi pá
tosz, a bonyolult retorikájú, gyakran zsúfolt stílus. A képzőművé
szetben a szenvedélyes érzelmeket kifejező gesztusok, fény- és szín
kontraszt, a tér illuzionisztikus kitágítása, az eget-földet egyesítő 
mozgalmas látomás a jellegzetesen barokk. Minden társadalmi osz
tály életét áthatja az ének és a zene, ekkor alakulnak ki az európai 
zene jelentős formái (opera és oratórium, versenyművek, a kama
razene műfajai), s érkezik el az első - talán meghaladhatatlan - ös
szegzés (J. S. Bach) 

beszédhelyzet: 1. az a helyzet, amelyben a megnyilatkozás elhangzik. Legfontosabb 
meghatározói: a beszélő, a hallgató és a közlemény (célja, tárgya 
stb.) 
2. Az irodalmi művön belül fiktív beszédhelyzet alakul ki: a lírai mű 
beszélője a lírai alany (költői én), megszólítottja lehet megszemé
lyesített elvont fogalom, közösség, egyes személy, de a lírai alany 
sok esetben önmagához szól. A beszélő és a megszólított viszonya, 
valamint a közlés tárgya meghatározó hatású a mű hangnemére, 
sőt szerkezetére is (könyörgés, magasztalás, felhívás, tanítás, val
lomás, meditáció stb. más-más nyelvi megformálást követel). 
Az elbeszélő műben a történetmondó, a történet és a műben jelölt 
befogadó határozza meg a beszédhelyzetet. Bonyolult szervezettsé
gű szövegben több elbeszélő és történetbefogadó is lehet. A dráma
író beszédhelyzetek sorában szembesíti alakjait. Prológban, utó
hangban megjelenítheti egyes szám első személyben a "szerzőt" is, 
nhallgató" -ja az elképzelt közönség 

bizalmas: szerepkör a francia klasszicista drámában; a főszerepló'k előtte tár
ják fel problémáikat 

commedia 
dell'arte: olasz eredetű rögtönzött komédia 

démon: 1. az isteneknél alacsonyabb rendű, csodás hatalmú lény a termé
szeti népek mitológiájában (állat alakú, óriás, törpe stb.) 
2. gonosz, ártó szellem, ördög, sötét erő 
3. jelképesen: az embert rosszra ösztönző hajlam, szenvedély 

dialektika: 1. a vitatkozás tudománya a görög filozófiában 
2. újkori értelmében: filozófiai elmélet, mely a természet, a társa
dalom és a gondolkodás mozgástörvényeit vizsgálja, s a fejlődést az 
ellentétek összeütközésébó1 és kölcsönhatásából eredő folyamat
ként értelmezi 

dialógus: 1. párbeszéd 
2. párbeszédes formájú mű 

dilemma: két egymást kizáró lehetőség közötti választás kényszerhelyzete 

dinamikus: mozgékony, belső eróben gazdag 

dinamizmus: eró'k és mozgások rendszere 
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drámai 
költemény: 

egzotikus: 

elbeszélő 
helyzet: 

elégia: 

ellen
reformáció: 

ellenutópia: 

empíria: 

empirizmus: 

epigon: 

epilógus: 

episztola: 

erotika: 

esszé: 

eszményítés: 

etika: 

életkép 
(zsánerkép): 

érzékenység: 

drámai formában írott költői mű, amelyben a drámaiság gondolati 
lírának van alárendelve 

távoli, idegen, más világrész hangulatát sugalló 

azoknak a nyelvi megnyilvánulásoknak összefoglaló neve, amelyek 
a történetmondó jelenlétére utalnak a szövegben. A szubjektív el
beszélő helyzet az első személyű történetmondó jelenlétét hangsú
lyozza, az objektív azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy nincs be
folyása a történet alakulására 

1. görög eredetű műfaj. Eredetileg disztichonokban írt hosszabb köl
temény, lírai és epikai elemekkel 
2. az újkori költészetben: elégikus hangnemű lírai költemény. 
A rezignált lelkiállapot alapja értékveszteség, melyet gyakran ér
ték- és/vagy időszembesítés fejez ki (eszmény és valóság, vágy és ta
pasztalat, múlt és jelen stb. ellentéte) s az ebbó1 fakadó nosztalgia 

a katolikus egyház ideológiai mozgalma a hitújítók követőinek visz
szatérítésére és saját hitéletének megújítására 

elképzelt, végletesen rossz társadalmi berendezkedés bemutatása. 
Gyakran a valóságos társadalmi visszásságok szatirikus felnagyí
tása, más esetben rémlátomás az emberiség jövőjéró1 

tapasztalat 

ismeretelméleti irányzat, mely szerint ismereteink egyedüli forrá
sa az érzéki tapasztalat 

a nagy alkotók hagyományait eredeti tehetség híján szolgaian után
zó utód 

1. utószó, utóirat 
2. utójáték; kiegészítő, befejező rész 

levél, verses levél, más néven költői levél. Legtöbb esetben nem vagy 
nemcsak magánközleményt tartalmaz, hanem művészeti, erkölcsi, 
világnézeti elvek kifejtését is. A klasszicizmus a tanító jellegű episz
tolát műveli, logikai építkezés, az ódáénál közvetlenebb hangnem 
és szabadabb mondatfűzés jellemzi. A klasszicizmustól távolodó iro
dalomban az episztola szubjektívebb, kevert hangnemű alkotás 

az érzékiség és annak lelki, szellemi vetülete; Erósz a szerelem is
tene a görög mitológiában 

művészien megírt, egyéni felfogást tükröző tanulmány; legtöbbször 
irodalmi vagy művészi tárgyú 

elképzelt tökéletes minta ábrázolása; a létező helyett a kívánatos 
bemutatása; a csúf, tökéletlen külső tulajdonságok és/vagy a jellem
hibák, személyiségtorzulások mellőzése a szépség érvényre juttatá
sának esztétikai vagy az erkölcsi nevelés etikai célzatával 

1. erkölcs, az erkölcsi elvek rendszere 
2. az erkölccsel foglalkozó filozófiai ágazat 

a köznapi életbó1 vett jelenet ábrázolása irodalomban, festészetben 

a XVIII. század klasszicizmustól távolodó művészetének egyik 
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farce: 

fejlődésregény: 

felvilágosodás: 

folklór: 

folklorisztika: 

folklorizálódás: 

frazeológia: 

gáláns: 

gnóma: 

hármas egység: 

helyzetdal: 

heroikus 
regény: 

hierarchia: 

himnikus: 

ideál: 

ideális: 

idealizálás: 

idealizmus: 

identitás: 

idill: 

irányzata, mely az egyoldalú észelvűséget elvetve a lélek fogékony
ságát, az érzelmeket állítja előtérbe, a tapasztalatok által kiváltott 
lelki folyamatokat, a világ szubjektív értelmezését fejezi ki 

francia színjátéktípus, csípős, vásári bohózat 

regénytípus; a történet azoknak az eseményeknek, kalandoknak a 
sorából épül fel, amelyek a föhősre hatnak és szellemi, jellembeli 
kibontakozásához vezetnek 

a XVII. század végén és a XVIII. században ható eszmeáramlat. 
Képviselői a józan ész és a természetesség jegyében bírálták a feu
dalizmus ideológiáját és intézményeit 

szóbeli és zenei néphagyomány (mese, dal, tánc, népszokások) gyűj
tőneve 

szellemi néprajz, a folklórral foglalkozó tudomány 

műköltészeti vagy műzenei eredetű alkotás elterjedése és tovább
alakulása a néphagyományban 

1. kifejezés- és szóláskészlet 
2. egy adott közösségre jellemző szóhasználat, kifejezésmód 

1. udvarias, játékosan udvarló, bókoló 
2. könnyed szerelmi kalandról szóló 

velős mondás, aranymondás, bölcselő epigramma, emlékvers 

hely, idő és cselekmény egységének követelménye; a francia klasz
szicista drámaszerkesztés szabálya 

a beszélő megjelenített helyzet szereplőjeként szólal meg, a vers 
hangneme, stílusa a helyzetnek megfelelő 

más néven heroikus-gáláns regény. Kedvelt barokk műfaj Nyugat
Európában. Általában főrangú hősök változatos háborús és szerel
mi kalandjait tárgyalja, de legjobb képviselői az érzelmek lélekta
ni festését tartották fő feladatuknak 

rangsor; a hierarcha görög ,főpap' szóból; az egymás fölé rendelt hi
vatalok, tisztségek, rangok szigorúan megállapított sora. Szókap
csolatokban átvitt értelemben is használjuk: szellemi hierarchia; 
értékhierarchia 

a himnuszok emelkedett lelkesültségével szóló 

eszmény, eszménykép, követendő minta, példa 

eszményi, mintaszerűen tökéletes 

lásd: eszményítés 

1. az eszményekért való lelkesedés 
2. filozófiai értelemben: az anyaggal szemben a szellemet elsődle
gesnek tartó irányzat 

azonosság 

1. eszményített pásztoréletet ábrázoló görög eredetű műfaj 
2. derűs, bensőséges jelenet, esemény, kép; az újkori költészetben 
többféle változata és jelentése alakult ki: 
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imitáció: 

individua
lizmus: 

intonáció: 

intrikus: 

intuíció: 

ismeretelmélet: 

irónia: 

klasszicizmus: 

klasszicizá
lódás: 

komédia: 

komikus 
eposz: 

az ókori világ kiegyensúlyozott harmóniáját idéző klasszicista idill, 
a rokokó álpásztori életképe; 
a természetességet, a népélet keresetlenségét nosztalgiával ábrá
zoló romantikus népiesség idillköltészete 

utánzás; művészi minta követése 

az egyéniség kultusza; az egyént minden dolgok középpontjának, 
mértékének tekintő világszemlélet 

1. hangvétel, hanglejtés, hanghordozás 
2. hangszer megszólaltatása 
3. hangütés a szó szoros és átvitt értelmében 

cselszövő; hagyományos drámai szerepkör 

közvetlen, élményszerű lényegfelismerés tudatos gondolkodási 
műveletek előzetes végrehajtása nélkül 

a filozófia egyik ága, amely a megismerés lehetőségét, forrásait és 
módját vizsgálja 

1. dicsérő szavakba rejtett gúny 
2. egymással ellentétes értékek együttes ·állítása; ugyanazon érték 
állítása és tagadása; feloldatlan értékellentét 

az ókori görög és római irodalmat mintául választó, az azokból le
vont műfaji és szerkezeti szabályokat követő irodalmi irányzat a 
XVII. és a XVIII. században. A tanítás és a gyönyörködtetés szán
déka, a harmonikus egyensúly és a nyelvi tisztaság, világosság igé
nye jellemzi. Szigorú műfaji hierarchiát vall. Műeszménye a külön
nemű részekbó1 szerkesztett egész. 
Képzőművészetben az ókori görög és római elemek átvételével és 
szabad alkalmazásával monumentális hatásra, arányosságra, nyu
godt szépségre törekvő irányzat. Elsősorban a XVIII. század és a 
XIX. század első felének építészetében uralkodott. A szobrászatban 
az antik hagyományokon alapuló idealizálás jellemzi, festészetének 
mintaképe az antik szobrászat. 
A zeneművészetben a XVIII. század utolsó harmadában, elsősorban 
Bécsben kialakult irányzat, más néven zenei klasszika. A zenei klasz
szika nem más korszak utánzásából, hanem szerves belső fejlődés
sel alakult ki, de elvont formaelvei párhuzamba állíthatók a többi 
művészeti ág törekvéseivel. (Kialakult műfaji szabályok, hangszer
családok és funkciók, zárt harmonikus formák- szonáta, szimfónia 
stb.) 

közeledés a klasszicista forma eszményéhez 

drámai műfaj, melyben a komikum esztétikai minősége az uralko
dó. Jellemhibát, társadalmi visszásságot tesz nevetségessé. Törté
netbonyolításában az intrika, a félreértések, a váratlan fordulatok 
és a boldog vég konvenciói érvényesülnek. 
A „vígjáték" nem teljesen azonos műfajt jelöl - kevésbé kemény és 
harsány, s nélkülözi a bohózat elemeit 

vígeposz; nevetséges, jelentéktelen tárgy megjelenítése eposzi for
mában, az eposzi kellékek parodisztikus alkalmazásával 
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kommentál: 

kultusz: 

levélregény: 

liberalizmus: 

lineáris: 

lírai dráma: 

logika: 

logikai 
szerkezet: 

mágikus 
gondolkodás: 

meditáció: 

metafizika: 

metafizikus: 

metaforikus 
szerkezet: 

misztikum: 

misztika: 

mítosz: 

magyarázatot, értelmezést fűz valamihez 

1. egy-egy istenség tiszteletére végzett vallási szertartások összes
sége 
2. hódolat, tisztelet: valamilyen eszmére, eszményre, sőt divatjelen
ségre is irányulhat (az ész kultusza, zseni-kultusz, sztárkultusz) 

a történet egy vagy több szereplő leveleibó1 bontakozik ki, a belső 
nézőpont érvényesül. Az érzékenység művészetére jellemző műfaj 

szabadelvűség; eszmeáramlat a XIX. században. A szabadelvűek a 
polgári átalakulást szerves fejlődés, reformok útján kívánták meg
valósítani. A felvilágosodásból eredő gondolatok (pl. a polgári sza
badságjogok követelése), az érzékenység korának emberbaráti el
vei és a romantikus történelemszemlélet kapcsolódott össze képvi
selőinek gondolkodásában. Gazdaságpolitikai elveiket a szabad ver
seny célkitűzése határozta meg. (Századunk liberális irányzatai 
eszméikbó1 sokat átvettek.) 

egyenes vonalú; olyan történetmondás, melynek folyamatosságát 
nem szakítja meg kitérés 

olyan műfajötvözet, melyben a drámai összetevő líraiságnak van 
alárendelve 

1. a gondolkodás törvényszerűségeinek neve 
2. a gondolkodás törvényeivel, módszerével foglalkozó tudomány 

kifejtésének (bizonyításának, az ellenkező nézetek cáfolásának, kö
vetkeztetés levonásának) menete 

hit a mágiában (varázslatban); a természeti népek meggyőződése, 
hogy a természeti jelenségek különböző szertartásokkal, áldozattal 
befolyásolhatók 

elmélkedés, szemlélődés. (A keleti vallási és bölcseleti irány
zatokban a tudat összpontosítása, megszabadítása a kósza gondo
latoktól.) 

a filozófiának a tapasztalat határain kívül eső kérdésekkel foglal
kozó ága 

érzékfeletti, a fizikai valóságon túli 

a szóképek összefüggő rendszere egy műben (párhuzamok és ellen
tétek sora a jelentő és a jelentett szintjén); metaforikus szerkezete 
nem csak lírai műnek lehet 

titokzatosság, sejtelmesség 

a természetfeletti erőkkel, érzékfeletti létezó'kkel való pszichikai 
kapcsolat, lelki egyesülés (unio mystica), s e kapcsolatok lehetősé
gébe vetett hiten alapuló tan 

1. hitrege; olyan mesés elbeszélés, mely a természet és a társada
lom jelenségeit, hatóerőit természetfeletti lények, emberfeletti hő
sök alakjában jeleníti meg 
2. az újkori költészetben: jelképes, többértelmű, képzeleti világot 
megjelenítő történet, melyben a lírai alany saját lelkiállapotát, lét-
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értelmezését és/vagy a világ szubjektíven átélt állapotát fejezi ki. 
Az eredeti mítoszok átértelmezése és saját mítosz teremtése a ro
mantikus költészet újítása 

modalitás: 1. módozat; a beszélő viszonya a mondat valóságtartalmához és en
nek nyelvi jelei (pl. az igemódok) 
2. a zenében: a hangnem jellege 
3. az irodalomban: a mű hangneme 

moralitás: 1. erkölcs, erkölcsiség 

musica 

2. középkori allegorikus dráma, megszemélyesített erényekkel és 
bűnökkel 

mondana: a mindenség zenéje 

népiesség: 1. általános értelemben: a népköltészet, népművészet az irodalom, 
a művészetek követendő mintájának tekintő ir~nyzat 
2. a XIX. század romantikus történetbölcselete szerint a nép - kö
zelebbró1 a parasztság - őrizte meg romlatlanul a természetes egy
szerűséget, az ősi költői nyelvet, a nemzeti eredeti jellegét, a népi 
kultúra tehát a nemzeti kultúra alapja. 
A népiesség művészi programjához nálunk demokratikus politikai 
program is kapcsolódott 

népdal: a nép körében terjedő, ismeretlen szerzőjű vokális zenei műforma 
(szöveg és dallam egységet alkot). A népköltészet mintájára írt da
lokat egyes esztéták (pl. Erdélyi) a múlt századtól szintén "népdal"
nak nevezték (1. Petőfi) 

nézőpont: a szó azt a távlatot jelöli, amelybó1 a történet alkotó elemei, tehát 
az események, a szerepló'k és a környezet be vannak mutatva. Be
szélhetünk külső - közeli és távoli - és belső nézőpontról. Külső né
zőpontból a szerepló'k megjelenése írható le, belső nézőpontból a gon
dolataikat lehet követni 

nosztalgia: sóvárgás, vágyakozás valami távoli, elmúlt, elveszett vagy sohase 
létezett, elérhetetlen dolog után 

novellisztikus: novellaszerű; novellára emlékeztető, elbeszélő jellegű 

objektív: valóságos, tényleges, tárgyi; tárgyilagos; 
filozófiai értelemben: az emberi tudattól függetlenül létező 

objektum: tárgy; az emberi megismerés és cselekvés tárgya 

óda: 1. görög eredetű műfaj (odé=ének); az ókorban két fő változata élt: 
a tanító (Horatius) és a lírai (Pindarosz) 
2. az újkori költészetben fenséges tárgyról szóló, emelkedett han
gú, ünnepi érzéseket kifejező lírai műfaj. A klasszicizmus inkább a 
tanító, a romantika a lírai ódát műveli. Megszólítottja gyakran meg
személyesített fogalom, allegorikus alak, mitikussá növesztett ter
mészeti jelenség, kiemelkedő személy 

oppozíció: ellentét, szembenállás 

panteizmus: Istent a természettel azonosító filozófiai irányzat 

396 



parainesis: 

parnasszizmus: 

pikareszk 
regény: 

platonikus 
poéma: 

poén: 

pozitivizmus: 

prédikáció: 

problematika: 

profán: 

profanizálás: 

prófécia: 

prózavers 

püthagoreus: 

ráció: 

racionalizmus: 

realitás: 

realizmus: 

intelem; meghatározott személyhez intézett erkölcsi célzatú buzdí
tást tartalmazó beszéd vagy írás 

a XIX. század közepén fellépő francia irodalmi irányzat, szigorú for
mai fegyelem és visszafogott személyesség jellemzi 

a kalandregény egyik típusa, csavargóregény; a lényegében válto
zatlan hős változatos kalandok során megy keresztül 

Platón görög filozófus gondolataira utaló, azokat követő 
1. hosszabb lírai költemény 
2. költői elbeszélés 

élc, tréfa, szellemes mondás csattanója 

eszmeáramlat a XIX. században, mely a természettudományok 
módszereit kívánta alkalmazni a társadalom vizsgálatára. Az em
bert pusztán természettörvények által meghatározott lénynek te
kinti. Nem tesz különbséget jelenség és lényeg között, érvénytelen
nek tekinti az értékítéleteket 

1. egyházi beszéd 
2. intelem, kioktatás 

a műben felvetődő gondolatok, válaszra váró kérdések, kételyek stb. 
összessége 

1. avatatlan, be nem avatott 
2. világi, nem vallási 
3. tiszteletlen, kegyeletsértő 

1. vallási tárgyat világi célra használ, megszentségtelenít 
2. köztiszteletben álló dolgokról gúnyosan szól 

jövendölés, látomásszerű jóslat (apokalipszis) 

ritmikus prózában írott költemény. Nem metrikus, a ritmus nem a 
szótagok szintjén, hanem nagyobb tömbök: tagmondatok, monda
tok szintjén jön létre a nyomatékrend, a hanglejtés, a hasonló szer
kesztés stb. révén 

Püthagorasz görög matematikus, filozófus tanításával kapcsolatos, 
azt követő; Püthagorasz minden létező jelenséget szám viszonyokra 
vezetett vissza, s ezeknek misztikus jelentést tulajdonított 

ész, értelem 

ismeretelméleti irányzat, mely az észt, az emberi értelmet tekinti 
az igaz ismeretek forrásának 

valóság 

1. tágabb, esztétikai értelemben: a társadalmi valóságot belső össze
függéseiben, mozgásában, lényeg és jelenség egységében megjele
nítő ábrázolási mód 
2. szűkebb értelemben a XIX. században kialakult irodalmi és kép
zőművészeti stílus, amelynek célkitűzése az élet jelenségeinek pon
tos, valósághű bemutatása. A stílusirányt követő művészek többsé
ge társadalmi kérdésekben is állást foglalt, bírálattal ábrázolta a 
fennálló társadalmi rendet 
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realisztikus: 

reflexió: 

reprezentatív: 

retardáció: 

retorika: 

retorikai 
szerkezet: 

rezignáció: 

rezonőr: 

rokokó: 

románc: 

romantika: 

röpirat: 

sablon: 

a realizmushoz közelítő; élethűségre törekvő 

elmélkedés, szemlélődés; valamihez fűzött elmélkedő, értelmező 
megjegyzés · 

valamit jellegzetesen, méltóan képviselő 

késleltetés, a történetmondás felfüggesztése - gyakran a feszültség 
fokozásának eszköze 

eredetileg szónoklástan, az ékesszólás tudománya. Késóbbi tágabb 
jelentésében: az irodalmi kifejezésre jellemző szerkezeti és nyelvi
stilisztikai sajátosságokkal foglalkozó tudomány 

a mondattani felépítésnek, a mondat- és szóalakzatoknak összefüg
gő, célszerű rendje 

reményvesztett beletörődés, lemondás (tervró1, vágyról stb.) 

drámai szerepkör; a szerepló'k szavait és tetteit mérlegelő, a józan 
észt képviselő alak, rendszerint az író szócsöve 

a XVIII. század közepének stílusiránya, a barokk kifinomult tovább
fejlesztése, egyben ellenhatás annak monumentalitására. Az elne
vezés az egyik kedvelt díszítőelemétó1 (francia rocaille ,kagyló' szó
ból) származik. Apró, bájos, túlstilizált díszítőelemei fó'ként az ipar
művészetben és belső építészetben játszottak szerepet. 
A költészetben a stilizált, játékos szerelmi jelenetek, a kecses, játé
kos költői képek, finomkodó mesterkéltség jellemzik. 

verses kisepikai műfaj . A balladánál kevésbé drámai, történetmon
dása folyamatos, lírai elemekkel, leírással, tárgya nem szükségképp 
tragikus, illetve a tragikus feszültség többnyire feloldódik 

minden művészeti ágra kiterjedő stílusirányzat és világszemlélet a 
XIX. század első felében. A sajátos, helyi, nemzeti, történeti iránt 
megnyilvánuló érdeklődés, az egyéniség, eredetiség kultusza, az 
egyedi, szabálytalan, belülró1 szervesen épülő forma eszménye jel
zi. A lét, a lélek feltáratlan mélységét a mítoszok újraértelmezésé
vel, saját mitológia, metaforikus-jelképes nyelv teremtéséveljuttat
ja kifejezésre, az egyén és a világegyetem egységét, kozmikus táv
latot érzékeltet. A műfajok, hangnemek keverését, a művészeti te
rületek egyesítését teszi programjává; a harmónia helyett diszhar
móniát, a szépség helyett a fenséget, az egyensúly helyett a szélső
ség jogát, a rációval szemben a szenvedélyt állítja előtérbe. A líra a 
romantika legfóbb kifejezési lehetősége, az irodalom többi műfaja 
is a lírának rendelődik alá. 
Érzelmek, lelkiállapotok kifejezése festői látomásban a romantika 
eszménye a festészetben. 
A líra mellett a zene a legalkalmasabb a romantikus világkép kife
jezésére. 

közérdekű tárgyról szóló, viszonylag rövid terjedelmű írás, a meg
győzés és cselekvésre késztetés szándékával 

1. minta 
2. közhely, elkoptatott eljárás, kifejezés 
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skolasztika: az arisztotelészi és a középkori egyházi filozófia összeegyeztetésé
vel létrejött filozófiai rendszer 

stanza: nyolcsoros versszak, amelyben az első hat sor keresztrímes, az utol
só kettő páros rímű 

statikus: nyugalmi állapotban levő, nem változó 

stilizált: valamilyen célnak, elvnek, eszménynek megfelelően módosított, for
mált 

szentencia: 1. bölcs mondás; általános igazságot, erkölcsi tanítást kifejező tö
mör mondat 
2. ítélet 

szimbolika: 1. jelképek (szimbólumok) összessége, valamilyen szempontú rend
szere 
2. a szimbólumokkal foglalkozó tudomány 

szimbolizmus: a XIX. század második felében kialakult irodalmi irányzat, fő kife
jezőeszközének a jelképet tekinti 

szintézis: 1. összefoglalás, egységbefoglalás 

szomorújáték: 

szubjektív: 

szubjektum: 

szürrealizmus: 

tanító 
költemény: 

tematikus 
szerkezet: 

tényirodalom: 

tézis: 

történet
filozófia: 

utópia: 

variáció: 

variáns: 

2. ellentéteknek egy magasabb egységben való feloldása, egyesíté
se 

a felvilágosodás korában kialakult drámatípus polgári szerepló'k
kel, komoly összeütközéssel, amelynek kifejlete azonban nem fel
tétlenül tragikus 

alanyi; az egyén tudatából, érzésvilágából kiinduló; egyéni 

alany, a megismerő és cselekvő lény 

a XX. század húszas éveiben elterjedt művészeti és irodalmi irány
zat; az álom, a látomás, a szabad képzettársítás jellemzi 

ókori minták nyomán különösen a klasszicizmusban kedvelt verses 
oktatás, világnézeti, erkölcsi vagy költészettani témakörrel, az óda 
vagy episztola műfajában, de önálló műfaj is 

azoknak a műveknek a szerkezete, amelyekben nem a történet, az 
események sorrendje határozza meg a felépítést, hanem valamilyen 
tematikai összefüggés 

megtörtént eseten, hiteles bizonyítékon (dokumentumon), szocioló
giai adatgyűjtésen alapuló írások gyűjtőfogalma 

tétel, tantétel; bebizonyítandó állítás 

a történelem folyamatáról (céljáról, okáról, törvényszerűségéró1, ér
telméró1 stb.) alkotott elmélet 

elképzelt eszményi társadalmi berendezkedés bemutatása (Morus 
Tamás Utópia c. műve után). A szó jelentéséhez hozzátapadt a meg
valósíthatatlanság képzete is 

valamely téma átalakítása oly módon, hogy felismerhető legyen az 
eredeti 

változat, szövegváltozat 
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verses regény: szubjektív hangnemű költői elbeszélés, melyben a történetmondás 
folytonosságát lírai kitéró'k szakítják meg; a romantika kedvelt mű
faja 

vershelyzet: a költeményt kiváltó külső vagy belső körülmények jelzése a mű
ben 

verstípus: nem műfaji jellemzó'k, hanem lényeges versszerkezeti vonások ha
sonlósága alapján végzett osztályozás gyűjtőfogalma. Néhány vers
típus: önmegszólító (a lírai alany belső vitáját, meditációja folyama
tát, eredményét fejezi ki); értékszembesítő (értéktelített és érték
szegény állapotokat állít szembe); időszembesítő (múlt és jelen, vagy 
múlt, jelen és jövő egymáshoz viszonyított megjelenítése); létösszeg
ző (a személyiség fejlődéstörténetét teszi mérlegre és értelmezi). 
Az egyedi mű több verstípusba is tartozhat (a létösszegzés feltéte
lezi például az időszembesítést is) 

vezérmotívum: 1. vezérlő eszme 
2. a zeneműben uralkodó legfontosabb visszatérő dallam 

vigi1ia: 1. virrasztás 
2. ünnep előestéje 
3. éjszakai zsolozsma 

vízió: látomás, képzeletbeli látvány kifejezése 

xénia: 1. eredetileg vendégnek szánt ajándék felirata 
2. irodalmi tárgyú epigramma 

zseni: lángész, kivételes tehetség 






