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Előszó
Az irodalom közös kulturális kincsünk, melynek átörö- A tankönyv – a NAT, a kerettanterv és az érettségi vizsga
kítéséről – szemben a múzeum falai közé vagy a vitri- követelményeit figyelembe véve – a fejezetekben külön
nüvegek mögé elzárt műkincsekkel – úgy gondoskod- motivikus leckét, illetve kiegészítő olvasmányok felhatunk, ha újra és újra kézbe vesszük a könyveket vagy dolgozásával projektmunkát szán a különböző korokaz irodalom más, korszerűbb hordozóit (mobiltelefont, ban keletkezett irodalmi művek tematikus-motivie-bookot, tabletet), és olvasunk. Irodalomtankönyvünk kus-műfaji-formai hasonlóságának vizsgálatára.
borítóképei ezt az örömteli és hasznos tevékenységet A Tudás +
ikonnal jelzett kiegészítő tankönyvi
illusztrálják. Fontos, hogy a tankönyvi anyag megisme- leckék a tehetséggondozást szolgálják. Ezekből a szakrését mindig meg kell előzze a szépirodalmi művek vagy tanár pedagógiai céljainak, a tanulók adottságainak,
azok részleteinek elolvasása, a saját értelmezés kialakítá- érdeklődésének figyelembevételével választhat.
sa. A tankönyv, valamint a szöveg- és feladatgyűjtemény
ebben az izgalmas és személyiségformáló folyamatban A leckéket szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok zárják. Ezek az irodalmi ismeret és élmény váltoad majd támogatást.
zatos órai és otthoni elmélyítését szolgálják: fejlesztik
A tankönyvben a tájékozódást a fejezetek eltérő szí- a lényegkiemelést, rendszerezést, ösztönzik a filológiai
nei és piktogramjai segítik. A fejezeteket művelő kutatómunkát, az olvasmányokkal folytatott dialógust,
déstörténeti összefoglaló lecke vezeti be. Az oldal kreatív írást, a műalkotás művészi tolmácsolásának
párokból álló tankönyvi leckékben a mottót az meghallgatását, kapcsolódó filmrészletek megtekintéalfejezetekkel tagolt új anyagrész követi. Az Olvasd el sét, segítik a tájékozódást a sokféle tudásbázis között.
a teljes művet! QR-kódját leolvasva a hosszabb léleg- A tankönyv a műelemzést segítő E
 lemzési segédleteket
zetű feldolgozandó olvasmányokhoz lehet hozzáférni. tartalmaz, ezeket követi az Idegen szavak kiejtési muKis fül tünteti fel a szemelvények helyét a szöveg- és tatója és a Fogalomtár. A tankönyvet olvasásra, kutafeladatgyűjteményben. A leckékben a vastaggal sze- tásra bátorító Bibliográfia, valamint Képjegyzék zárja.
dett részek a tantervi előírásoknak megfelelő ismereteket emelik ki, egyúttal segítik a tanulást segítő vázlat A szöveg- és feladatgyűjtemény a tankönyv felépíelkészítését. A kékkel szedett irodalomelméleti, kul- tését követve elsősorban a szövegértést gyakorol
túrtörténeti fogalmak magyarázata a tankönyv végén, tatja. A klasszikusokhoz későbbi vagy kortárs művek,
aF
 ogalomtárban található. A Fogalomtárban a vastag- szövegek is kapcsolódnak, lehetőséget teremtve műgal szedett fogalmakat a kerettanterv írja elő.
fajok, motívumok, hatástörténeti vagy jelentésbeli
szövegpárhuzamok összehasonlítására és változatos
A leckék végén a Kitekintés műfajok, motívumok feldolgozására. A tankönyvvel együtt ajánlott a szöveghatástörténeti vagy intertextuális (szövegek közötti) és feladatgyűjtemény használata.
szövegpárhuzamaira, az Érdekesség tágabb kulturális
vonatkozásokra mutat rá. A tárgyalt szépirodalmi szövegek képző- és filmművészeti alkotásokkal összekapcsolódva jelennek meg, lehetőséget adva más művészeti
Örömteli és sikeres tanulást kívánunk:
ágak eszköztárának elemzésére.
a tankönyv alkotói

Pázmány Péter Prédikációk című művének egy lapja, Pozsony, 1636
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A BAROKK ÉS A ROKOKÓ IRODALMA

I. A KATOLIKUS
MEGÚJULÁS IRODALMA

A barokk kora
Európában
és Magyarországon
„…az elmeél a szellem élénkségéből és finomságából
születik, s ugyanezen viszonylatból születik
az állhatatlanság is, ellensége lévén a nyugalomnak.”
Alessandro Tassoni

A katolikus monarchiák a protestáns felekezetek, míg
az anglikán szigetország uralkodói a katolikus vallásgyakorlás ellehetetlenítésére törekedtek. A viszonylagos
vallási türelem földje volt az Erdélyi Fejedelemség,
ahol még az unitárius hitélet sem ütközött akadályokba.
Különben is a 17. század legvégén újjáalakult Magyar
Királyság vallásfelekezeti szempontból a korabeli
Európa legtarkább területe. A nyugati kereszténység
felekezetei mellett az ortodoxia aránya növekedett, új
színként pedig a ruszin és a román ortodoxok egy részének uniója révén megjelent a Rómához csatlakozó,
de a keleti rítust megtartó görögkatolikus egyház.

A 16–18. században Európa
civilizációja fokozatosan meg- Szellemi élet, oktatás
hódította az Újvilágot, ugyanakkor befogadta és fel- A jezsuitákkal vitatkozva alakult ki a Szent Ágostondolgozta az onnan érkező hatásokat. Kialakult a világ hoz visszanyúló janzenizmus, amelynek központja egy
kereskedelem, és vele a gazdasági hasznot fő céllá tevő Párizs közeli apátság volt. A később eretneknek nyilvákapitalizmus. Ennek eredményeként emelkedett nagy- nított janzenisták a kereszténység lényegének a vallási
hatalommá a gyarmatosításba sikeresen bekapcsolódó élményt tekintették, nem pedig a teológiai dogmát. Az
Anglia, és veszített teret a kezdetben diadalmas spanyol irányzathoz tartozó fizikus, Blaise Pascal (1623–1662)
monarchia.
élete arra példa, hogyan fért meg egymás mellett a
A korszak Nyugat-Európájának legátfogóbb konflik- belső misztikus istenélmény a természettudományos
tusa a vallási ellentétekből kipattant harmincéves há- észelvű és kísérleteken alapuló megismeréssel. Pascal
ború (1618–1648), amelyből a francia abszolutizmus ugyanakkor bírálta René Descartes (1596–1650)
került ki győztesen. A Napkirály, XIV. Lajos a versailles-i racionalizmusát is a matematikai és geometriai módpalotaegyüttes kiépítésével igyekezett megmutatni a szer túlhangsúlyozásáért.
hatalmát.
A tapasztalati megismerés módszerét (empirizKözben a nyugati kereszténység peremén a Habsburg mus) hirdette az angol Francis Bacon (1561–1626),
és az Oszmán Birodalom közé szorult magyar állam míg kortársa, Galileo Galilei (1564–1642) matematikai
1541-ben három részre szakadt, és várháborúk, hadjára- számításokra és fizikai kísérletekre is támaszkodott.
tok színterévé vált. A hódoltság korának a visszafoglaló
A magyar tudományosság korabeli képviselője,
háború vetett véget (1686–1699), amely azonban az Apáczai Csere János holland egyetemeken sajátította
ország jogainak súlyos megsértését hozta magával. Ez el a descartes-i módszert. Erdélybe hazatérve megalkotta
vezetett a Rákóczi-szabadságharchoz (1703), amely a a csaknem valamennyi tudományágat felölelő Magyar
encyclopédiáját (1655).
szatmári békével zárult (1711).
A katolikus és protestáns oktatás fejlődése jól köVallások és felekezetek
vethető Magyarországon. A jezsuiták gimnáziumai
A katolikus egyház összpontosított válasza a protes ban, többek között Nagyszombatban, Pozsonyban és
tantizmus kihívására a trentói zsinat (1545–1563) Kolozsvárott, erősen kötött tanrend, iskolai színjátszásvolt. Megerősítették a megkérdőjelezett hittételeket, a sal összekötött retorikai képzés jellemezte az itt folyó
szentségeket, a szentek és Szűz Mária tiszteletét, meg- nevelést. A piaristák tanító rendje 1721 után utolérte
szilárdították az egyházfegyelmet, papnevelő inté- őket szervezettségben, majd át is vette tőlük a vezető
zeteket állítottak fel, és újjászervezték az inkvizíciót. szerepet. Neves református kollégiumok működtek
A katolikus megújulás lendítőkerekének bizonyult az Kolozsvárott, Debrecenben és Sárospatakon. Az utóbbi
1540-ben alapított jezsuita rend. A magyar nemesség 1650–1654 között a fénykorát élte. Ez a híres pedagónagyrészt általuk tért vissza a katolikus egyházba, míg gusnak, Comeniusnak volt köszönhető, aki a Rákócziak
az alsóbb társadalmi rétegek itteni rekatolizációjában a révén került az iskola élére. Comenius a tudományok
ferencesek jártak élen. A hódoltság kora után újjáéledő összefüggő rendszerének oktatását összekötötte a gyaMária-kultusz és az erre épülő Regnum Marianum korlati képzéssel. Ezt a célt szolgálta szemléltető tangondolata optimizmust sugallva kötötte össze a múltat könyve (Orbis pictus) is. A debreceni kollégium nemcsak
a város, de a Tisza-vidék református ifjúsága felé is nyitva
és a reményteljes jövőt.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 9 –12.
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Peter Paul Rubens: A kereszt felállítása, 1610

állt. A korszak egyik legmaradandóbb fejleménye, hogy
Pázmány Péter 1635-ben megalapította a nagyszombati egyetemet.
A barokk művészet

A 16. század végétől az először Itáliában uralomra jutó
stílus elnevezése az olasz barocco (’nyakatekert okoskodás’) szóból származik. A barokk Európa nagy részét
átfogó, egyetemes, egyházi indíttatású, és annak befolyását mindvégig megőrző kultúra. Itália földjéről indult
ki, akár elődje, a reneszánsz. Általános vonásait szokás a
reneszánsszal szembeni különbségek alapján megragadni. Míg a reneszánsz vonalszerű, felületi, zárt formákban
fejezi ki magát, amelyben az egyes részek mellérendelt
viszonyban állnak egymással, addig a barokk alkotások
festői, mélységbe nyúló nyitott formáit a részek közötti
alárendelt viszony jellemzi. További fő jegyei az ellen-

tétes erők egymásnak feszülését érzékeltető mozgás, a
pátosszal párosuló monumentalitás, a csodás, a hősies
iránti vonzalom, a túlvilági látomásosság, és ami ezzel
színleg ellentétes: a valóság pontos ábrázolására való
törekvés.
Minden barokk templom mintapéldája, a római
Il Gesù (1584) magas kupolájával, homlokzatának
megkettőzött oszlopaival és csigavonalaival megtörte
a reneszánsz szerkesztési szabályait. Az 1655–1682 között épült versailles-i kastélynak leginkább a hatalmas
méretei idézik a barokkot.
A stílus magyarországi nyitányát a nagyszombati
jezsuita templom (1637) felépítése jelentette. A hasonló
kassai templom csaknem egy fél évszázaddal későbbi,
s azután csaknem az egész 18. századot a barokk uralta. Ez az ízlés formálta a hódoltság után újjáépülő magyar városok arculatát, ennek szellemében tervezték a
budai királyi palotát, számtalan főúri kastélyt (Ráckeve,
Edelény, Gödöllő) vagy az eredetileg egyetemnek szánt
egri Líceumot.
A festészet meggyőző erővel igyekezett kifejezni a
szent valóságos voltát. Ez a törekvés ihlette C
 aravaggio
(1573–1610) Hitetlen Tamás című képének reális alakjait
vagy Rubens (1577–1640) A kereszt felállítása című
alkotását, melyen kilenc, izmait megfeszítő durva férfi
emeli magasba Krisztus testét. Rembrandt (1606–1669)
fény-árnyék technikájú képei, rézkarcai egyenesen a
bibliai történetek mélyére hatoltak.
A hazai barokk festészet kiemelkedő alkotásai, így
a sümegi plébániatemplom teljes dekorációja Franz
A nton Maulbertschnek köszönhető. A délnémet születésű festő gazdag szín- és formavilága a barokk lehetőségeinek szinte a végső határait feszegette. A II. Rákóczi
Ferenc által hazahívott Mányoki Ádám (1673–1756)
ismert portréja éppen a fejedelemről készült.
A barokk ma is használatos zenei formákat és
műfajokat (versenymű, opera, oratórium) hozott létre.
Mindinkább megkülönböztették az énekes és a hangszeres muzsikát, a vokális zenén belül pedig szétvált a
szólóének és a kórus. A korszak zeneszerző nagyságai
közül kimagaslik Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Johann
Sebastian Bach, Händel, Magyarországon Esterházy
Pál nádor.

1.

Próbáljátok elolvasni a fejezetnyitó képen (5. oldal) a Prédikációk első bekezdését! Keressetek példákat
a mai helyesírástól eltérő írásmódra!

2.

Hozzatok példákat a lecke szövege segítségével a kor művészetét jellemző dinamizmusra és nyugtalanságra!

3.

A hozzátok legközelebb található barokk templom alapján kiselőadásban mutassátok be e stílus építészeti sajátosságait!

4.

Az alábbi link segítségével nézzetek utána Galilei perének, és írjatok erről egy blogot!

UGR ÁS

A SZÖVEGRE

7

Korszakok határán:
Cervantes, Tasso
és Milton
„[a Don Quijote] az első és a legbensőségesebb
jellemtörténet, de egyszersmind az utolsó és a legjobb 
lovagregény is.”
Jorge Luis Borges
A spanyol aranyszázad Miguel de
Cervantes (1547–1616) prózaművészetével ért tetőpontjára. Cervantes, egy nyomorgó kisnemesi család sarja, fordulatos életet élt: harcolt Lepantónál,
az oszmán flotta feletti döntő győzelmet kivívó keresztény
seregben (bal karja a csatában szerzett sérülés következtében bénult le), kalózok fogságába esett, majd évekig rabszolgaként élt Észak-Afrikában. Hazájában többször került
börtönbe sikkasztás, sőt egy alkalommal gyilkosság vádjával.
Fiatalon költőként és színpadi íróként szerzett nevet,
de epikus művei felülmúlják lírai és drámai munkásságát: a Példás elbeszélések című gyűjtemény honosította meg a novella
műfaját a spanyol irodalomban, Az elmés nemes Don Quijote
de la Mancha pedig megteremtette a modern regényt, s
még életében európai hírű szerzővé avatta Cervantest.
A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 13–17.

Don Quijote

Cervantes fő művének első kötete
1605-ben látott napvilágot, és azonnal sikert aratott.
A regény középpontjában egy középkorú
vidéki nemes áll, aki a lovagregények bűvöletében úgy dönt, hogy kóbor lovagnak áll.
Mellészegődik Sancho Panza, aki hűséges
fegyverhordozója lesz, s a különböző kalandok során vele együtt keresi szerelmét,
Dulcineát.
Don Quijote a valóságot olvasmányai
fénytörésében látja: hétköznapi élményei a
saját képzeletében lovagi kalandokká nemesednek. Így lesznek a szélmalmokból óriások, a fogadóból várkastély, s így lesz a főhős
szerelmes – hiszen egy lovagnak okvetlenül
szerelmesnek kell lennie. A Don Quijote tehát a megjelenése idején még divatos, de
Erich Lessing: Don Quijote és Sancho Panza,
1864–1865

8

már valódi tartalmát vesztett lovagregény közhelyeire
épül. Ezáltal egyik jelentésszintjén paródia, de jóval
gazdagabb is annál. A lovagregény sajátosságai mellett
a pikareszk regény (picaro ’csavargó’) jellemző vonásai
is felismerhetők a „búsképű lovag” történetében. A főhős
a kóborlása során számos kalandba keveredik. Ezek a
kalandok egy cselekményszálra fűzhetők, ugyanakkor
függetlenek egymástól, és sorrendjük felcserélhető.
Don Quijote nem egyszerűen csak nevetséges vagy
szánalmas, hanem finom lélekrajzzal, a maga ellentmondásosságában ábrázolt karakter. Megszállottsága
komikus, értékrendje azonban megkérdőjelezhetetlen. A való világban ezek az értékek már érvénytelenek, ő mégsem hajlandó feladni őket. Don Quijote
egy „későn született ember”, aki eszményeit követve
a múltban él, és ennek a múltnak az értékeit képviseli,
illetve keresi a jelenben. Megingathatatlanul folytatja
szélmalomharcát, és bár az elbeszélés több mozzanata
megfosztja őt a hősi tulajdonságoktól, személyében
mégis van valami heroikus, bukásában pedig tragikus.
Ugyanakkor a regény egy aprólékosan megrajzolt,
valószerű, de a címszereplő képviselte értékekhez
viszonyítva alsóbbrendű világot ábrázol, mely a kora
újkori Spanyolország valóságos enciklopédiája. Éppen
ezért a mű több elemzője is a realizmus előzményét
látta benne. Cervantes regénye alapvetően valószerű,
mégis hangsúlyozottan fiktív: e kettősség meghatározó sajátossága a műnek. A szöveg kalandregényként,
korrajzként, és elbeszéléstechnikai játékossága miatt
sokrétű szépirodalmi mesterműként egyaránt megállja
a helyét.

el, de sokkal több puszta krónikánál. A Megszabadított
Jeruzsálem a keresztény világkép nagyszabású foglalata, melyben a küzdelem isteni és ördögi erőket felvonultató monumentalitása mellett a kifinomult líraiság
is jelen van.
Elveszett Paradicsom
A jómódú londoni családban született John Milton (1608–
1674) művészként és közéleti személyiségként is kora
kiemelkedő alakja volt. Hazája történelmébe az angol forradalom jelentős ideológusaként, a szabadság saját korát
megelőző szószólójaként, szenvedélyes vitairatok szerzőjeként vonult be. Az irodalomtörténet a barokk epikus költészet
korszakalkotó mesterét látja benne.

Az Elveszett Paradicsom hatalmas üdvtörténeti
tablója a világ teremtésétől Krisztus eljöveteléig ível.
Középpontjában a bűnbeesés áll. A mű célját Milton
így foglalja össze a Szentlélekhez intézett invokációban:

Cervantes sokszor kritikus-ironikus hangnemben
kalauzolja olvasóját. Don Quijote beszéde egyúttal az
olvasmányaihoz illően kifinomult, sőt cikornyás. Mivel
a regény nyelvén is nyomot hagy a valószerűség igénye,
az író az irodalmi nyelvváltozatokat az élőbeszéd
természetességével keveri.
A megszabadított Jeruzsálem
A dél-itáliai származású Torquato Tasso (1544–1595) alkotói
pályája termékeny éveit Ferrarában töltötte, a reneszánsz
kultúra mecénásaiként ismert Este hercegek udvarában. Bár
már tizenévesen elismert költő volt, élete mégis zaklatottan
alakult: elhatalmasodó őrülete, botrányos viselkedése miatt
éveket töltött elzárva.

Tasso a barokk költészet születésében kulcsszerepet
játszó lírai életművében megújította a petrarcai hagyományt. Emellett a Megszabadított Jeruzsálem
című eposzával gyakorolt meghatározó hatást az európai irodalomra, így a magyar barokk fontos alkotására,
a Szigeti veszedelemre is. Az eposz az első keresztes
hadjárat kulcseseményét, Jeruzsálem ostromát beszéli

Az eposz kérdésfeltevése tehát az emberi történelem, sőt a létezés egészére irányul. Cselekménye az
Alvilágban kezdődik, ahol a Sátán és társai a bukásuk
után gyűlést tartanak, és elhatározzák az emberi nem
megrontását. A mű központi alakja, mozgatórugója a
komplex figuraként ábrázolt Sátán. Az első emberpár
az ő hatására játssza el a paradicsomi boldogságot, és
ezzel belép a történelembe. A zárlat mégsem a kiűzetés
borzalmát szólaltatja meg: Ádám és Éva visszanyeri a
méltóságát, majd a megváltás bizonyosságával indul
a pusztába.
CERVANTES, TASSO ÉS MILTON nemcsak műveikkel inspirálták az utókort, hanem személyiségükkel és
életútjukkal is. Szereplőként mindhárman feltűnnek
különböző művészeti ágak alkotásaiban. Tassóra különösen igaz ez: Johann Wolfgang von Goethe tragédiát, Gaetano Donizetti operát, Liszt Ferenc szimfonikus
költeményt írt róla, míg az angol romantika vezéralakja,
Lord Byron lírai költeményben szólaltatta meg az őrültek házába zárt költő panaszait.

1.

A lecke szövegének segítségével értelmezzétek Borges mottóban szereplő gondolatát!

2.

Gyűjtsetek olyan műveket, melyeket Don Quijote alakja ihletett! Kereshettek irodalmi, filmes, zenei vagy képző
művészeti alkotásokat.

3.

Miért tarthatta nagyra a barokk az eposz műfaját? Beszéljétek meg kiscsoportokban a korszakról tanultak alapján!

KITEKINTÉS

Eugène Delacroix: Tasso a bolondokházában, 1839

hogy a téma fenségéhez illőn
hirdessem az örök Gondviselést,
s embernek igazoljam Isten útját.
(Jánosy István ford.)

9

Pázmány Péter
munkássága
„Pázmány imponáló emberismerete, szónoki művészetének
zseniális lélektani tapintata […] felismerhetően ott van
minden beszédében, valahányszor emberi viszonyokról szól,
vagy emberi szívekhez akar közelférkőzni […] ritkán mond
csüggesztőt, elszomorítót, ijesztőt a nélkül, hogy nyomban
[…] pozitív mozzanatról is ne gondoskodnék…”
Sík Sándor
Pázmány Péter 1570-ben született
Nagyváradon. A partiumi (ezen belül Bihar megyei) kálvinista nemesi család Pázmány tizenhárom éves korában katolizált, s a Habsburgok hívévé vált.
Akkoriban gyakori volt a hitváltoztatás, amely politikai és
társadalmi világnézetet is kifejezett.
Középfokú tanulmányait a kolozsvári jezsuita kollégiumban kezdte. Krakkóban, Bécsben és Rómában – már a
jezsuita rend tagjaként – páratlan tudományos műveltségre
és nyelvismeretre tett szert.
Pappá szentelése után Grazban tanított, majd harminchárom éves korában végleg hazatért. 1616-ban esztergomi
érsek, 1629-ben bíboros lett. A magyarországi katolikus
megújulás tekintélyes vezetőjeként és a királyság főkancellárjaként a katolikus egyház és a magyar nemzet érdekeit szolgálva közvetített Bécs és Erdély, Róma és a Török Birodalom
között. Meggyőződése szerint „a protestáns Erdély biztosítéka
a magyar szabadságnak, a királyi Magyarország pedig annak,
hogy Magyarország szíve katolikus marad”. A megmaradás
és a felemelkedés érdekében a törökkel szemben a felekezetek és az európai katolikus hatalmak összefogását
szorgalmazta.
Az európai látókörű főpap 1637-ben halt meg. Vég
akarata szerint jezsuita szerzetesi ruhában temették el, földi
maradványait a pozsonyi Szent Márton-székesegyház kriptája őrzi.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 18–22.

Pázmány Péter
egész alakos
képe.
Ismeretlen
festő alkotása

jezsuita szemináriumokat hozott létre, melyek közül
kiemelkedik a bécsi Pázmáneum. 1635-ben Nagyszombatban egyetemet alapított teológiai és bölcseleti
karral. Meggyőzéssel sokakat visszatérített a katolikus
hitre (pl. Apponyi és Batthyány család). A katolikus
egyház egyre nagyobb teret hódított vissza, így Pázmány
„protestáns országban született, s katolikusban halt meg”
(Riedl Frigyes).
Pázmány írói munkássága

Pázmány életműve nagyobb részét magyarul írta. Írói
módszerének jellemző vonása, hogy csaknem minden
művét javítva, kiegészítve jelentette meg újra. Számos
könyvét álnéven vagy névrejtéssel adta ki, amivel azt
sugallta, hogy a katolikus oldalon még sokan képesek
felvenni a harcot a protestáns tanítással.
Ájtatossági művei hiterősítő, erkölcsnemesítő olvasmányok. Egy katolikus főúri asszony kérésére készült
a barokk imákat tartalmazó Keresztyéni imádságoskönyve. Pázmány vallja, hogy „csak az tud jól élni, aki
Alapító és térítő
jól tud imádkozni”. Ezért, hogy a „híveknek ájtatosságát
Az országot a „magyar romlásnak századában” a török isteni szolgálatra” indítsa, különféle élethelyzetekhez írt
elleni harcok, a hódoltsági területeken a katolikus egy- imákat. 1624-ben fordította le latinról Kempis Tamás
házszervezet felmorzsolódása, az égető paphiány, a Krisztus követése című könyvét, mely az üdvözülés útját
felekezeti megosztottság, a protestantizmus erőteljes rajzolja meg gördülékeny stílusban.
térnyerése jellemezte. Pázmány Péter ezért a trentói
Hitvitázó írásai a katolikus–protestáns összecsapás
zsinat szellemiségében tevékenységét katolikus hité- és teológiai polémia dokumentumai. 1603-ban szülenek és az egyház védelmének szolgálatában végezte. tett a Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az
Ahogy ő mondta: „Nekünk nem hímes szók, hanem erős ország romlása okairól írt könyvére. Pázmány éles logikával cáfolja a lutheránus prédikátor, Magyari érveit,
valóságok kellenek.”
Kolostorokat, templomokat alapított, segítette a szer- miszerint Isten a török veszélyt nem a hittől eltévelyedett
zetesrendeket. A teológiai műveltség erősítése érdekében katolikusok miatt küldte a magyarságra, hanem éppen a
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Pázmány Péter Kalauz című műve harmadik kiadásának
címlapja. Pozsony, 1637

SZAICZ LEÓ HITSZÓNOK (1746–1792) szerint Pázmány magyarsága nem abban áll, hogy „hogy ő a’
Magyar szót felettébb tzifrázná, tsigázná, vagy-is azt
erő-szakosan holmi idegen nyelveknek rámájára huzná… hanem abban, hogy ő a’ Magyar szónak tulajdonát
igazán megtartja, és tsak igen közönségesen, ’s természetesen ír minden erőltetés, s feletébb-való inci-finci
cifrázás nélkül; e’ mellett még-is igen szép Magyar mondási, és Frázesei vagynak…”
Pázmány a fent említett műveken kívül egyéb bölcsességeket is ránk hagyott, például:

Prédikációk

Pázmány papi-írói működésének betetőzését jelenti száz
magyar nyelvű prédikációja, mely 1636-ban Pozsonyban jelent meg. Beszédei a barokk világkép rendszerét
rajzolják körül, témavilága az egész keresztény életet
felöleli. Szilárd értékrendet közvetítve ad eligazítást.
Ír önmagunk megismerésének fontosságáról, a nevelés-

„Bagolynak nincsenek sólyom fiai.”
„Amely orca bocskorbőrré lett, nem tud szégyent.”
„Könnyű a borból ecetet csinálni, de nehéz ecetből bort.”
„Kérkedékenyben jó vitézt, sokat kodácsoló tyúkban
szaporán tojót nem láttam.”

1.

Keressetek a lecke szövegében öt állítást, amelyek alátámasztják a mottóban olvasottakat Pázmányról!

2.

Értelmezzétek a Kitekintésben szereplő mondásokat!

3.

Nézzetek utána, mi lett a sorsa a nagyszombati egyetemnek!

4.

Készítsétek el öt pontban Hajdó István gyergyószentmiklósi plébános csíksomlyói prédikációjának
vázlatát a Magyar Kurírban közölt összefoglaló alapján!

UGR ÁS

A SZÖVEGRE
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reformáció megjelenése miatt. Ezzel egy időben készí- ről, a bűnbocsánatról, a bűnökről és erényekről, a földi
tette el Tíz nyilvánvaló bizonyság című vitairatát, amely a és a túlvilági életről. Elve, hogy „a keresztény tanító ne
Kalauz alapjává vált. E munkájával együtt jelentette meg ajakán nőtt, hanem szívében gyökerező szókat mondjon”.
az első magyar nyelvű iszlámellenes írást. Öt szép levél
A 19. század elejéig több hitszónok is használta mincímű műve pedig az egyik legnagyobb stílusbravúrja, taként beszédeit. Hatásának titka, hogy szavait élete
több szereplőt megszólaltató, komikus fordulatokkal valóban hitelesíti, s leírásait a korabeli élőbeszéd forérvelő alkotás.
dulataival teszi közérthetővé.
Pázmány prédikációi zárt, szigorú formájúak, a
A legfontosabbnak tartott hitvédelmi írása a három
kiadásban megjelent Isteni igazságra vezérlő kalauz skolasztika és a barokk műalkotások szerkezeti sajátossá(1613), mely átdolgozott formában tartalmazza korábbi gaira emlékeztetnek. Rendszerint egy hittételből vagy
műveit is. Pázmány a Kalauzban bizonyítja, hogy a „ró- szentírási részből kiindulva szólítja meg a hallgatósámai hittül elszakadt vallások igazak nem lehetnek”. E műve got. A bizonyítandó tételt több irányból megközelítve,
az egész 17. századi magyar polemikus irodalom és a hívek gondolkodásának logikáját követve, érvek és
teológiai gondolkodás alapjává vált, hatására sokan ellenérvek összecsapásával fejti ki. Az erkölcsi hasztértek vissza a katolikus egyházba.
nosság érdekében meggyőzésre törekszik, ezért a tétel
bizonyításakor egyszerű, szemléletes példázatokat említ. A befejezés többnyire az elmondottak rövid, tömör
összefoglalása.
Hosszú mondatai körmondatok: túlzsúfoltnak
tűnnek, mégis érthetőek, mert az értelemhez szólnak.
Szóképei, hasonlatai a mindennapi életből valók. Stílusa
expresszív (’kifejező’), meggyőző, lendületes, szenvedélyes. Kosztolányi Dezső szerint „stílusa maga a valóság”.
A papi gyakorlatban mintát jelentő prédikációival kiérdemelte a „magyar bíboros Cicero” elnevezést.

Zrínyi Miklós
prózai művei
„Mi felettünk igazságnak világával rendeltetnek mindenek,
és az vak istenasszony, akinek Fortuna nevet adtak
az emberek, philosophusoknak csak álma…”
Zrínyi Miklós
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 23–27.

sasággal, Firenzével, és nagy reményeket fűzött az erdélyi
fejedelemhez, II. Rákóczi Györgyhöz. Az 1663-as török hadjárat idején leváltották a magyar hadak parancsnokságáról,
mivel az udvari haditanács tagjai jobban bíztak riválisában,
Montecuccoliban. 1664 elején felégette a török csapatok
utánpótlását biztosító eszéki hidat. A Habsburgok azonban nem segítették, sőt ezt követően Kanizsa ostromában
hátráltatták, majd az általa emelt Új-Zrínyivár felmentése is
kívül esett hatalmi céljaikon.
Zrínyit nem sokkal ezután érte végzetes vadászbaleset
1664. november 18-án a kursaneci erdőben. Halála Európa-szerte megdöbbenést keltett. Az izgatott hazai légkörben
szinte azonnal merényletről, politikai gyilkosságról kezdtek
suttogni. A történeti kutatás viszont a mai napig nem bukkant
ezt akár csak valószínűsítő adatra sem.

A tudós értekező

Egy korabeli holland utazó, Jacobus Tollius elismerően
ír Zrínyi Miklós székhelyéről, a csáktornyai várról:
Jólesett a környes-körül látható műveletlenség
közepette gyönyörű épületeket, fényes bútorokat,
nagyszerű kényelmet, tisztaságot és művelt, olvasó
családot találni. (Kövér Lajos ford.)

Jan Thomas van Ieperen: Zrínyi Miklós, 1662–1663

Zrínyi Miklós 1620. május 3-án született valószínűleg Csáktornyán. Apai ágon a dalmát Brebiriek voltak az ősei. A család
az új nevét a Nagy Lajos által nekik adományozott horvátországi Zrin váráról kapta. A 16. században protestáns hitre tértek, majd Pázmány Péter hatására az édesapa, Zrínyi
György horvát bán katolizált. A szülők korai halála miatt a
Zrínyi-fiúk, Miklós és Péter sorsát kijelölt gyám vette kézbe.
Nevelésükben közvetett szerep jutott Pázmánynak, aki saját
politikai programjának, a török elleni felszabadító harcnak a
folytatását remélte tőlük. Kiváló képzést kaptak Grazban,
Bécsben és Nagyszombatban. A tanulmányokat a kor szokásai
szerint külföldi utazás egészítette ki, így jutottak el Rómába,
ahol VIII. Orbán pápa is fogadta őket. Hazatérve megosztották a családi birtokot, Miklós a muraközi, míg öccse, Péter a
tengermelléki részeket kapta.
A harmincéves háborúban harcoló Zrínyi Miklóst a király
1648-ban horvát bánná nevezte ki. Tevékenyen részt vett a
politikai közéletben. Kapcsolatot tartott a velencei köztár-
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A palota egyik ékessége a gazdag gyűjteménnyel
rendelkező könyvtár volt, ami Zrínyi irodalom és műveltség iránti elkötelezettségéről tanúskodik.
Zrínyi nemcsak olvasott, hanem írt is. Első hadtudományi műve a Tábori kis tracta (traktátus: értekezés),
amely befejezetlen maradt. Az elkészült részekben a hadseregellátás és a táborozás kérdéseit fejtegette.
A Vitéz hadnagy fő témája a jó katona és a jó vezető
jellemzése, így sokat elárul Zrínyi erkölcsi, filozófiai
nézeteiről. A főként aforizmákat, kommentárokat
tartalmazó szövegben több helyen elmélkedik a szerencséről mint isteni kegyelemről. Választott jelmondatában
is kifejeződik ennek fontossága: sors bona nihil aliud (’jó
szerencse, semmi más’). Az emberi sorsot markában
tartó végzet azonban inkább egy tehetetlenség és félelem
szülte kép, hiszen a történések irányítása kizárólag Isten
hatalmában áll. Zrínyi a kártyajáték példájával szemlélteti erről vallott felfogását: a kártyalapokat, vagyis
az életlehetőségeket égi kéz osztja, viszont a játékos
találékonyságán, tehát az emberi erényeken múlik,
miként él ezekkel.
Azért nem kell igen elbíznunk magunkat
a szerencsés történetekben, és nem kell
meglankadnunk a szerencsétlenekben, mivelhogy
gyakorta szokott az állapot megváltozni.

Zrínyit foglalkoztatta a félelem lélektana is. Természetes, hogy „a félelem néha vitéz embereknek is jön a
szivében”, amely aztán könnyen vezethet a helyes ítélőképesség megszűnéséhez. Leküzdésének nyitja egyedül
a megelőzés, a lélek készenléte, mivel a készületlen lélek
könnyű zsákmánya a félelemnek. A legjobb ellenszer a
megfelelő rendtartás, a nyugatias, „franciás” hadv iselés,
amelyet viszont – jegyzi meg bírálólag Zrínyi – a magyar
nemesi közvélemény mélyen megvet.
A Vitéz hadnagy központosított államra vonatkozó
utalásait bontja ki alaposabban a Mátyás király életéről
való elmélkedések című államelméleti esszé. Középpontjában Mátyás történelemformáló személyisége áll. A
korabeli meggyőződés szerint Magyarország romlását
a nagy államférfiak hiánya okozta: „megholtak a Mátyás
királyok, s újak nincsenek”, mert ha lennének, „ép volna
országunk”. A szerző Mátyás alakját jobbára idealizálva idézi fel, és egy központosított nemzeti királyság
mellett érvel. A Habsburgokat azzal vádolja, hogy „a
magok országát és alattvaló nemzetét nem tiszta szívből
szeretik és nem gyönyörködnek benne, mint Mátyás király”.
Ugyanakkor bánként és hadvezérként a bécsi királyi
udvarhoz lojálisan cselekszik, illetve Mátyás királyt is
bírálja, például helytelennek ítéli Mátyás Csehország
elleni hadjáratát, mivel az vallási okból történt.
Az 1660–1663-ban keletkezett Az török áfium ellen
való orvosság című röpirata a szükséges cselekvés irányait jelöli ki. Célja annak bizonyítása, hogy a török
kiűzése elképzelhetetlen egy állandó magyar hadsereg
felállítása nélkül. Ezt a tételt támasztja alá érveivel, illetve
stílusának pátoszával vagy szurkáló szellemességével.
Arra a drámai alaphelyzetre is felhívja a figyelmet,
amelynek egyik oldalán a „rettenetes sárkán”, azaz az

Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia, címlap, 1651

ZRÍNYI PRÓZAI MŰVEI életében nem kerültek nyomdába. Az török áfium ellen való orvosság című írása először 1705-ben jelent meg. Másodszor Erdélyben látott
napvilágot 1790-ben Ne bántsd a magyart címmel. Nyelvének ereje és férfias szépsége még a nyelvújító Kazinczyt is elismerésre indította. A reformkorban különösen
Kölcseyre hatott, aki két jelentős Zrínyi-verset is írt. A
nemzethalál víziójában jól felismerhető az Áfium hatása,
ahogy a „Ne bántsd a magyart!” szállóigévé válásában
is. Ez került többek között 1904-ben Csáktornyán felállított emlékművére. Zrínyi alakja megihlette a magyar
zeneirodalmat is, pl. Kodály Zoltán 1955-ben bemutatott Zrínyi szózata című kórusműve Zrínyi Az török áfium
ellen való o
 rvosság című röpiratának szövegén alapul.

1.

Készítsetek prezentációt Zrínyi Miklós életéről! Milyen hamis mítoszok keletkeztek a halálával kapcsolatban?

2.

Nézzetek utána, mennyiben felel meg Zrínyi Mátyás királyról alkotott képe mai tudásunknak!

3.

Írjatok érvelést arról, hogy mai ismereteink alapján mennyire volt reális Zrínyi magyar állandó hadsereg létrehozására
vonatkozó elgondolása!
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Csáktornya vára Horvátországban

oszmán hatalom, a másikon pedig a halálos veszedelmet nem tudatosító, mély álomba szenderült magyarság van. Az apokaliptikus érzetet keltő „utolsó halállal
való küszködés” kifejezés szenvedélyes retorikával akar
kijózanítani. Zrínyi a saját szerepét a legendásan gazdag
ókori uralkodó, Kroiszosz néma fiának történetével
példázza. Amikor egy perzsa kezet emelt a királyra, fia
felkiáltott: „Ne bántsd a királyt!” A némaságot mintegy
megtörve így kiált fel Zrínyi, hogy elijessze a „dühös
sárkánt”: „Ne bántsd a magyart!” A röpirat vége tovább
fokozza a drámaiságot, amikor a hazából való tömeges
kibujdosás (kivándorlás az Újvilágba) lehetőségét veti
fel. Ezzel azonban csak azt hangsúlyozza, hogy a török
elleni küzdelemnek nincs valós alternatívája.

Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem
– Alapeszme és szerkezet

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Dedicálom ezt a munkámat a magyar nemességnek,
adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki
dedicálhassam.”
Zrínyi Miklós
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 28–34.

A z 1645–1648-ban
keletkezett Szigeti
veszedelem az Adriai
tengernek Syrenaia
című verseskötet fő
darabjaként 1651-ben
jelent meg Bécsben.
A kötetcím szirénje
maga a költő, akinek
hazáját az Adria kötötte
össze a katolikus világ
centrumával, Itáliával.
A tárgy személyes, hiszen Zrínyi hasonnevű dédapjának és a
szigetvári várvédőknek
a túlerővel folytatott
1566-os hősi küzdelmét és mártírhalálát
énekli meg.

Költői cél, alapeszme

A kor embere a bibliai történelem alapján értelmezte a sajátját is. Miként a zsidókat Egyiptomból, úgy a
magyarokat őshazájukból hozta ki Isten, és nekik adta
az Ígéret földjét, a „téjjel-mézzel folyó szép Pannoniát”.
Erkölcsi és hitbeli eltévelyedésük miatt viszont Isten
haragja (eposzi harag-motívum) sújtja őket, amelynek
eszköze az oszmán hatalom.
Isten szavaiból kiviláglik, hogy a bűnt követő
büntetés három-négy nemzedékre szól, de azonnal
megszűnik, amint a magyarok megtérnek hozzá. A költő
Zrínyi korában élő felnőttek a harmadik, gyermekeik
pedig a negyedik nemzedékhez tartoztak, ami a mű
ajánlásának tükrében felszólításként hat: itt az idő az
oszmán uralom alóli szabadulásra. E
 nnek erkölcsi útját a várvédő Zrínyi Miklós és katonái tetteiben mutatja
meg. A barokk eposz főhősének alakjában ötvöződik
az erényes embernek és a hit védelmezőjének, Krisztus vitézének az eszménye, aki Istentől a vértanúság
kegyelmét kéri, ami a krisztusi példa odaadó emberi
követése (imitatio Christi). Az eposz költője szintén
ki akarja venni részét ebből a belső és külső küzdelemből. Kimondottan katolikus vonás, hogy Zrínyi Szűz
Máriának ajánlja művét, aki a törökellenes küzdelmek
győzelmi jelévé vált.
Kompozíció és kidolgozás

A barokk eposz lineárisan építkezik. Zrínyi szakított
elődeinek a cselekmény 12, illetve 24 énekben való
megszerkesztésével. Így lehetőség nyílt egy, a barokk
szellemét hívebben tükröző kompozíció kialakítására,
amely eleget tesz a szimmetria szabályainak, de egyidejűleg meg is bontja őket.
Kézenfekvő egy triptichonszerű, azaz hármas tagolás. Az első öt énekben megismerjük a szembenálló felek szándékait (seregszemle). Az 5. énekben a várvédők
esküt is tesznek. A következő öt ének (6–10.) annak a
Források és minták
Barabás Miklós:
bemutatása, ahogyan az események fokozatosan eljutZrínyi forrásai főként
Zrínyi Miklós, 1842
nak az ostromig. A 10. ének szól először az ostromról,
amikor a vár egyik tornya is leomlik, és csak Zrínyi
magyar és olasz történetírók krónikái voltak. Szulejmánnak a szigetvári személyes beavatkozása akadályozza meg az erősség
hős keze általi halála a délszláv epikus hagyományra elestét. Ez a cselekmény első tetőpontja. A harmadik
vezethető vissza. A Szigeti veszedelem ezen kívül is kap- egység (11–15. ének) a végkifejlet, amely többszörös
csolódik a horvát irodalomhoz, például Brne Karnarutić késleltetésen (Rusztán és Delimán végzetes konflikSziget várának elfoglalása című eposzán (1584) keresztül. tusa, Delimán és Cumilla tragikus szerelme, Deli Vid
A szerző művészi ösztönzést klasszikus művekből és Borbála kalandja) keresztül teljesedik be az utolsó
merített, így Vergilius Aeneiséből. Legjobban Tasso két énekben. A cselekményt lassító, a következő mozeposza, a Megszabadított Jeruzsálem (1572–1577) ha- zanatot előkészítő késleltetés az előző két egységben
tott rá, bár az itáliai költő a muszlimokat a keresztények is felfedezhető (a másodikban Juranics és Radivoj önellentéteként úgy mutatja be, mint akikre nem jellemző feláldozó küldetése).
a bűn, a széthúzás. Zrínyinél ez éppen fordítva van.
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A csodás elemek a 14. és 15. énekben tűnnek fel
ismét. Először Alderán, a varázsló az alvilág erőit hívja
segítségül a támadók oldalán, akik ekkor elfoglalják a
külső várat. A reménytelen helyzetbe került szigetiek
a bátor kitörést választják.
A végső küzdelemben a két sereg valamennyi harcosa, illetve a két vezér is összecsap. Az ostromlókat
a sötétség erői segítik, de eljön a Gábriel arkangyal
vezette mennyei sereg, amely visszaűzi őket a pokolba,
a vértanúságot szenvedő szigetiek lelkét pedig Istent
dicsérő muzsika kíséretében az égbe ragadja. A látomásosság iránti fogékonyság a
részletek pontos kidolgozásával párosul, ami szintén barokk
vonás. A siklósi epizódban például Zrínyi helyesbíti a történetíró
Istvánffy következetlenségeit.
A harci jelenetek
minden sora átélésből fakad, hiszen az
1566 Zrínyi-strófából álló mű azáltal eg yedüli a
világirodalomban,
hogy szerzője maga
is eposzi hős.
Somogyi Győző rajza,
2016

A SZIGETI VESZEDELEMNEK megszületett a horvát
nyelvű adaptációja a költő öccse, Zrínyi Péter tollából
(1660), aki a horvátországi nemesség szemléletéhez
igazodva reformációellenes töltetet is adott a művének. Bár hatott korának eposzkísérleteire, a 19. század
fedezte fel ismét. Arany János Zrínyi és Tasso című tanulmányában (1859) méltatta a mű kompozíciós erényeit.
Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász című regényében (1898)
a szigetvári hősök feltámadásának fikciója révén kettős görbe tükörben mutatta a saját korát és a 16. század világát. Ennek parafrázisa Spiró György Legújabb
Zrínyiász (1991) című darabja, amely a feltámadást az
1990-es rendszerváltozás utáni vadkapitalizmus világába helyezi.

1.

Vitassátok meg, miért a magyar nemességnek „dedicálja” Zrínyi az eposzt!

2.

Elevenítsétek fel, milyen eposzi kellékekről tanultatok! Keressetek rájuk példákat a műből!

3.

Említsetek példákat az eposz valós, megtörtént és csodás történéseire!

4.

Keressetek Zrínyi művével párhuzamba állítható képzőművészeti alkotásokat!
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KITEKINTÉS

Egy aszimmetrikus felosztás szerint az első kilenc
ének a felek felkészülésének, egymást méregető harci
próbáinak, míg a következő hat (10–15. ének) a tulajdonképpeni ostromnak az ábrázolása.
Zrínyi szerencsésen ötvözi a történeti tényeket és a
fikciót. Sőt, a valós események elbeszélésében sem követi
pontosan a történeti forrásokat, mivel a művészi érdek
megkövetelte a kihagyásokat, a tömörítést. Zrínyi a 10.
énekig nem ábrázolja például a török rohamokat,
ekkor is csupán egy sor
utal arra, hogy az ellenség
már korábban elfoglalta
a külső és a belső várost.
Az eposz cselekményén az alapeszmével ös�szhangban végigvonul egy
kettős folyamat. Ebben fontos
szerepet játszik a szerkezet középpontját jelentő 8. ének, amely az életet
megújító hajnal allegóriájával kezdődik.
A „világrontó” Szulimánon a seregét addig
ért kudarcok hatására kishitűség lesz úrrá.
Ez az erkölcsi fordulat a 13. énekben zárul
le. Ekkor lepleződik le Szulimán tévhite
és zsarnoki önzése, vagyis az, hogy ös�szes katonáját feláldozná saját hírnevéért.
Ilyen súlyos bűnök miatt
fordult el az eposz elején
Isten a magyaroktól, de
ezáltal a hódítók válnak
erkölcsi értelemben vesztessé. A külső eseményekben
azonban a véletlen a támadók oldalára áll. Az elfogott
postagalamb szárnya alatt talált segélykérő levélből
kiderül, a szigetiek mindössze ötszázan maradtak, de
sebeik miatt ők is közelebb vannak a halálhoz, mint
az élethez. A szultán parancsot ad a végső ostromra.
Mint minden eposz világa, a Szigeti veszedelemé is
kétszintű: isteni és emberi. Az égi és alvilági erők az
első és utolsó két-két énekben avatkoznak be a földi cselekménybe (ez egy újabb szimmetria). Az első énekben
Isten indítja el a cselekményt Mihály arka ngyal és az
Aeneisben is szereplő Alecto fúria által. Ezért határozza
el Szulimán, hogy Magyarországra támad. A második
énekben a feszület előtt imádkozó, a magyarság bűneiért
életét felajánló Zrínyihez a feszület háromszor lehajol,
és megígéri neki a mártíromságot.

Szigeti veszedelem
– Jellemek és kapcsolatok
„Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
órám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.”
Zrínyi Miklós

Zrínyi Miklós, a költő politikai
koncepciójának és a családi hagyománynak megfelelően dédapját, a Szigetvárt védő
Zrínyi Miklóst (1508–1566) választja az eposz rendkívüli képességekkel rendelkező hőséül. Ezzel akar emléket állítani neki, és ugyanakkor erkölcsi példát mutatni a
szigetvári hősök önfeláldozásának ábrázolásával.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 35–40.

Az eposz hőse

Zrínyit már a témamegjelölésben jellemzi az elbeszélő,
mégpedig azzal, hogy felveszi a harcot az egész Európát
rettegésben tartó Szulimán császárral.
A főhős alakjában a magyar barokk kor ember
ideálja tükröződik. Egyszerre jelenik meg ugyanis a
krisztusi áldozatvállalás tudatos választása (imitatio
Christi), a kereszténységért küzdő kiváló bajnok
(athleta Christi) és az értékrendjében a magyar haza
védelmét saját érdeke elé helyező katona. Zrínyi felajánlja életét Istennek, s kérése meghallgatásra talál, a háromszor lehajló feszület csodája a dicső mártírhalált és
a Zrínyi nemzetség felemelkedését ígéri. Mindez Zrínyi
alakját kiemeli a hétköznapi világból. Így hangsúlyozó-

dik az az értékrend, amelyet a hős képvisel. Két fontos
szöveghelyet emelhetünk ki, ahol ez megfogalmazódik.
Az egyik az 5. ének, amelyben Zrínyi katonáihoz szól:
Harcolnunk peniglen nem akarmi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.

Az összefogást nemcsak a hazáért, a kereszténységért,
a királyért folytatott lovagi küzdelem jelenti, hanem
jellemzi azt a vezér és tábora közötti kapcsolat is. Zrínyi
és katonái viszonyát a közösségtudat határozza meg:
Fejem fennálltáig lészek én veletek,
Esküszem seregek élő Istenének!
Kivánom, hogy ti is igy cselekedjetek,
Éles szablyát kézben tartván esküdjetek.

A végső ostrom előtt pedig (15. ének) újrafogalmazódik az értékrend, amely a hírnév és a példa szerepét
emeli ki:
Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk,
Egész ez világnak evvel példát hagyjunk.
Ma mi tisztességet nevünkre szállitunk,
Mai nap szépéti minden elmult dolgunk.

A tudatosan vállalt mártíromság minden földi
bűnt eltöröl. Zrínyi a végső harcra készülődve páncél
helyett ünnepi ruhát ölt, zsebébe 50-50 aranyat tesz,
hogy legyőzője értékelje, kinek az életét sikerül elvenni.
A históriás énekek alapján a népi emlékezetben
győztes csataként megjelenő végső küzdelem,
a „kirohanás” a várból több mozzanatból épül
fel. Zrínyi kivételes voltát mutatja, hogy az
elbeszélő neki tulajdonítja Szulimán halálát.
Magát Zrínyit senki nem győzheti le, távolról
a janicsárok golyói végeznek vele. A záró kép
pedig barokk festményekre emlékeztető monumentális jelenet, amelyben az ég és föld határa
elmosódik, és a hősök lelkét angyalhad viszi
megd icsőülve a mennybe.
A méltó ellenfél

A témamegjelölés már hangsúlyozta Szulimán rendkívüli hatalmát, veszélyes voltát.
Johann Peter Krafft: Zrínyi kirohanása Szigetvárból,
1825
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A barátság mint az áldozat előképe

Radivoj és Juranics vajda, a két jó barát kéri a szigeti
Zrínyit, adjon engedélyt, hogy a török táboron átlopózva elmenjenek segítséget kérni a Habsburg-uralkodótól
(9. ének). Mivel a törökök vigyázatlanul, részegen alszanak, eredeti tervüket, a titkos küldetést elvetve Radivoj
és Juranics rettenetes vérengzést visz végbe köztük. Például megölik a jövendőmondó vallási vezetőt, a kadileskert, és elviszik a nála talált Alkoránt is. Végül a tatárok
fogják körül Juranicsot, Radivoj pedig – ahelyett, hogy
saját életét mentené – barátja segítségére siet. Önfeláldozásuk előképe a szigetiek sorsának. Ezt a gondolatot
hangsúlyozza az is, hogy a legerősebb magyar vitéz, Deli
Vid álmot lát, amelyben megjelenik a két barát alakja, és
Radivoj megjósolja Vid és Zrínyi Istentől elrendelt, az
ő végzetükhöz hasonló mártírhalálát.
A hősök sorsa a szerelem tükrében

A csatajelenetek közé két szerelmi epizód szövődik. Bár
a cselekmény menetét nem viszik előre, mégis tükörképei a török, illetve a magyar sereg belső értékrendjének,
vagy éppen értékvesztettségének.
A török sereg legnagyobb hőse, a tatár Delimán Cumillába, a szultán lányába szerelmes. Rusztánt, Cumilla
férjét Delimán megöli, mivel gúnyolódott azon, hogy
Delimán elmenekült Zrínyi elől. Cupido megsebzi Cumilla szívét is, így szerelmes lesz férje gyilkosába. Ez a

Csontváry Kosztka Tivadar: Zrínyi kirohanása, 1903

történet egyrészt azt mutatja, hogy a török seregben a
széthúzás és a belső ellentétek meggyengítették a katonai
erőt, nincs belső értékrend, egységes fellépés. Másrészt
a gyilkos és az áldozat feleségének szerelme ellentmond
az erkölcsnek, a tisztességnek. Az epizód boldogtalansággal, Cumilla véletlen halálával zárul (12. ének).
A másik kitérő az egyik legnagyobb magyar hősnek,
Deli Vidnek és feleségének, Borbálának a szerelmi
története. Deli Vid az egyik kitöréskor nem tud visszatérni a várba (13.), álruhát szerezve rejtőzik a törökök
között. Szép felesége, aki eredetileg török volt, de megkeresztelkedett, férfiruhában, felfegyverkezve kimegy
a várból, hogy megkeresse őt. Megmenti férjét, „nem,
mint más, sírással… hanem bátorsággal”, de a törökök
körülfogják őket. Végül Vid szablyájával küzdve, gyors
lován szerelmével be tud menekülni Szigetbe. Az epizód a magyar sereg értékrendjét, az egymáshoz való
hűséget, az egymásért való küzdést, a bátorságot, az
áldozatvállalást példázza.
1994-BEN törökországi kezdeményezésre alapították
meg Szigetvár mellett a Magyar–Török Barátság Parkot, mely a város jelképévé vált. A park a magyar–török
megbékélés, illetve Zrínyi Miklós és I. (Nagy) Szulejmán
emlékére jött létre. Mind a két hadvezér, akiknek a szobrát egy török művész alkotta meg, az 1566-os ostrom
során vesztette életét. A parkban minden évben Zrínyi-emlékünnepséget rendeznek.

1.

Milyen értékrendet fogalmazott meg a költő a mottóul választott epigrammában? Hogyan kapcsolhatjátok ezt a
szigeti Zrínyi magatartásához?

2.

Készítsétek el a Szigeti veszedelem szövege alapján a várvédő Zrínyi Miklós jellemtérképét! Emeljétek ki négy fontos
tulajdonságát, és társítsatok mindegyikhez két-két élethelyzetet!

3.

Hasonlítsátok össze kettéosztott napló formájában Johann Peter Krafft és Csontváry Kosztka Tivadar Zrínyi kirohanása című képeit!
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ÉRDEKESSÉG

A 2. ének seregszemléjében az elbeszélő
kiemeli bátorságát „vitézségét”, „okosságát”,
„hadbéli szorgosságát”, ugyanakkor felhívja
a figyelmet a szultán érzéketlenségére, kegyetlenségére. Ezzel utal arra, hogy a török
hadat a tekintélytől való félelem tartja össze,
közös értékrend híján a felszín alatt rendkívüli
ellentétek húzódnak meg. A szultán voltaképpen nem irányíthatja katonáit, mert azok saját önös érdekeik, érzelmi ellentéteik szerint
viselkednek, elbizakodottságukban minden
katonailag elkövethető hibát (ivás, őrség elhagyása) elkövetnek.
Íg y a seregszemlében méltósággal
bemutatott szultán a záró énekben mint „vérszopó szeléndek, világnak tolvaja” jelenik meg,
bukásával seregének vereségét példázza.

II. Rákóczi Ferenc írásai
és imái
„Felajánlom neked magamat, Uram, népem üdvösségéért.”
II. Rákóczi Ferenc
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 41–44.

II. Rákóczi Ferenc, a „haza atyja”, államférfi, hadvezér, a
magyar főúri barokk irodalom alkotója 1676-ban született a
Zemplén vármegyei Borsiban, nagy múltú történelmi családban. Erdélyi fejedelmek leszármazottja, I. Rákóczi Ferenc
és a Munkács várát védő Zrínyi Ilona gyermeke, Thököly Imre
mostohafia. Hatalmas vagyon örököseként a Habsburg-
ellenes nemzeti felkelés élére állt. Személyes sorsát a „két
pogány közt” szenvedő hazája szolgálatába állította.
1703-tól 1711-ig élete szorosan összefonódott a szabadságharc történetével. Az egész országot fegyverbe szólította
az önálló, független Magyarország megteremtéséért.
Erdélyi fejedelemként létrehozta Magyarország és Erdély
unióját, az ónodi országgyűlésen (1707) kimondatta a Habsburg-ház trónfosztását. Noha jó hadvezérei voltak, valamen�nyi fontos csatáját elvesztette. A szabadságharc túlerő és a
kedvezőtlen külpolitikai helyzet miatt elbukott, a „vezérlő
fejedelem” diplomáciai erőfeszítései is kudarcot vallottak.
Rákóczi 1711-ben, a szatmári béke után a száműzetést
választotta, Lengyelország után Párizsba, majd 1715-től a
grosbois-i kamalduli kolostorba, a janzenizmus egyik központjába vonult vissza. 1720-tól a törökországi Rodostóban
jelöltek ki neki és bujdosó társainak szállást. Itt halt meg
1735 nagypéntekén. Hűséges követője, Mikes Kelemen írja
e napon Leveleskönyvében:
Az Isten mára halasztotta halálát azért, hogy
megszentelje halálának áldozatát annak érdemével,
aki ma meghalt értünk.

Rákóczi hazai írásai

Rákóczi Ferenc nagy elődjéhez, Zrínyi Miklóshoz hasonlóan tollal és karddal harcolt, írásai is gyakorlati céljai elérését szolgálták. Különleges életútja határozza
meg magyar, latin és francia nyelvű munkásságának
alapvonásait.
Hazai írásai között számottevőek a szabadságharc
idején született hivatalos levelei mellett az élőbeszéd
közvetlenségével ható, gazdag szókincsű, magyar nyelvű magánlevelei is. Ezek a kor irodalmi műfajának
megfelelően életképeket, elmélkedéseket is tartalmaznak. Rákóczi nevéhez kötődik az első magyarországi
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Mányoki Ádám:
II. Rákóczi Ferenc
képmása, 1724

újság, a latin nyelvű Mercurius Hungaricus Veridicus
(1705–1710) elindítása is.
Magyarországi írásainak két jellegzetes típusát alkotják imái és szónoki beszédei (Ütközet előtt mondott
beszéd, Gyömrői beszéd). Korabeli latin elnevezésük azonossága (oratio) is utal közös vonásaikra, azaz szónoki
hangvételükre, patetikus hevületükre, személyes, lírai
ihletésükre: az imák hazafias érzelműek, a beszédek
gyakran fohászként hatnak.
A nyilvános elmondásra szánt, buzdító imák közül
nevezetes a kuruc sereg számára írt hivatalos, több
nyelven megjelent műve, az Alázatos imádság (1703).
Ez a fejedelemnek a keresztény felekezetek egyesítését
és békéjét célzó politikáját is példázza.
A hagyomány több verset is köt Rákóczi nevéhez.
Ezek közül ismert a Rákóczi Ferenc buzgó éneke, mely az
ő nevében szóló verses ima. Rákóczi ezt Szűz Máriához,
a magyarok patrónájához intézi a veszedelmek idején.
A kérő imában megfogalmazódik az a meggyőződése, hogy feladata Mózeséhez hasonló, Istentől kapott
küldetés, melynek betöltésében Máriára, a magyarok
szószólójára támaszkodhat. A vers első fele az ószövetségi hivatkozásokban gazdag protestáns irodalmi
hagyományra épül, katolikus szemléletű második része
pedig a magyar Mária-tisztelet vonulatába illeszkedik.
Rákóczi nevéhez fűzték a főként erdélyi kéziratokban
feltűnő Győzhetetlen én kőszálom/kővárom kezdetű
vallásos éneket is, melyet Rákóczi Ferenc bús énekének neveztek. A fejedelemnek tulajdonított szerzőség
magyarázata az lehet, hogy a versben a Krisztussal való
együtt-szenvedés (compassio) alapmotívumát a közvélemény előtt Rákóczi nagypénteki halála igazolta.
A költő Rákóczira vonatkozó irodalmi hagyomány

a 19. század végén még olyan erős volt,
hogy a jeremiádok szemléletét idéző,
titkos himnusszá vált Rákóczi-nóta
szerzőségét és egyéb, szájhagyományban élő verseket (pl. Rákóczi búcsúja)
és folklorizálódott szövegeket is neki
tulajdonítottak.
A száműzetés alkotásai

hajtottak a cselekvésre; ebből a könyvből megismerik
azt, amit tettem. (Vas István ford.)

Írásai között megemlítendők vallásos és állambölcseleti elmélkedései (meditációk). Az Egy keresztény
elmélkedései a polgári élet és az udvariasság elveiről és
az Értekezés a hatalomról bibliai tanításra épülő államelméleti elveinek összegzését adja, és megrajzolja
a keresztény uralkodó eszményképét. A két mű Szent
István Intelmeivel és Rákóczi végrendeletével együtt
jelent meg nyomtatásban, fiainak adott útmutatásként.

RÁKÓCZI FERENC SZÍVÉT végakaratának megfelelően a franciaországi Grosbois-ba küldték kézirataival
együtt, testét pedig Rodostóban temették el. Később
Konstantinápolyba vitték édesanyja hamvai mellé. Rákóczi és Zrínyi Ilona földi maradványait végül 1906-ban
a kassai Szent Erzsébet-dómban helyezték el. A hamvakat a Szent István-bazilikától az akkori Kerepesi úton
szállították a Keleti pályaudvarig, ezért ez a Rákóczi út
elnevezést kapta.

1.

A mottó állítását értelmezve jellemezzétek Rákóczi Ferenc politikai hitvallását!

2.

Hasonlítsátok össze T-táblázatban az emlékirat és a vallomás műfaját!

3.

Mutassátok be vetített képes előadásban, milyen irodalmi, képzőművészeti és zenei művekben jelenik meg Rákóczi
Ferenc alakja és a szabadságharc története!
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Rákóczinak történelmi szempontból
is dokumentum értékű írása a francia nyelvű Emlékiratok (1717), mely
a szabadságharc fontos eseményeinek tömör, tárgyias hangnemű
összefoglalása. Az apológiának is
tekinthető nagy mű kíméletlen kritikát fogalmaz meg az ország vezetőivel szemben, feltárja a szabadságharc
bukásának okait, de védelmére is kel a
„nemzeti háborút” vívó, idegen uralom
Rákóczi Ferenc imádságának címlapja és első lapja
alatt szenvedő, igaztalan vádakkal illetett nemzetének.
Rákóczi imái
A grosbois-i kamalduli szerzeteseknél kezdte írni az A bujdosás éveiben még jobban elmélyült Rákóczi kaEgy bűnös vallomásai (1716–1719) című latin nyelvű tolikus hite. Rodostóban úgy élt, mint egy szerzetes.
művét. Rákóczi részben Szent Ágoston írói módszerét Amilyen imádsággal átszőtt volt élete, olyan volt haláköveti, s az Istenhez szóló, gyónáshoz hasonlatos la is, amely éppen nagypénteken következett be. Latin
írásban az isteni kegyelem által rámért sorsot tárja fel nyelvű elmélkedéseiben és imáiban (Egy keresztény
megrendítő őszinteséggel. A Vallomások és az Emlék fejedelem fohászai) az Istenbe vetett remény és a lelki
iratok műfaji különbségeire Rákóczi az Emlékiratok béke vágya szólal meg. A szerző imádkozással szentelte
dedikációjában, a Levél az Örök Igazsághoz című írá- meg a keresztény ember mindennapjait (felkelés, tempsában utal:
lomba menetel) és ünnepeit, valamint a fejedelmi udvari
élet ceremóniáit (tanácskozás, vadászat). Fohászokat
Vallomásaim könyvében feltártam neked
írt a hét főbűn kísértései ellen, a háborúba vonulásra,
az emberek előtt szívem belsejét. Itt az embereknek
az elvesztett társak emlékére. Az Imák az Oltáriszentmondom el teelőtted külső tetteimet. Az emberek
ség előtt című imafüzére az év egyházi ünnepeit követi
Vallomásaimból megtudják majd, milyen indítóokok
nyomon.

Mikes Kelemen:
Törökországi levelek

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„A szenvedélyes beszélgető egy fiktív irodalmi élet álmába
menekül, teremt magának egy székely Párizst, francia
Erdélyországot, melyben a hazátlan új hazát talál.”
Szerb Antal
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 45–51.

Mikes Kelemen 1690-ben született az erdélyi Zágonban, református középnemesi
családban. Apját, aki részt vett a Thököly-féle kuruc mozgalomban, korán elveszítette. „Valódi apjának” anyja második
férjét, Boér Ferencet tekintette, aki miatt a család áttért a
katolikus hitre. A kolozsvári jezsuita kollégiumban tanult,
majd 1707-ben (17 évesen) II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állt.
Kezdetben apródként, később udvari kamarásként szolgálta,
majd a szabadságharc bukása után követte a fejedelmet lengyelországi, franciaországi és törökországi száműzetésébe
is. 1741-ben Mária Terézia ezekkel a szavakkal utasította el
kegyelmi folyamodványát: „Törökországból nincs visszatérés.” Mikes, túlélve bujdosó társait, 1761-ben Rodostóban
halt meg, pestisben.

A Törökországi levelek műfaji előzményei

Ismeretlen festő: Mikes Kelemen, 19. század harmadik negyede
(18. századi ismeretlen mester után)

századforduló táján igen népszerűek voltak. Mikes kisebb-nagyobb átalakításokkal a Törökországi levelekbe
is beékelt egy-egy ilyen, francia nyelvű levélgyűjteményben vagy emlékiratban olvasott anekdotát vagy históriát
(pl. az 55., 66., 94. levél betéttörténetei).

Mikes Kelemen, hogy enyhítse a rodostói száműzetés
magányát, idejét olvasással, műfordítással és írással
töltötte. Fő művét, az 1717 és 1758 között keletkezett
Törökországi leveleket a korabeli francia irodalomban
divatos levélgyűjtemények mintájára írta.
A levelek címzettje, témái és stílusa
A retorikus felépítésű, humanista episztola és az ér- Mikes Kelemen irodalmi levélgyűjteménye, a Török
zelmeket közvetlenebbül kifejező barokk levél után, a országi levelek 207 fiktív, el nem küldött levelet tarszázadforduló táján megjelenő, francia klasszicista talmaz. A kötet magyar nyelven, nyomtatásban először
levél jellemző sajátságai voltak: a társalgást imitáló, 1794-ben jelent meg Szombathelyen.
bizalmas vagy udvarias hangnem, az izgalmas gondoA levelek címzettje Mikes képzeletbeli rokona,
latszövés, a nyilvánosságot is feltételező, félmagán jelleg, a Konstantinápolyban élő P. E. grófné, akit levelei elején
a rafinált stiláris igényesség, a választékos nyelv és az „édes néném”-ként szólít meg. A levelezőtárs alakjában
érzelmi-lelki élet finom ábrázolása.
egy olyan ideális vagy mintaolvasót képzel maga elé, aki
Mikes Kelemen a bujdosás párizsi időszakában
csodálatos beszélgető, […] érti a finom
(1713–1717) ismerkedett meg a francia kultúrával
tréfát, a rejtett malíciát, szereti a pletykát, a bókot,
és irodalommal. Francia nyelvű olvasmányai között
a szójátékokat, a szellem könnyedségét és sorssal
egyaránt voltak nyomtatásban is megjelent misszilis
dacoló, játékos iróniát. P. E. grófné több mint Múzsa,
(ténylegesen elküldésre szánt) levelek (pl. Roger de
ő maga az új irodalom géniusza. (Szerb Antal)
Rabutin és unokatestvére, Mme de Sévigné 1697-ben
megjelent levelezése) és a valódi leveleket utánzó, fiktív
levélgyűjtemények is (pl. Anne-Marguerite du Noyer
Leveleiben Mikes beszámol a bujdosók minden1707-es levélgyűjteménye). Ez utóbbiak novellisztikus, napjairól, anekdotákat oszt meg „nénjével”, moralizáló
anekdotikus, mulattató, elmélkedő és útleíró válfajai a elmélkedésekbe bocsátkozik, nép- és tájrajzi leírásokat
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közöl Törökországról. Az anekdotákat és tájleírásokat
többnyire nem is személyes tapasztalataiból, hanem
olvasmányélményeiből meríti. Ahogy Szerb Antal írja
róla:

A levelekben a bujdosás során is tisztán megőrzött,
erdélyi köznyelvet használja, amitől stílusát kön�nyednek, választékosnak és szemléletesnek érezzük.
Stíluseszközei közé tartoznak például az erős érzelmi tartalmú jelzők (pl. Rodostó „édes keserű laktunk
helye”, „haragos koplalásom”, „veszett restség”, „ájtatos
dohányzás”) és a jelzőhalmozás (pl. „ezzel maradok
A Törökországi
kéd [kegyelmed] köteles láncos, madzagos, spárgás és levelek címlapja,
1794
zsinoros szolgája”). Kedveli az alliterációs formát (pl.
„a rettentő halogatás, holnap, holnap, az a holnap hat
holnapra halad…”) és a szójátékot (pl. „utolsó leve- zatú. Ilyen erkölcsi tanulsággal szolgál például a jószívű
lemnek, utolsó résziben való utolsó végin”). Csupa nyelvi leányról szóló példázat (52. levél).
lelemény, ahogy kifejezi képzelt nénje iránti, túlzott
A levélbetétek másik részét az „édes néne”, vagyis az
szeretetét: „az én szívemnek minden zsebje, ránca, fiókja olvasók szórakoztatására szolgáló anekdoták alkotják.
tele a kédhez való szeretetemmel”. Érzelmeit, lelkiállapo- Céljuk a nagy összefüggések helyett a kis érdekességek
tát megragadóan tudja stílusellentéttel érzékeltetni: „a és pikantériák felmutatása, amely megfelel a barokk
nagy vigasságban csak suhajtunk, olyan jó kedvünk vagyon, világképet felváltó rokokó szemléletnek. A betéttörtéhogy majd meghalunk búnkban”, vagy ilyen a 37. levél neteknek ebbe a csoportjába tartozik például a francia
honvággyal teli sora: „úgy szeretem már Rodostót, hogy követné tréfás esete a házon átcikázó mennykővel (58.
levél), vagy annak a leánynak a „csúfos és szerencsés” törtéel nem felejthetem Zágont”.
1759-ben Mikes engedélyt kapott rá, hogy levelezés- nete, aki azért maradt hoppon, mert az esküvő előtti tánc
be kezdjen Erdélyben élő rokonaival. A fiktív levelek közben szellenteni talált, később mégis „titkos királyné”
írását ekkor végleg berekeszti. A képzelt „néne” sze- vált belőle (55. levél).
mélye helyett ezentúl az élő székely atyafiságnak címzi
sorait, lelkesedése visszatér. Míg fiktív levelei a misszilis
BÁR MIKES KELEMEN Törökországi levelei nem alkotlevelek stílusának irodalmi utánzatai voltak, élete utolsó
nak egységes kompozíciót, a 18. századi, szentimenpár évében elküldött, misszilis leveleiben sok korábbi,
talista levélregény műfaji előzményének tekinthetők.
„nénjének” írt téma és fordulat bukkan fel újra. A kétféle
A levélregény fiktív leveleket és naplórészleteket tartallevélforma így kerül egymással kölcsönhatásba az
mazó, egyszerű cselekményszálra felfűzött én-regény,
életművön belül.
melyet finom lélekábrázolás, személyes hangvétel és
A betéttörténetek

Mikes novellaszerű levélbetéteinek egy része – a moralizáló szerzők példázataihoz hasonlóan – tanító cél-

erős szubjektivitás jellemez. A műfaj ismert példája a
magyar irodalomból Kármán József Fanni hagyományai
(1794) című levélregénye.

1.

A mottóban Szerb Antal „szenvedélyes beszélgető”-nek nevezi Mikest. Keressetek a Törökországi levelekben három olyan
részletet, amelyben a levélíró a beszélgetés látszatát kelti, vagyis amikor saját levelét válaszlevélnek állítja be!

2.

Írjatok kedélyes hangú levelet egy elképzelt személynek! Szerepeljen benne egyéni megszólítás, utalás korábbi
levelekre, érdeklődés a másik iránt, tanulságos vagy tréfás anekdota, egy-két szóvicc vagy szellemesség, elköszönő
formula!

3.

Mennyiben hasonlít és miben tér el Mikes levélgyűjteménye egy mai blogtól (web-naplótól)? A hasonlóságokról és
különbségekről készítsetek T-táblázatot!
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Mikes ízig-vérig könyvember volt, személyes
tapasztalataiban nem bízott, azok nem is érdekelték,
a könyvben leírt Törökország valóságosabb volt
számára az élt Törökországnál.

Világi és vallásos
költészet
„Csak magamban sírom sorsod,
Vérem népe, magyar népem…”
Ady Endre

A 17. század utolsó harmadától
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 52– 60.
a 18. század közepéig a politikai
(rendi), vallási (keresztény–pogány), felekezeti (katolikus–protestáns) és nemzeti (magyar–német) szembenállás bonyolult helyzetében is gazdagodott az irodalom.
Különböző irodalmi műfajú és eltérő eszközöket alkalmazó alkotások keletkeztek.

az üldöztetések-szülte jeremiádokat. De találkozunk
közmondások verses magyarázataival, illetve újfajta
elégiával és ódával is, mely a nemzet ébresztését szolgálja
(Berzsenyi A magyarokhoz című ódáinak hevülete talán
innen is táplálkozik).
A szerelmi költészet erősen reneszánsz ihletettségű,
néha kissé édeskéssé finomítva:
Gyenge rózsa, kis hattyúcska, viola,
édes lelkem, szép szerelmem, Venuska.
(Mátray-kódex)

Találunk egészen Balassi-stílusú képeket is:
Megkötözött engem fekete két szemed
Rabul vetett engem te ékes termeted
(Szentsei-daloskönyv: Bolondság volt nádhoz bízni)

A nemesi irodalom

Az udvari, főúri irodalom alkotói inkább a katolikus A kuruc irodalom
felekezet tagjai voltak. Érdekes, hogy több műben épp a A kuruc költészet alkotói között elűzött diákok, elbohatalom ellen szóltak lelkes, érzelmileg olykor túlfűtött, csátott katonák, lecsúszott kisnemesek, protestáns
szatirikus költeményeikben.
prédikátorok is voltak, valamennyien nemzeti-hazafias
A nemesi irodalom alkotásai a régi, dicsőséges múl- érzelműek és írástudók, sőt tanult emberek.
tat éneklik meg; eszményük Attila és Hunyadi Mátyás,
Vidám, olykor pajzán szövegek a szatirikus diák-
s fájdalmasan panaszolják a magára maradt nemzet versek. Az egyikben például tréfásan mutatják be a
sorsát. Gyakran olvashatjuk a „nemes Pannónia”, a „ma- megfordult rendet:
gyar Sion” elnevezéseket. A röpiratok pedig keményen
Csillagok az földen, vadak égen járnak,
fogalmaznak: „Ne higgy a németnek, és semmi hízelkedő
Halak az erdőben, fák alatt sétálnak, […]
édes beszédinek!” (Siralmas panasz, 1665) Mivel sem
Az pór itt elébb ül az úri rendeknél, […]
mód, sem idő nem volt a nyomtatásra, e korszak művei
Jobbágy bírságot vet urára ezeknél.
általában kéziratos munkákban maradtak fenn.
(A világhoz szabott ének)
A művek témái a politikai helyzet, a harcok, a nemzet és a számkivetettek sorsa, a vitézi élet, olykor
a szerelem. A műfajok keverednek, a műfajhatárok
A Balassi korából már ismert katonaénekek, toborelmosódnak, de mindent áthat a hazaszeretet szenve- zók eredetileg énekelt versek voltak. A Rákóczi-szabaddélye, a Zrínyi-utóélet lelkesítő hangja. Olvashatunk ságharc első győzelmei után hangjuk bizakodó, vidám:
Zrínyi-siratókat, halotti verseket, katonaénekeket – me- a Csínom Palkó, csínom, Jankó hetyke kuruc legénye
lyek egyszerre szólnak a török és a német ellen –, epig- fennhangon csúfolja a „talpas németet”. A szabadságrammákat, bujdosóénekeket, börtön- és rabverseket, harc bukása után megszaporodnak a kesergők, bujdosóversek, melyeknek alapélménye a kiszolgáltatottság,
a reménytelenség (pl. Buga Jakab éneke, Őszi harmat
után). Ady kuruc-verseinek hangja – ahogyan a mottóban
is – visszhangzik majd ezekre az elkeseredett énekekre.
A korszak utolsó harmadából már sok írásos emlékünk van: siraloménekek (város pusztulásáról, iskola feldúlásáról, csatavesztésről, egyéni tragédiákról),
elégikus bujdosóversek a hazátlan, reményvesztett
szegénylegényről: „Azért szegénylegény / Mindenütt
A Kájoni János szerkesztette Cantionale catholicum énekeskönyv nyomtatott 3. kiadása 1805-ből, fotó: Thaler Tamás
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Hollósy Simon: Rákóczi-induló, 1899

A vallásos költészet

Kájoni János, csíksomlyói ferences szerzetes, a ferences
színjátszás atyja Csíksomlyót kulturális központtá tette
a korban; maga is énekíró és énekgyűjtő volt.
A népi irodalom kiemelkedő darabjai a katolikus
népénekek, amelyeket a Cantionale catholicum, régi és
új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek, dicséretek, zsoltárok és litániák (Kájoni János, 1676) című gyűjtemény
őrzött meg. Az archaikus-népies énekek közül sokban
olvashatunk kedves Mária-bókokat, melyekben a virágszimbolika a középkori virágénekekre emlékeztet:
Ó áldott szűzanya, mennyei szép rózsa,
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága!

1703-ra az eredeti Cantus catholici már négyszáz újabb
énekkel bővült, ekkor születhetett a népies-hazafias Boldogasszony anyánk… kezdetű egyházi ének is. A népi

irodalom ma is élő hagyományai a betlehemezéskor
elmondott rigmusok (sok változatban), a passió- és
misztériumjátékok, amelyek azért is értékesek, mert
anyanyelven szólaltak meg.
Itt kell említenünk a kor szerzetesi költészetét is: a
jezsuita költői leveleket (szentek, hősök fiktív levelei),
amelyek ovidiusi mintára készültek; a földrajztanításnak
köszönhető tájköltészetet; a piarista rózsaképverseket,
főképp Moesch Lukács alkotásait, valamint a jezsuita
iskoladrámákat. Az evangélikus vallásos líra ismert
gyűjteménye Ács Mihály Zöngedező mennyei kar (1696)
című könyve, melyben az áhítat hangja szólal meg:
Csöndesen, gyöngén, szépen
Mint szép muzsikákban
Elalszom az Úrban,
A Jézus Krisztusban.
A 19. SZÁZAD VÉGÉN Thaly Kálmán, a kuruc kor rajongója és kutatója az eredeti, Rákóczi-kori versek közé
illesztve megjelentetett több kuruc verset, melyekről
csak a 20. század elején derült ki, hogy Thaly saját művei; ő csak „pótolni” szerette volna a hiányzó műfajokat,
például a kuruc balladát. A korhű előadásmód és nyelv
bravúros stílusutánzattá tette ezeket.

1.

Értelmezzétek a „Vérem népe, magyar népem” sort! Milyen sajátos stílusjegyeket vesztek észre?

2.

Készítsetek listát a lecke valamennyi említett műfajáról!

3.

Keressetek olyan Petőfi-verseket, amelyek témájukban, hangnemükben közel vannak a Rákóczi-nóta világához!
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jövevény!” (Szentsei-énekeskönyv) A kesergők, hazafias
kesergő-fohászok hangulata a népdalokból is ismerős,
például az Azhol én elmegyek, még az fák es sírnak… panaszából; a Rákóczi-nóta pedig az egész nép nevében
sírja el a német elnyomás fölötti keserűségét. (Kölcsey
Hymnusa, Petőfi plebejus indulatú költeményei közeli
rokonságban vannak ezekkel a versekkel.)

„Akarsz-e játszani?”
Drámajáték
„Színház az egész világ.
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében.”
William Shakespeare

1.

Mária és Jézus búcsúzása
Keressetek párhuzamos jelenetet a Magyar Népzene Tára III. A/B Lakodalom című kötetében a
menyasszonykikérők között! Először csak a mozgásokat
tervezzétek meg, majd a Mária-jelenethez illő szófordulatokat is használjátok fel! A jelenet ne legyen több
5-6 percnél!

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 61– 66.

Már a középkor irodalmánál tanultátok, hogy a misztériumjáték bibliai történeteket, elsősorban Jézus
Krisztus életét állítja színpadra. Magyar nyelven a
legtöbb és legértékesebb misztériumjáték az erdélyi Mária-kegyhelyről, Csíksomlyóról maradt fenn.
Az 1700-as években ferences tanárok írták ezeket az
elsősorban nagypénteki passiójátékokat, melyekben
80-120 gimnazista diák szerepelt. A bibliai események mellett szenthagyománybeli (apokrif) jeleneteket is bemutattak, különösen Szűz Mária életéről,
ehhez lásd az alábbi drámarészleteket. A csíksomlyói
színpad a hazai anyanyelvű színjátszás bölcsője.
Európában a legkeletebbre és időben a legtovább, az
1780-as évekig őrizte a középkori sajátosságokat. Ezeket játszhatjátok el az alábbi 1., 2. és 4. jelenetben.
Színpadra állított Bibliáról, hit- és egyben nyelv- és
verstanoktatásról van szó, amelyben a szereplő diák
játéka válik eleven tankönyvvé, szava pedig tanító
imává. Ezáltal szemlélteti és átélhetővé varázsolja a
katolikus hitigazságokat, az alábbi szövegekkel pedig
a szenvedő és a megdicsőülő anyaság misztériumát.
Ebben a leckében néhány ötletet szeretnénk adni
egy izgalmas színházi (dupla)órához, hogy át is éljétek
mindazt, amit megtanultatok.
Sok sikert, sok örömöt a játékhoz!

Jelenetek a Nemzeti Színház
Csíksomlyói passió előadásából, 2017
Fotó: Eöri Szabó Zsolt
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2.

„Megállított pillanat”
Válasszatok a nagypénteki eseményekből négyöt drámai pillanatot, amelyet megformáltok állóképben! Csak a mozdulatok és az arcok beszéljenek!
Néhány lehetőség:
a) Pilátus egyedül töpreng, vívódik a döntésen;
b) a tömeg (némán!) „szavaz”;
c) Jézus Pilátus előtt („Magad mondod.”);
d) Mária a tömegben;
e) Jézus és a cirenei Simon egymásra néznek.
A továbbiakat ti válasszátok ki!

3.

„Barabás!”
Válasszatok ki hat-hét embert a tömegből! Mindegyik szereplő indokolja meg egy mondattal,
hogy miért Barabás nevét kiáltotta, s miért nem Jézusét!
„Barabás, mert…” Figyeljetek arra, hogy az indokok különbözzenek!

4.

5.

Az előző feladathoz illesszetek – jó lenne saját szerzemény – zenét, zenei kíséretet!

6.

Készítsetek néhány perces filmet a kezdő
mennybéli jelenetről („Az égi pör”)! Dolgozzatok
jelképes tárgyakkal – nem könnyű, de nagyon
izgalmas. (Például Noé: hajó; Dávid: lant, hárfa.)

A CSÍKSOMLYÓI FERENCES KOLOSTOR szerzetesei
féltek attól, hogy a kommunista hatalom nevében elveszik és államosítják a tulajdonukat képező ősnyomtatványokat és régi könyveket, köztük a Kájoni-kódexet. Így
ezeket 1944–1948 között befalazva elrejtették, és csak
1980-ban, illetve 1985-ben kerültek elő. Azonban az
iskoladrámák előadásmódjáról maguk a szövegek nem
tudósítanak. Ezért van különös jelentősége az 1991-től
évente megrendezett Nemzetközi Betlehemes Találkozóknak, ahol a székelyföldi és bukovinai betlehemezők
azt az autentikus népi játékmódot képviselik, amely
részben a 18. századi iskoladrámák hatására alakult ki.

A csíksomlyói ferences kolostor és rendház

1.

Keressétek ki az egyes jelenetek, szereplők bibliai forrását!

2.

Kinek a szerepébe helyeznétek bele magatokat? Indokoljátok választásotokat!

3.

Melyik ünnepen adnátok elő az egyes jeleneteket?
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„Az anyaság megdicsőülése”-jelenet
Nagyon szépen, átélve mutatható be; a szereplők
(Gábriel, négy-öt apostol, Mária, narrátor, négy-öt
angyal, összesen tíz-tizenkét szereplő) a megtanult szöveggel adják elő. Az utolsó két versszakot – Mária kivételével
– mindenki együtt mondja, énekelje!

PROJEKTMUNKA

Jókai Mór:
Szeretve mind a vérpadig
A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Egy indulat, egy szenvedély, egy harag, egy sértés, egy tüzes pillantás
megfordít; s önmagad ellenkezőjévé tesz.”
Jókai Mór

Jókai Mór, Adolf Dauthage
litográfiája, 1872 vagy 1873

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 67–70.

Jókai Mór Szeretve mind a vérpadig című regényében II. Rákóczi Ferenc csak mellékszereplőként
jelenik meg. Amiatt azonban, hogy a mű központi kérdése a hűség és az árulás, az egyéni érdek és a
közösség sorsa, a Rákóczi személyéhez és a haza ügyéhez fűződő viszony egyik jelentésrétegként végighúzódik a
konkrét történések mögött. Ezt a háttérjelentést emeli ki a regény szerkezeti középpontjában álló 22. és 23. fejezet,
melyekben a fejedelmet sikerei csúcsán láthatjuk.
1.

a) Olvassátok el a Csupa fény és az Árnyék a fény közt című fejezeteket! Foglaljátok össze a konfliktushelyzeteket
öt-hat összefüggő mondatban! Értelmezzétek a fejezetcímeket!
b) Bontsátok jelenetekre az eseménysort, és mutassátok be őket állóképekben! Minden szereplő fogalmazza
meg, mire gondolhat titokban, szólaltassátok meg a „belső hangokat”!
c) Pletykajáték. Egy külső megfigyelő szemével összegezzétek, hogyan ítélitek meg Rákóczi és Eleonóra,
Ocskay és Ilonka, valamint Ozmonda kapcsolatát! A feladat megoldásakor fontos, hogy az egyes csoportok
együttműködjenek!

2.

Jókai saját romantikus, egyéni szemléletével formálja át a történelmi tényeket, így alkotja meg a regényvilágot.
Gyűjtsétek össze, hogyan ítélhetjük meg a kortársak szemével a korszak eseményeit és szereplőit!
a) Milyen műveket ismertek a kéziratos kuruc költészetből? Melyik fejezetekhez tudnátok őket társítani? Miért?
b) A korszak hangszere a tárogató. Foglaljátok hat vázlatpontba a hangszer történetét! Hallgassátok meg a
Rákóczi-nótát Vesztergám Miklós tárogatós előadásában! Írjatok róla hat-nyolc mondatos ajánlót!
c) A nyalka szó jelentése ’délceg, csinos’. A kiinduló jelentés viszont ’tányérnyaló, talpnyaló, dőzsölő’. A „Nyalka
kuruc” fejezetcím idézőjele egy kurucokat gúnyoló dalra utal. Keressétek meg az interneten! Hogyan vonatkoztatható Ocskay alakjára a kettős jelentés?
d) Milyen, a regényben is megjelenő konfliktushelyzetre utal II. Rákóczi Ferenc az 1717-ben, francia nyelven
írott Emlékirataiban?

		
„…be kell vallanom, hogy Bercsényi gróf személye, de még inkább szelleme, hajlamai és szokásai nagyon akadályozták a magyar főurak egyetértését. Őt mindenki ismerte, engem pedig csak kevesen, s azok is fiatalságomra
való tekintettel képtelennek tartottak katonai és politikai tanácsra, s ezért mindent a grófnak tulajdonítottak…
(Ő) Konokul tisztelte saját véleményét, de többnyire megvetette a másokét.”
		Ugyanebben a kiadásban a 384–387. oldalon találjátok a trencséni csata leírását. Olvassátok el, és értékeljétek Rákóczi és vezérei szerepét!
e) Idézzétek fel, hogyan jeleníti meg Mikes Kelemen a Törökországi levelek 37. és 112. darabjában a fejedelem
és a bujdosótársak kapcsolatát!
		Mikes a 41. levélben (Rodostó 9. septembris 1721.) a következőt írja: „…Forgács úr elhagya bennünket: nem
tudom, ha az idevaló lakást unta-é meg, vagy Bercsényi úrral nem lakhatott egy városban. Lehet, hogy mindenik
okozta az elmenetelét.” Hol olvastatok Jókai regényében a Bercsényi–Forgách-viszonyról?
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3.

A magyar romantika korszakában hangsúlyosan előtérbe került a Rákóczi-szabadságharc emléke.
a) Olvassátok el újra a Rákóczi-nótát! Milyen intertextuális kapcsolatot fedezhettek fel Kölcsey Hymnusának
első versszakával?

		Melyik versszakok idézik fel metonímiákkal a Rákóczi-kor kérdéseit? Gyűjtsétek ki, és értelmezzétek a képeket!
b) Olvassátok el Arany János Rákócziné című balladáját!
c) Hasonlítsátok össze Rákócziné és Eleonóra alakját!
4.

a) A 19. század végén és a 20. század elején idealizált képet alakítottak ki a Rákóczi-korszakról és a nagyságos fejedelemről. Milyen események erősítették
mindezt?

		Olvassátok el a Múlt-Kor vagy az A
 rchivnet cikkét! Készítsetek kulcsszavas
vázlatot!

UGR ÁS
A LINKRE

UGR ÁS
A LINKRE

b) Mutassatok be néhány Rákóczi-emlékhelyet a világban! Készítsetek prezentációt!
c) Gyűjtsetek és ismertessetek olyan irodalmi műveket, amelyek II. Rákóczi Ferenc vagy a Rákóczi család életét,
közéleti szerepét mutatják be!

1. 2.
3.

1. Ismeretlen szerző: Bercsényi
Miklós portréja, 1903

2. Than Mór: Az ónodi
országgyűlés, 1864

3. Ismeretlen festő: Kuruc–labanc
csatajelenet, 18. század eleje
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Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Készítsetek prezentációt, amely tartalmazza a témakör leckéinek vázlatát!

2.

Ábrázoljátok idődiagramon a fejezetben szereplő szerzők életének és műveinek pontos kronológiáját!

3.

Készítsetek gondolattérképet a témakörben megjelenő fontosabb eszmék feltüntetésével!

4.

Vetítsétek térképre a fejezetben előforduló fontosabb helyneveket! Ezek kapcsolódjanak a költők, írók életrajzához vagy a művek tartalmához! Mellékeljetek a térképhez jelmagyarázatot!

5.

Ágrajz segítségével vázoljátok azoknak az alkotásoknak a műfaját, amelyekkel a témakörben megismerkedtetek!
Mindegyik műfajnál álljon egy-egy olvasott vagy érintett alkotás címe!

6.

Táblázatba foglalva hasonlítsátok össze Tasso és Zrínyi eposzát az értékrend, a főalakok jelleme, az istenvilág-alvilág, helyszín és szerkezet szempontjából!

7.

Vitassátok meg, hogy Cervantes és Milton művei miért nem hatottak koruk magyar irodalmára! Mikor és mely
magyar művekben mutatható ki a hatásuk?

8.

Venn-diagram segítségével gyűjtsétek össze Pázmány és Mikes prózastílusának hasonló jegyeit és különbségeit!
Írjatok stílusparódiát Pázmány vagy Mikes szövegeinek a felhasználásával!

9.

Fürtábra segítségével rendszerezzétek a kuruc költészet motívumait!

10.

Készítsetek prezentációt, amelyben a témakör során olvasott szövegrészleteket képzőművészeti és zenei
alkotásokkal kapcsoltok össze! Az utóbbiak hangzó anyag formájában jelenjenek meg!

11.

Írjatok esszét arról, hogyan viszonyul a barokk építészet, festészet, zene és irodalom az antikvitáshoz! Mi a változás
a reneszánsszal összehasonlítva?

12.

Rendezzetek versenyt az óra végén, hogy ki tud több barokk képzőművészeti és zenei alkotást felismerni!

Korabeli magyar férfiviseletek

Alekszandr Szergejevics Puskin rajza Voltaire-ről
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A ROMANTIKA IRODALMA

V. KLASSZICIZMUS
ÉS KORA ROMANTIKA
A M AGYAR
IRODALOMBAN

Magyar kultúra
a 19. század első felében
„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás
helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképen
a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás
épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése
pedig senyvedés.”
Kölcsey Ferenc

A 19. század első felének
Magyarországát döntően a
reform kor (1825–1848) és az azt követő forradalom
és szabadságharc történései formálták. Az irodalom
derekasan kivette ebből a részét. A korszak Kölcsey
fogalmazta jelszavai – „haza és haladás” – elválaszthatatlanul összekapcsolták az egyetemes haladást és a
nemzeti önrendelkezést. A polgári átalakulás jogi, politikai kereteit viszont nem a gyönge és csak elenyésző
részben magyar nemzetiségű polgárság, hanem a nemesség alakította ki.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 2
 26–230.

252–254.

Műveltség magyar nyelven

A kettős célkitűzés megvalósítását egyrészt a maradi
konzervativizmusba süppedt dinasztia és a birodalmi
intézmények akadályozták, másrészt megnehezítette az
a tény, hogy a magyar nemzetiség az országban, s még
inkább a Magyar Királyság területén csupán relatív
többséget alkotott. A magyar nemzeteszme vonzása
egy erőteljes asszimilációs folyamatot is elindított, főleg a városi németség és a zömében még német nyelvű
hazai zsidóság körében. Erősségét jól mutatja, hogy a
magyar irodalomtörténet-írás atyja a budai német
családban Franz Schedelként született Toldy Ferenc,

a nemzeti jelleghez majd szorosan kapcsolódó palotás
és körmagyar meghonosítója pedig a zsidó származású
Rózsavölgyi Márk.
Az ország nagyobb önállóságáért folytatott küzdelem
részeként a latin helyébe a magyar államnyelv lépett
(1844). A romantika felértékelte az anyanyelvű kultúra
szerepét, gondolkodói úgy vélték, a nyelv fejezi ki legjobban egy nép karakterét. Az anyanyelvű kultúra intézményi hátterét az 1825-ben alapított, de működését csak
1831-ben megkezdő Magyar Tudományos Akadémia
jelentette, amelynek szakosztályait a korabeli tudományágak szerint szervezték meg. A nemzeti szellemben
újjászülető történetírást képviselte Horváth Mihálynak
a magyar históriát a kezdetektől 1792-ig áttekintő négykötetes műve (1842–1846). A természettudományokban az anyanyelvűség előnyei – az ismeretek nagyobb
közönséget értek el – mellett fennmaradtak bizonyos
hátrányok: a magyar teljesítmények kevésbé kerültek
be a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Akkoriban
ez már a latin nyelvű publikációkat is sújtotta: Bolyai
János Appendix (1831) című, a geometriát megújító
műve fölött átsiklottak. A magyar tudós sorsának valóságos példázata Kőrösi Csoma Sándoré. A magyar
nép őseinek nyomait kereste Ázsiában, eközben óriási
szorgalommal egy új tudományágnak, a tibetológiának
az alapjait rakta le. Eredeti célját azonban útja során
szerzett betegsége miatt nem valósíthatta meg.
A korszak végére már ötvenkilenc napilap és folyó
irat jelent meg az országban. A két legolvasottabb napilap,
a Pesti Hírlap szerkesztői és munkatársai a szabadelvűek,
míg a Világhoz kapcsolódók a maradiak közül kerültek
ki. A hetilapok és folyóiratok közül a Tudományos Gyűjtemény (1817–1841), a Bajza J ózsef, Toldy Ferenc és
Vörösmarty által szerkesztett A
 thenaeum, valamint a
verseket, szépprózát közlő Honderű, Regélő Pesti Divatlap és Életképek játszott meghatározó szerepet.
Irodalmi és színházi élet

A hazai irodalmi romantika mozgalommá alakulása jórészt Kisfaludy Károly
sokoldalú tevékenységéhez köthető.
Egyaránt írt elbeszéléseket, vígjátékokat és verseket, szerkesztette az Aurora
című évkönyvet. Festményei már a romantikát idézték, a rajzai után készített
Az első állandó színház épülete Pesten,
a Rákóczi út és a Múzeum körút sarkán,
tervezte: Zitterbach Mátyás.
Rudolf von Alt rajza, 1840-es évek
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Klasszicizmus és romantika egyidejűsége

A zenei kultúrában továbbra is érvényesült a német
hatás. Korábban Joseph Haydn és Beethoven fordult
meg többször Magyarországon, 1818-ban, majd 1824ben pedig Franz Schubert zenetanárkodott egy rövid
ideig az Esterházy grófoknál. „Hírhedett zenésze a világnak” a korszakban a magyarországi német születésű Liszt Ferenc (1811–1886), aki magyarnak vallotta
magát, bár nem beszélte tökéletesen hazája nyelvét.
Romantikus életművén jól felismerhető nyomot hagyott a magyar verbunkos zene. Ez utóbbinak az öröksége felfedezhető Erkel Ferencnél (1810–1893) is, aki
az olasz–francia opera fő jegyeit juttatta érvényre a
Hymnus megzenésítésének évében (1844) bemutatott
Hunyadi Lászlóban.
A képzőművészetek sorsát komolyan befolyásolta a
társadalmi igények és a belső művészi indíttatás feszült-

Oláh Miklós Hungaria című művét 1763-ban olyan
jegyzettel tette közzé, amely a német és a különböző
szláv nyelvek közé szorult magyar lehetséges jövőbeni
eltűnését sem zárta ki. Ez aztán bekerült egy a maga
korában tankönyvként is használt német világtörténelembe. Innen való Johann Gottfried Herder Gondolatok
az emberiség történetének filozófiájáról című könyvének
(1791) egy mondata. A munka jelentősége, a szerző ismertsége is hozzájárult ahhoz, hogy az eredetileg mellékes részletet a magyar irodalom, amelyben a 16–17.
század viszontagságai alatt ez a félelem már megfogant,
felerősítve a nemzethalál fenyegetésévé avassa. A romantikus túlzással jóslattá formált herderi megjegyzés
a reformkori reményekre vetett sötét árnyékot. Ellensúlyként Jókainak a reformkorról és szabadságharcról
szóló regényeiben a valóság egyes jól azonosítható
eseményei hősiességgé magasztosulnak, mintegy élő
cáfolataként a herderi jóslatnak.

1.

Értelmezzétek a mottót! Mit jelent részleteiben a két cél? Miért elválaszthatatlanok? Milyen érvényessége van szerintetek ma?

2.

Valamely közös sajátosság alapján válasszatok ki a korszakból egy-egy festményt, épületet, illetőleg zeneművet!
Választásotokat egy érvelésben indokoljátok!

3.

Nézzetek utána Kollár Ádám Ferenc tudósi működésének! Miért természetes a kettős nemzeti-nemzetiségi kötődés
az ő korában? Mennyire lehetséges ez a reformkorban és ma?
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 etszetek pedig a hazai történeti festészetet előlegezték sége. A Canovánál és Thorvaldsennél tanult Ferenczy
m
meg. A romantika jegyében idézte fel a nemzeti múltat István (1792–1856) Csokonai, Kazinczy és Kölcsey
portrészobrait még elkészítette, de Mátyás király nagyés annak tanulságait Mohács (1825) című versében.
A regényirodalom is gazdagabb lett. Jósika Miklós szabású emlékművének tervét már fel kellett adnia, és
történelmi regényei (Abafi, Az utolsó Bátori), Eötvös méltó megrendelések híján visszahúzódott szülővároJózsef vallomás formájában született műve, A karthausi sába, ahol éremkészítéssel foglalkozott. A romantikus
(1841), majd irányregénye, A falu jegyzője (1845), va- tájképfestészet ígéretes alkotásai születtek idősebb Marlamint Kemény Zsigmondnak a romantikus esztétika kó Károly (Visegrád, 1828–1830) és B
 arabás M iklós
szellemében megvalósult alkotásai (A rajongók, Özvegy (Hullámzó tenger csónakkal, 1837) ecsetje nyomán, a köés leánya, Zord idő) emelhetők ki.
zízlés azonban a biedermeiernek, a romantika kispolgári
Nagy keletje volt az olvasók között az útirajznak. változatának kedvezett. Markó végül Itáliában telepedett
A naplót, bár a romantikus vallomásirodalom jelleg- le, Barabás pedig – a körülményekhez alkalmazkodva –
zetes termékének tartják, írói nem szánták közlésre. életképeket, portrékat kezdett festeni, és évkönyvekben,
Életének magántermészetű és közérdekű eseményeit hírlapokban közölt kőnyomatokat, metszeteket készített,
vegyesen rögzíti Széchenyi István naplója. Különös, amivel nagy népszerűségre tett szert.
hogy „a legnagyobb magyar” ezen bizalmas feljegyzései
Az építészetben ezzel szemben a klasszicizmus
németül keletkeztek.
uralkodott. Pesten bécsi mestereknél tanult építészek
Az első magyar színtársulat még 1790 októberében alakították a város arculatát. Hild József ma is álló lakókezdte meg működését Budán, illetve Kolozsváron. épületei mellett Pollack Mihály Deák téri evangélikus
Pesten viszont állandó társulattal és kőszínházzal so- temploma (1799–1811), valamint a Nemzeti Múzeum
káig csak a német nyelvű színjátszás büszkélkedhetett. (1836–1844) reprezentálják a kor ízlésirányát, amelyAz első magyar színház Kolozsvárt létesült 1821-ben. nek formakincse egészen a klasszicista stílusban épült
A Pesti Magyar Színházat csak 1837 augusztusában nemesi kúriákig szivárgott le.
nyitották meg. Eleinte idegen nyelvből, javarészt németből fordított közepes darabokat adtak elő, de idővel
MÁRIA TERÉZIA udvari könyvtárnoka, a trencséni szüigyekeztek a közönség igényeit a klasszikusok mellett
letésű, magyar és szláv kötődésű Kollár Ádám Ferenc
magyar művek színre vitelével is kielégíteni.

Katona József:
Bánk bán – Keletkezés,
nyelv, szereplők

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„A tündöklő színeken komor varázzsal
Ragyog, villámlik a tragédia,
Mely zord költője végzetére rávall
S hallgatja mind a víg ma száz fia.”
Juhász Gyula

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 231–236.

K atona
József 1791-ben született Kecskeméten.
A takácsmester édesapa, aki csak néhány osztályt végzett, szerette
volna, hogy gyermekei
iskolázottak legyenek.
Erre legfogékonyabbnak a legidősebb fia,
József mutatkozott.
A kecskeméti, a szegedi
és a pesti piaristáknál
Katona József arcképe,
végzett tanulmányai
Barabás Miklós litográfiája, 1856
után Pesten jogot
hallgatott, és ügyvédi gyakorlatát is itt folytatta. 1820-ban
elfogadta Kecskemét város alügyészi állását, majd 1826-tól
haláláig főügyészként dolgozott. 1830-ban újévkor barátjának azt mondta, hogy áprilisban nagy dolog történik vele:
megházasodik, pénzhez jut vagy meghal. Végül április 16-án
a kecskeméti városháza kapujában összeesett: szívrohamot
kapott és meghalt.
Tanulmányaival párhuzamosan bontakozott ki érdek
lődése a színház iránt. A pesti magyar színtársulathoz csatlakozott műkedvelő színészként Békési József néven. A színészkedés a korban áldozatvállalást, a magyar nyelv ügye
melletti kiállást is jelentett. A színházhoz kötötte titkos szerelme, Déryné Széppataki Róza, aki azonban nem viszonozta
a költő érzéseit.
Katona harmadik „arca” a jogászé és a színészé mellett a
Bánk bánt megalkotó íróé. Előzménynek tekinthetjük néhány
történelmi drámáját és egy vígjátékát, de a kor kérdéseit érzékenyen felvető fő művének színvonalát ezek meg sem közelítik. Katona írói pályája meglehetősen elszigetelt maradt,
nem kapcsolódott Kazinczy irodalmi köréhez.
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A Bánk bán keletkezéstörténete

1815-ben írta meg Katona a művet az Erdélyi Múzeum
folyóirat „Eredetiség és jutalomtétel” elnevezésű pályázatára, melynek célja egy magyar történelmi esemény feldolgozása volt. Az eredményhirdetés azonban elmaradt,
így Katona nem kapott értékelést a drámáról. 1819-ben
a székesfehérvári társulat eljátszotta volna a darabot, a
cenzúra azonban megakadályozta az előadást.
Katona átdolgozta művét, amely 1820-ban jelent meg
nyomtatásban. A cenzúra azonban az előadást hosszú
ideig ezután sem engedélyezte, mivel Bánk alakját és a
királyné megölésének motívumát veszélyesnek tartotta a Habsburg-házra nézve. A színpadi ősbemutatóra
1833-ban Kassán került sor. A drámát 1839-ben adták
elő a Pesti Magyar Színházban. Ezt követően Széchenyi
István naplójában lázítónak, veszedelmesnek nevezte
a darabot. Legendává vált az 1848. március 15-ére
tervezett bemutató, amely inkább népgyűléssé alakult,
s az előadás valószínűleg meghiúsult. 1861-ben Erkel
Ferenc operát alkotott a Bánk bánból, a 20. században
pedig több filmváltozat is készült belőle.
A történelmi háttér és Katona kora

1213-ban II. Endre halicsi hadjáraton vett részt. Távollétében a nemesek megölték a királynét. Katona József
korában, az 1810-es évek végén a Habsburg uralkodó,
I. Ferenc rendeletekkel kormányzott, és a napóleoni háborúk idején többször leértékelte a pénzt. A nemesség
tartott kiváltságainak korlátozásától. Az alsóbb néprétegek helyzete kilátástalan volt. Ezt tükrözi a történelmi
témán keresztül a dráma, amelyhez Katona forrásként
használta a 12. századi Pray-kódexet, Heltai Gáspár és
Antonio Bonfini krónikáit és a német költő, Hans S achs
(1494–1576) 16. századi Bánk bán-drámáját.
A Bánk bán történelmi tragédia, nagyrészt történelmi
szereplőkkel. A mű azonban több ponton is eltér a valóságtól. A drámában Ottó a csábító, valójában Berchtold
kalocsai érsek. Katona a cenzúra miatt volt kénytelen megváltoztatni ezt a részletet. Az sem biztos, hogy Gertrudist
Bánk ölte meg: mindössze annyit tudunk, hogy Peturék
közül volt valaki a gyilkos. Katona József a történelmi
szereplőkön kívül kitalált személyeket is bevont a műbe
(pl. Tiborc, Biberach), ezáltal több társadalmi csoportot és különböző embertípusokat tudott szerepeltetni.
A dráma nyelvezete
Ez a nyelv az, amely az első intonációtól az utolsó
szóig magával ragad, és kiváltja azt a megrázkódtatást,
a katarzist, ami a klasszikus hagyományok óta a tragédia
célja. (Szerb Antal)

archaizálni. Ilyen jelenség például a szenvedő igealakoknak a kor nyelvállapotához képest nagyobb arányú
használata:
Hogy Bánk leüljön a setét szövetség
Gyász-asztalához, ahhoz nem csekélyebb
Mint bánki sértődés kivántatik

A szereplők viszonyrendszere

Valóban nagyon expresszív, képes beszéd hordozza a gondolatokat. Jól példázzák ezt Petur II. szakaszt
záró szavai: „Dicső fény- / Csillag! Lopott fény! – ej! –
Jó éjtszakát!” Az érzelemkitörés indulatszóba, tagolatlan
mondatokba foglalódik, és párhuzamosan metaforikusan
felidéződik az összeesküvés, a sötétség képe.
A művet a balladára emlékeztető tömörség jellemzi. Az olvasói értelmezés és a szöveg továbbgondolása
nélkül nem teremtődik meg a művilág. Sokat segítenek a
jelentésteremtésben a szereplők magatartását bemutató
szerzői utasítások. Például az I. szakasz záró monológja
előtt: „Bánk (eléjön a rejtek-ajtóból meztelen fegyverrel,
magán kívül sok ideig tipeg-topog)”.
A korabeli színjátszásban újdonság volt a versmértékben írott dráma, ezért is volt olyan nehéz megtanulni.
Katona a drámai jambust (ötös és hatodfeles rímtelen
sorok) alkalmazta. Nem lehet azt állítani, hogy Katona
egyáltalán nem használt nyelvújítási szavakat, és azt sem,
hogy az ortológusok nyelvén szólalt volna meg. Tehát
sajátos költői szólamot teremtett, ráadásul a korszak
bemutatásához igyekezett a régi kor nyelvét felidézni,

ÉRDEKESSÉG

Laborfalvi Róza mint Gertrudis és Lendvay Márton
mint Bánk bán Rohn Alajos metszetén

Arany János tanulmánya nyomán a szereplőket három körre bonthatjuk. A Bánkhoz tartozó szereplők:
Melinda, Mikhál, Simon, Petur, Tiborc. Gertrudis,
a német királyné köre: Ottó, Biberach, Izidóra. Endréhez (II. András), a királyhoz kapcsolódnak: Myska bán
és Solom mester, bár ők általában a királyi hatalom, így
Gertrudis támogatói is.
A báni méltóság azt jelentette, hogy viselője a határ
területeken kialakított országrészekben, a bánságokban
a király képviselője volt. Bánk még a nagyúr, azaz a nádor
címet is birtokolja, tehát a király általános helyettese. Az V. szakaszban az is kiderül, hogy a mondabeli
Hunor-ág leszármazottjaként az Árpád nemzetséggel
egyenrangú Bor család tagja.

Simándy József a Bánk bán operaváltozatában
ERKEL FERENC operájának mai formája jórészt egy
1940-ben Nádasdy Kálmán és Rékai Nándor által készített változat. Ők ráadásul Bánk szerepét átírták bariton
hangra a kor népszerű énekese, Palló Imre kedvéért.
Majd a címszereplő szólamát 1953-tól visszatették az
eredeti tenor hangfekvésre, a kor ünnepelt művésze,
Simándy József számára. Nemzeti operánk 2020-as
felújításában a Bánk bán baritonváltozata volt hallható.

1.

Nézzetek utána a korabeli öltözeteknek! Készítsetek rajzos tablót a szereplők ábrázolásával! (Csoportban is dolgozhattok.)

2.

Ábrázoljátok gondolattérképen az I. szakasz alapján, milyen titkokkal szembesül a hazatérő Bánk bán! Egészítsétek
ki a térképet egy-egy fontos idézettel!

3.

Vizsgáljátok meg az I. szakasz szerzői utasításait! Milyen magatartásformákat tükröznek? Melyik szöveget tartjátok
a legfontosabbnak? Választásotokat indokoljátok!
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Bánk bán –
Kulcsjelenetek a műben
„Épülj fel! izmosodj meg, gondolat! –
Veled épül ismét csak fel, örök lenyugtom
Felett, megéledő becsületem!”
Katona József

Bánk bán országjáró körútjáról visszatérve megállapítja,
hogy míg az országban nyomorúság van, a palotában
fényűzően élnek. Ezt erősíti meg Tiborc panasza is.
Petur összeesküvésre hívja, miközben Ottó el akarja
csábítani Melindát. Több kérdés is felmerülhet benne: Milyen gyűlésre hívja őt Petur? Mi lehet Ottó és
Melinda között? Miért lehet az összeesküvés jelszava:
Melinda? Mi a királyné szerepe? Miért reménytelen Tiborc helyzete? Ilyen körülmények között kell eldöntenie,
hogyan cselekedjen.
Bánk alakjában Katona a felvilágosodás korának
érzékeny hősét formálta meg, aki képes mások életsorsának felfogására. A valóság fokozatosan tárul fel
számára. Érzelmektől mentesen, racionálisan kívánja
megítélni a helyzetet, hogy felelősségteljesen cselekedjék.
A haza érdekében erősíteni akarja a királyi hatalmat, és
saját becsülete miatt megvédeni Melindát. A műből kiemelhető néhány olyan pont, amely ezt a tetthez vezető
utat tükrözik.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 237–242.

A rejtek-ajtó mögött…

Latinovits Zoltán Bánk bán szerepében,
rendező: Szinetár Miklós, 1968

Ők azok, akik nem gondolnak a jobbágyok helyzetére,
az esetleges polgárháború következményeire. Petur
általában megveti az idegeneket, ráadásul soha nem
fogadná el, hogy egy nő uralkodjék felettük. Bánk észés hatalmi érveivel meggyőzi őt, hogy a királyné elleni
merénylet nem lehet a helyzet megoldása. Az egyik
legfontosabb gondolat a király személyének sérthe
tetlensége („felkent”, azaz szent olajjal megjelölt király),
és az, hogy mit jelentene Endre számára Gertrudis
halála.
Az érvelés fontos pontja még, hogy az idegen, a
nem magyar nem okvetlenül ellenség, hiszen például
M ikhál és Simon, Melinda bátyjai spanyolok, és mégis
a „békételen” magyar nemesekkel tartanak.

Bánk a titkos ajtón kilépve meglátta, amint Ottó
Melindának udvarol, de nem tett semmit. Újra elrejtőzött, és később szavaiból kitűnik, hogy fültanúja
volt Ottó és Gertrudis párbeszédének. A királyné Tiborc helyzete – az országjáró körút
– bár nyíltan nem mondja ki – több utalást tesz arra, tapasztalatainak összegzése
hogy Ottó kedvéért rendezett olyan mulatságokat, Tiborc hűségesen szolgálta Bánk édesapját és Bánkot.
ahol találkozhatott Melindával. Arra céloz, hogy mél- Egész életében becsületes volt, most azonban annyira
tatlan egy meráni herceghez, ha a csábításban kudar- kilátástalan a helyzete, hogy csak Bánkban láthatja megcot vall. Kulcsfontosságú ez a jelenet, hiszen innen mentőjét. Találkozásuk azonban a véletlen műve, nem
kezdve Bánk számára világossá válik, mi a királyné jelent megoldást valamennyi nélkülöző számára. Ezért
szerepe az udvar erkölcsi értékrendjének megrendü- is kérdezheti Tiborc a pénzajándék láttán:
lésében.
Bánk és Petur szembenállása

Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
Szűkölködőnek? visszaadja-é
Ez a halottakért hullt könnyeket?

A nemesség panaszait, a király gyengeségét sérelmező
Petur fogja össze a hasonlóképpen gondolkodó „békételeneket”. Az ő legfőbb törekvésük az uralkodó hatalTiborc monológjai összefoglalják és pontosítják
mának visszaállítása annak érdekében, hogy nemesi mindazt, amit a bán az országjáró körútján tapasztalt.
előjogaik teljes mértékben érvényesüljenek.
A panasz hallgatásával párhuzamosan Bánk személyes

106

sérelmén, Melinda sorsán töpreng. Bár Tiborc mármár arra gondol, hogy süket fülekhez szól, Bánk végül
megnyugtatja:

dését. Csak a hatalom érdekli, nem érzi a kormányzás
felelősségét. Bánk számára már világos mindez, de a
királyra való tekintettel mégsem akar erőszakkal fellépni a hatalom ellen.
Beszélj, beszélj; igen
Gertrudis azt követeli Bánktól, hogy „adjon számot”,
Jól hallom én panaszod; de a magam
miért tért vissza parancsa ellenére az országjárásról.
Panasza is beszél –
Bánk azonban érvényesíti a törvényes helyzetet: a király
távollétében nem a királyné, hanem ő uralkodik. GertA jelenet a közéletről és a magánéletről való gon- rudis érzelmi és tekintélyelven alapuló érveire (mit illik,
dolkodás összegzése. Jóllehet Bánk az első szakasz záró mit tegyen egy lovag stb.) Bánk észszerű, a tényeken,
monológjában elhatározta, hogy az érzelmek nem fogják tapasztalatokon alapuló érvekkel válaszol, Petur, Tiborc
tetteit befolyásolni, itt jól érzékelhető, hogy az indula- és Melinda sérelmeit sorolja, az ország helyzetét mutatja
toktól mégsem sikerült megszabadulnia. Ezt tükrözik be. Ugyanakkor észrevehetően igyekszik úrrá lenni
az indulatszavak, tagolatlan vagy hiányos mondatok, személyiségétől elválaszthatatlan indulatain:
például: „Hah! – ó!”; „Piha!”; „Átkozott!”

Melinda! és mindég Melinda! – szent
Név! égi s földi mindenem javát
Szorosan egybe foglaló erős
Lánc…

Te engemet magadhoz hívatál,
Szikrát okádó vérem éktelen
Dühében.

Végül mégis az érzelmek döntik el a helyzetet: Gertrudis hazája jó hírének védelmében tőrrel támad Bánkra,
ő pedig leszúrja a királynét. A haza és a magánsérelem,
Így nyilatkozik szép és fiatal feleségéről, Melindáról a becsület kettős gondolata feloldhatatlan ellentétben
Bánk bán. Melinda Spanyolhonból, Bojóthból származik, jelenik meg. Az érzelmek túláradása megfosztja Bánkot
tehát idegen az udvarban. A tisztaság, a hűség megtestesí- az előre elhatározott, józan cselekvés lehetőségétől. Így
tője, akit csak ármánnyal, Biberach „hevítő porával”, azaz maga követi el azt a tettet, amelyről a békétleneket a haza
elkábítva lehet elcsábítani. A hatalmi játék eszközévé érdekében lebeszélte. Ugyanakkor meggyőződve arról,
válva és Bánk gyermekükre mondott átkának hatására az hogy a királyné semmiképp nem ártatlan, bosszút áll
őrület jelei mutatkoznak rajta. A középkorban a házas- Melindáért. Ezzel a belső konfliktussal zárul Bánk és
ságtörő asszonyt a férje meg is ölhette vagy átadhatta a Gertrudis összeütközése.
bíróságnak, amely legtöbbször halálbüntetéssel sújtotta.
A dráma elején Bánknak át kellett gondolnia, hogyan
Bánk szerelme azonban olyan erős, hogy a megvetés, a cselekedjen, mit is tegyen, most pedig tisztáznia kell a
bosszúvágy szánalommá válik, és végül, amikor Tiborc- tett jogos vagy értelmetlen voltát.
cal birtokára küldi Melindát, így búcsúzik: „vezessen
békével szerelmem!” Bánknak nem sikerült elszakítania
az érzelmek „tündéri láncait”.
KÖZÉPKORI KRÓNIKÁKBAN maradt fenn az a taláBánk bán és Gertrudis konfliktusa

Gertrudis alapvetően az erkölcsi világrendet sértette meg. Felelős pozíciójában nem a rábízottakat, a magyarokat képviseli, hanem saját családját, a merániakat.
Rangot, vagyont osztogat nekik, nincs tekintettel senkire és semmire. Gőgjében még azt is nehezen viseli, hogy
Melinda visszautasította öccsének, Ottónak a közele-

nyos és kétféleképpen értelmezhető mondat, amelyet
állítólag a Gertrudis elleni összeesküvés résztvevőinek
küldött János, esztergomi érsek: „A királynét megölni
nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem
ellenzem.”
(Eredetileg latinul: Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non c ontradico.)

1.

Készítsetek pókhálóábrát, mit ért Bánk a becsület fogalmán! A központi elem Bánk becsülete legyen!

2.

Készítsetek szereplőkártyákat! Húzzátok ki egy szereplő nevét, és mutatkozzatok be egyes szám első személyben!
Legalább tíz-tizenkét mondatot alkossatok!

3.

Válasszátok ki Gertrudis és Bánk négy-négy legfontosabb tulajdonságát! Állításotokat igazoljátok a szövegből vett
megnyilatkozásokkal!

4.

Gyűjtsetek érveket Bánk tettének jogossága vagy jogtalansága mellett! Írjatok vád- vagy védőbeszédet! Rendezzétek
meg a bírósági tárgyalást!
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Melinda alakja

Bánk és a király –
Párhuzamos életsorsok
„Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.”
Babits Mihály

Az V. szakasz az értelmezés
kulcsának tekinthető. Arany
János a Bánk bánról szóló tanulmányában a következőket írja: „E felvonás, a hányszor én e drámát színpadon
előadva láttam, csak tableau-szerű fontossággal látszott
bírni, mely alatt a közönség már kendőjét kalapját szedte, s oszlani készült. Pedig épen itt fejlik ki Bánk tragikai
bűnhödése…”
Vagyis a műértelmezés legfontosabb pontjáról van
szó. Szokatlan módon a drámatípus is átvált ebben a
szakaszban, s a konfliktusok helyett a középpontos
dráma jellemzőit fedezhetjük fel. Az válik fontossá,
hogy ki hogyan viszonyul a királlyal történtekhez, illetve
magához Endréhez. Ezzel válik hangsúlyossá Endre és
Bánk párhuzamos életsorsa, magánéleti sérelmük és
közösségi felelősségük döntéshelyzetének azonossága.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 243–245.

Bánk és a király igazsága

Bánkot a királyné megölésekor elragadták indulatai, de
átgondolva a helyzetet, jogosnak és vállalhatónak érzi
tettét:
Király! Gertrúdisod koporsóAljára vágom a hatalom jelét –
Ott van. Vereslik is még vére rajta.

A király helyzete az I. szakaszban rejtőzve visszatérő
Bánkéhoz hasonló. Ugyanúgy titkokba ütközik: miért
kellett a királynénak meghalnia, mi a valós helyzet az
országban, miért hallgat mindenki, amikor Gertrudis
becsületéért vívni kellene.
A király hitetlenkedve hallgatja, mivel vádolja Bánk
a királynét:
Szükségtelen beszélni tetteit:
Felért az égre a sanyargatott
Nép jajgatása s el kellett neki
Akármiképp is esni, hogy hazánk
Ne essen el polgári háborúban!
[…]
Ő jó nevét ölé meg nemzetemnek
Rút öccse által

Bár Endre érzelmileg elutasítja Bánk vádbeszédét, és
kész lenne vívni is felesége „jó nevéért”, felelős uralkodóként képes átgondolni a helyzetet. Gertrudis elvesztésén
érzett fájdalmán felül kell emelkednie. Bánk vádjait igazolja Petur háza népének kivégzése, Ottó bosszúja, aki
Bánk várát megtámadva megölette Melindát. „Nincs a
teremtésben vesztes, csak én…” – mondja Bánk, és a király
felismeri sorsuk párhuzamosságát: „Nincs a teremtésben
vesztes csak ő…” – gondol saját életére a király, és Isten
büntető kezeként értelmezi, hogy Bánk is elvesztette
szeretett asszonyát. Így képes egyéni sérelme helyett
a haza érdekében ítéletet hozni:
Magyarok! előbb mintsem magyar hazánk –
Előbb esett el méltán a királyné!

Ez a mondat az értelmezés egyik kulcsa, hiszen
Endre szövegében a „méltán” szó a ’megérdemelten,
jogosan’ jelentést hordozza. A király döntése logikus,
a felvilágosodás korának bölcs, igazságos uralkodóképét testesíti meg.
A 19. századi értelmezések szerint Bánk elveszti indítékait, mivel kiderül, hogy a királyné ártatlan. Ez a
vélemény azért nem állja meg a helyét, mert a hízelkedők, a „lévnyalók” kivételével mindenki elismeri, hogy
Gertrudis tetteivel, megnyilatkozásaival megsértette
mind az erkölcsi értékrendet, mind a hatalom gyakorlásának jogát.
Szavak és tettek – Bánk tragédiája

Jelenet Káel Csaba Bánk bán című operafilmjéből, 2002
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Bánk bán hiába törekedett arra, hogy érzelmei nélkül,
Melindától elszakadva legyen képes a király helyetteséhez méltó, felelős tettek végrehajtására. A haza és becsület kérdése közt ingadozva döntéshelyzeteiben mindig

– mondja Bánk, de megvárja a király visszatértét,
hogy tisztázza a helyzetet. Így szolgáltatja ki Melindát
Ottó bosszújának.
Bánk tettei arról tanúskodnak, képes egyéni fájdalmát a közösség érdeke, a társadalmi igazságosság
és az erkölcsi rend mögé szorítani. Bánk tragédiáját elsősorban nem a királyné elleni vétsége, hanem a
Melindával szembeni mulasztások okozzák. Érzelmi összeomlása azért következik be, mert szembesül
azzal, hogy saját döntései miatt veszítette el Melindát.
A király szavai azonban arra utalnak, hogy áldozata
nem volt hiábavaló, újra megszilárdult a közösséget
összekapcsoló értékrend:

a szeretett nőről beszél. Például Tiborc szavaira nem
reagálva Melindához fűződő érzelmeiről szól: „A szerelme-féltő / Bánk bán!” Amikor azonban cselekednie
kell, a közösség érdeke, a hazát érintő probléma megoldása kerül előtérbe. Bánk Petur házához megy, hogy
megakadályozza a pártütést, pedig saját szemével látta,
hogy Ottó udvarol Melindának. Most már hiába kérdezi
a csábításról beszélő Biberachtól:
Megmenthetem talán még – nemde, oh
Szólj, Bíberach, lehetne még talán
Meggátlanunk?

Úgy tűnik, Melinda tudatzavarának közvetlen oka,
hogy Bánk átkot mondott gyermekükre. Elkísérhetné
otthonukba a feldúlt, zaklatott Melindát, de Tiborcra
bízza, és ő maga a királynénál marad, hogy tisztán láthasson az ország és saját sérelme ügyében. Az utolsó
lehetősége arra, hogy megvédje Melindát, az lenne, ha
a gyilkosság után otthonába sietne.
Örvendj becsűletem, lemosta mocskod’
A vérkeresztség – oh Melinda!

BÁNK TRAGÉDIÁJÁNAK elemzését idézzük különböző korok tudósainak, irodalmárainak értelmezésében. Gyulai Pál (1860): „A nádorból törvénytapodó,
a király kegyeltjéből felségsértő, az alkotmányos
államférfiúból forradalmár, lovagból nőgyilkos, a büszke
úrból megalázott szerencsétlen lesz.” Arany János (1860
előtt): „De e büszke önérzet eltűnik lassankint, a lelkiösmeret elnyomott vádja mind hangosabbá lesz, s Bánk,
önmaga szemében is gonosztevővé sülyed alá, midőn
hallja, hogy a haldokló Petúr átkot mondott az »alattomos gyilkosra.« …Ime Bánk hová sülyedt: a büszke Bor
ivadék most ön és mások vádja által megsemmisülve
áll, s ez Bánk büntetése, iszonyúbb a halálnál, meg a mi
következik, Melinda gyászos vége.” Sőtér István (1976):
„Bánk tragikuma abban áll, hogy a haza és a becsület
parancsára cselekedve el kell veszítenie Melindát. Lelke
sugallatára hallgatva el kell veszítenie a lelkét.” Sándor
Iván (1998): „[Bánk] Végső helyzete a semmi. Ő mondja
ki: »Vég semmiség az én ítéletem«. Ez a semmi az ő lét
állapota, s egyben a dráma végső világállapota. Mindenki, aki Bánk »köréhez« és Gertrudis »köréhez« (Arany
János beszél így róluk) tartozik, meghal, leépül, menekül,
eltűnik az ötödik felvonás végjátékában.”

1.

Mutassátok be Bánk bánt mint a tragédia hősét húsz-huszonöt mondatos esszében! Fogalmazásotokban használjátok fel a Kitekintésben idézettekből azt, amelyikkel egyetértetek!

2.

Lehetne-e Gertrudis a tragédia hőse? Válaszotokat támasszátok alá a szövegből vett idézetekkel! Tíz-tizenkét mondatot írjatok!

3.

Fontos szerepet játszik a szövegben a kard motívuma. Mutassátok be kettéosztott naplóban, hogyan tükrözi Bánk
lelkiállapotát a kard helyzete!

4.

Vizsgáljátok meg a sötétség és a világosság motívumának jelképes jelentéseit a szövegben! Ábrázoljátok őket
fürtábrán, kulcsszavakkal!
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Mátray László Bánk szerepében, Nemzeti Színház, 2017
fotó: Eöri Szabó Zsolt

Magyarok! Igen jól esmérem – szeretnek,
Enyimek! – Hogy ily nemes szívekkel egybe
Férkezni nem tudtál, Gertrúdisom!

A TELJES MŰVET!

„A legnagyobb és legparányibb alakban […] lehetetlen célra
sietést és célra jutást, származatban és enyészetben örök
fenntartási rendszert nem látnod.”
Kölcsey Ferenc

eszméivel történő szakítás után pályája az eredetiség és
a nemzeti hagyományok követése jegyében új fordulatot vett. Szemléletváltása tükröződik a történelmi múlt
felé fordulásában (Rákóczi hajh, Rákos, Dobozi, Hymnus)
és a gondolati-filozófiai líra megszületésében.
OLVASD EL

Kölcsey Ferenc
költészete a húszas
években

A vanitas-irodalom

A Vanitatum vanitas 1823-ban, a
Hymnus megszületése után nem
sokkal keletkezett filozofikus költemény. Latin címe (’hiúságok hiúsága, hiábavalóságok hiábavalósága’) rájátszik az ószövetségi Prédikátor
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 246–249.
könyvére, melyben a bölcs Salamon király a túlvilági,
Kölcsey Ferenc (1790–
tökéletes boldogság elérése érdekében utasítja el a tö1838) a magyar reform
redékes, mulandó evilágiságot, mondván: itt, a földi
kor költője és politikusa,
létben minden hiábavaló.
irodalomk ritikus, lapA bibliai könyv nyomán a középkorban népszerűvé
szerkesztő, a magyar érvált a tanító célzatú vanitas-irodalom, melynek vallásos
tekező próza és szónoki
műfajai a jelen földi hívságainak az értéktelenségét
beszéd jeles művelője.
hangsúlyozzák. A visszatérő kérdésre (ubi sunt? ’hol vanA partiumi Sződemenak?’) adott válaszok a nyomtalan elmúlás kiábrándító
teren született refortényeit ismételgetik, s a szomorú tanulságot leggyakmátus nemesi családrabban történelmi személyek és események igazolják.
ban. Édesapját hatéves
Kölcsey Ferenc, Anton Einsle
A végső következtetés a világ dolgainak megvetését,
korában elvesztette, öt
olajfestménye, 1835
a mindenen való felülemelkedést, a beteljesülést adó
évvel később édesanyja
túlvilág ígéretét fogalmazza meg. A középkori műfaj a
is elhunyt. Kölcsey sokat betegeskedett, fekete himlő követ- bölcs belenyugvás tanításában a klasszikus sztoikus
keztében a fél szemét is elvesztette. Ez is hozzájárulhatott, irodalomhoz is kapcsolódik.
hogy az egyébként is érzékeny lelkű, zárkózott gyermek
iskolaéveit magányosan töltötte. A debreceni kollégium
diákjaként klasszikus műveltségre tett szert. Pesten jogot
tanult, itt már az irodalmi életbe is bekapcsolódott. Néhány
évig Álmosdon élt, majd Szatmárcsekére költözött. 1825-től
a reformkori politikai élet őt is magával ragadta. 1832-ben
Szatmár megye országgyűlési képviselője lett. Pozsonyban
írta Országgyűlési naplóját, nagy hatású beszédeket mondott.
Amikor megyéje reformelképzelései és elvei feladására kényszerítette, lemondott a képviselőségről. Szatmárcsekén
gazdálkodott, politikai perekkel (pl. W
 esselényi Miklós báró
jogi védelmével), s öccse árván maradt gyermekének, Kálmánnak a nevelésével foglalkozott. Egy hivatalos útja során
a nyári záporban megázott, tüdőgyulladást kapott, és néhány
nap múlva Szatmárcsekén meghalt.

Vanitatum vanitas

Kölcsey is rájátszik versében a vanitas-líra és a sztoikus
irodalom ismert elemeire. A szentenciaként idézett salamoni tételmondat (minden épül hitványságon – mind csak
hiábavaló) alapozza meg retorikus felépítésű, keretes
szerkezetű versét, s a többes szám második személyű
megszólítottat („forgassátok”) racionális, érzelemmentes
értelmezésre („érett ésszel, józanon”) hívja fel.
A versbeszélő a tolmácsoló-kommentátor szerepét
veszi fel, lét- és történelemértelmezéséből azonban hiányzik a vallásos – salamoni – nézőpont. Ebből is következik, hogy a versben minden fonákul jelenik meg.
A transzcendens távlatokat és célokat nélkülöző földi
nézőpontból a lét értelmetlen, az élet csupán cél nélküli körforgás („kezdet és vég egymást éri”). A természet
Kölcsey lírája a húszas években
jelenségei, az élővilág, a növények, az állatok, a történelmi
Induló költészetét a felvilágosodás stílusirányzatai idő (ezred), a tér (Föld), a szent példaképek, jeles hadve(klasszicizmus, szentimentalizmus) és a nagy példakép, zérek (Mátyás, Zrínyi Miklós, Napóleon, Nagy Sándor)
Kazinczy Ferenc hatása jellemezte. Első versei pana- figyelemre méltó tettei, a megteremtett javak („pompa
szosak, a testetlen, megfoghatatlan fájdalomból (Elfojtó- s ék”), az emberi értékek, eszmények, erények (virtus),
dás) és az eszmények, a tökéletesség elérhetetlenségének boldogság, a művészet, bölcselet, tudomány eredmészomorúságából születtek. 1817-től, a Kazinczyval és nyei és alkotói (Szókratész, Cato, Platón, Arisztotelész,
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Antonio de Pereda:
Vanitas, 1632–1636

A sokszor ironikus leértékelést („waterlooi diadal: Mind csak kakasviadal”), jelentéktelenítést és
értékfosztást („Zrínyi Miklós szent pora / Egy bohóság
láncsora”) metaforikus ellentétpárok („Sándor csillogó pályája nyúlvadászat”), paradoxonok, oximoronok
(„bölcselkedő oktalanság, forró hideg”) fejezik ki. A rövid
kijelentő mondatok a megkérdőjelezhetetlen igazságot,
a részletezés a teljesség képzetét keltik. A névszói állítmányok („holdvilág csak boldogságunk”) tömörré teszik
a szöveget, az igék feltűnő hiánya, a nominális stílus az

A VERSBEN ELŐFORDULÓ híres személyek katalógusa és a mulandóság-metaforák (buborék, virág,
füst) toposznak számítanak az európai irodalomban,
és számos párhuzamot kínálnak a Kölcsey-verssel. A vanitas-témának sajátos képzőművészeti ikonográfiája
van. A földi életnek, a hatalomnak, a gazdagságnak az
elmúlását jellegzetes szimbólumok ábrázolják: könyvek,
fegyverek, koponyák, gyöngyök, aranypénzek, kártyák,
kialudt gyertya, homokóra.

1.

Hogyan kapcsolható a mottóban idézett mondat a Vanitatum vanitas gondolatvilágához? Megerősíti vagy
ellenpontozza azt?

2.

Olvassátok el a bibliai Prédikátor könyvének részletét (Préd 1,1–2,26)! Vitassátok meg, hogy Kölcsey verse p
 arafrázisnak
vagy teljesen önálló alkotásnak tekinthető-e!

3.

Nézzetek utána, hogyan jelenik meg a vanitas-irodalom hagyománya Villon Ballada tűnt idők asszonyairól című
versében! Keressetek motivikus, képi kapcsolatokat a Vanitatum vanitas című verssel!
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 émoszthenész, Xenophón, Pindarosz, Pheidiasz), a „hit időtlenséget, a minden korra érvényességet, az állandóD
s remény” mind-mind tünékeny semmiségek.
ságot sugallják. Az epigrammai csattanóval végződő
Az eszményeiben megrendült ember szemszögéből vers strófái nyolcsorosak, nyolc és hét szótagosak, bitűnik ilyen nevetségesen jelentéktelennek, értelem nél- metrikus verselésűek, abab cc dd rímelésűek, gyakran
külinek a világ és a történelem. A példatár lezárulása archaizáló ragrímekkel.
után a levonható tanulság megfogalmazása következik:
A költemény közel egy időben keletkezett a Hymnus
az evilági lét hiábavalóságának elfogadása csak sztoikus szal, mégis másként értelmezi a történelmet és az emberi
bölcsességgel, rendíthetetlen nyugalommal, felülemel- magatartás lehetőségeit. Sokak szerint a Vanitatum vanitas csupán egy pillanatnyi megtorpanás dokumentuma,
kedéssel lehetséges:
kijelentései ezért kerülnek ellentmondásba Kölcsey
Légy, mint szikla rendületlen,
gondolkodásmódjával, etikájával. Mások szerint a vers
Tompa, nyúgodt, érezetlen,
arról árulkodik, hogyan vezet el a transzcendens, a „hit
S kedv emel vagy bú temet,
s remény” hiánya az evilági lét ironikus látásához, az
Szépnek s rútnak húnyj szemet.
értékfosztásához.

Kölcsey Ferenc:
Hymnus
„A Hymnus valamilyen titkos hajszálcsövesség útján […]
az egész magyar költői hagyománynak, évszázadok hazai
sorsfilozófiájának gyűjtőmedencéje.”
Lukácsy Sándor

A Hymnus 1823. január 22én, Szatmárcsekén új évet köszöntő költeménynek készült. A régi protestáns énekek,
imák és a Biblia kifejezései is megcsendülnek benne,
ugyanakkor a vers a magyar költői hagyomány ös�szefoglalása. A Hymnust lehet énekelni a 130. zsoltár
dallamára, de ritmusában a kanásznóta lüktetésére
is ráismerhetünk („Megismerni a kanászt ékes járásáról…”).

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 250 –255.

közbenjáróként szólítja meg a felsőbbrendű hatalmat,
előadja kérését, hatásosan érvel a teljesítése mellett,
majd az újbóli megszólítással megerősíti az istenségbe
vetett hitét.
A Hymnus szerkezete

Az 1. versszakban a vallásosság motívuma uralkodik. Kölcsey azt kéri Istentől, legyen bőségesen adakozó
kedvében. A kedv szó nyelvtörténeti szótáraink szerint
sajátos jelentést is tartalmaz: ’kegyelem, kegy, szeretetteljes jóindulat’. Az első két sorban tehát Kölcsey arra
kéri Istent, hogy bőséges kegyelemmel, szeretetteljes
áldással forduljon a magyarság felé.
A 2. versszakban a honfoglalásra való utalással belép
a történetiség motívuma, s a vallásossággal összekapcsolódva jelen lesz a 7. versszakig. E középponti részben
a költő a magyar történelem korszakait tárja elénk.
A jeremiádok, siratóénekek gondolatmenetét követve
felsorolja Isten ajándékait, a boldog múlt képeit (2–3.
versszak). Istennek köszönhetjük a szép hazát, a dicső
múltat, a nemzeti nagyságot, a bő termést. A búzakalász
és a bor egyrészt az élet jelképei, másrészt a kereszténység
fontos elemei is (Krisztus teste és vére). Ez az összefüggés arra utalhat, hogy Isten a nekünk rendelt hazában a
keresztény hitre is elvezetett bennünket.
A Bécsre utaló képpel tovább haladunk a történelemben.
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Ez emlékeztet arra, hogy amikor a magyarok egy
akarattal harcoltak, még a vad törököket is megverték,
Kölcsey szatmárcsekei dolgozószobája egykorú rajzon
és a hatalmas Bécset is legyőzték. A 4–7. strófa ok és
következmény láncolatában, nagy erejű romantikus
A Hymnus műfaja
képekben ábrázolja a történelmi eseményeket, a régA 18. században nem volt Magyarországon a közösség múltat (4–5. versszak) és a közeli múltat, amely már a
egységét kifejező himnusz: a katolikusok a Boldogas�- jelenbe mutat (6–7. versszak). Isten első büntetése a tatár
szony anyánk… és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő („rabló mongol”) volt, majd a török („Ozmán vad népe”).
csillaga kezdetű vallásos énekeket, a reformátusok pe- A külső, idegen veszedelem mellett ugyanolyan fontos
dig a Tebenned bíztunk eleitől fogva… kezdetű zsoltárt a bűnök sorában a széthúzás, az önpusztítás, a nemzeti
énekelték ünnepi alkalmakkor. Titkos himnusszá vált egység hiánya:
a Rákóczi-nóta is. Tehát Kölcsey verse előtt is mondott
Hányszor támadt tenfiad
imát a magyarság, s a nép sorsának jobbra fordulását
Szép hazám, kebledre,
Isten kegyelmétől várta. A Hymnus meggyökerezéséS lettél magzatod miatt
nek talán éppen az a titka, hogy az imát és a jeremiádot
Magzatod hamvvedre!
egyesítő néphimnusz-hagyományt folytatja.
Míg a 16–17. századtól keletkező nép-, illetve nemzeti himnuszok nagy részét csak a nemzeti akarat tetA múlt dicsősége, gazdagsága és a bűneink miatti
te himnusszá, Kölcsey költeménye különleges, mert szenvedés után ez a szép haza a rabság és a siralom
címében és műfajában is himnusz. A versbeszélő völgye lett:
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Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.

A „most” határozószó és a 6–7. versszak jelen idejű
igealakjai egyértelművé teszik a költő saját korára való
vonatkoztatást. A legnagyobb szomorúság nem a tatár
vagy a török pusztítása, hanem az, hogy a sok szenvedés és véráldozat hiábavaló volt: a nemzet nem vívta ki
szabadságát.
Az utolsó, 8. versszak az 1. strófával keretet alkotva,
de más variációban zárja a költeményt: a közbenjáró egy
közösség nevében és érdekében esdekel Isten szánalmáért. Hiszi, hogy Isten személyes kapcsolatba lép a bűnös
emberrel, és helyreállítja vele az életközösséget, hiszen
„nem akarja a bűnös halálát” (Jer 18,1–10).

A Himnusz hivatalossá válása

Erkel Ferenc 1844-ben komponált zenéjével először
a közmegegyezés tette nemzeti himnusszá, de az I. világháború végéig hivatalos himnuszunk a királyhimnuszok típusába sorolható császári Gott erhalte („Tartsa Isten, óvja Isten…”) volt, amelynek zenéjét Haydn
szerezte. A trianoni békediktátum után lett szokás Magyarországon a Himnuszt felállva hallgatni és énekelni.
A kommunista diktatúra idején Kodály Zoltánt és Illyés
Gyulát kérték fel új, optimistább és Isten nevét kihagyó
himnusz megírására, de ők ezt bátran visszautasították.

ezért a himnuszok között találkozhatunk egyházi
jellegű megzenésítésekkel, de gyors tempójú, indulószerű művekkel is (ilyen például a francia Marseillaise).
Kelet-Közép-Európában a himnuszok születésének első
hullámát az 1830–1840-es évekre tehetjük, ami egybeesett a függetlenedési harcokkal. Ebben az időszakban
az Isten, a hazai táj, a szabadság voltak a himnuszok jellegzetes kulcsfogalmai. Korábban a vallásos-liturgikus
énekek szolgáltak himnuszként a legtöbb országban,
vagy önállóság hiányában annak népi-vallási közösségében.

1.

A magyar költészetből vett példák alapján bizonyítsátok a mottó állítását!

2.

„Nincs még egy ország, amelynek himnusza bűntudattal küszködnék, amely komor, s már-már reménytelen hangot ütne
meg, mint a mienk.” (Hankiss Elemér) Igazat adtok-e az idézet állításának? Válaszotokat indokoljátok!

3.

Mi a különbség bűntudat és bűnbánat között? Véleményeteket tízcentis esszében fogalmazzátok meg!
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KITEKINTÉS

A Hymnus történelemszemlélete

A Hymnus válságos történelmi időkben született. Az
osztrák örökös tartományoknak alárendelt országban
a nemzeti függetlenség és polgári átalakulás ügye megV. Majzik Mária: Magyar Nemzeti Himnusz-szobor,
torpanni látszott, Erdélyben nyomor, éhínség pusztított.
Budakeszi, 2006
A félelmet erősítette Herder jóslata is a lehetséges nemzethalálról. Kölcsey a 16. századi hitnek és protestáns 1956-ig általában a szöveg nélkül hangzott el Erkel zetörténelemszemléletnek a nézőpontjából értelmezi a néje, majd a szabadságharc alatt minden tömeggyűlés,
múltat, hogy a jelen bajaira választ keressen. Erre utal politikai esemény elengedhetetlen részévé vált a HimA magyar nép zivataros századaiból alcím. Felméri a nusz eléneklése. Az 1989. évi XXXI. törvény iktatta
jelenig vezető történelmet, és idő- és értékszembesí- hivatalosan nemzeti jelképeink közé. Születésnapját
tő számvetéssel nemzeti felelősségre akar ébreszteni. 1989 óta minden évben a tiszteletére létrehozott magyar
Nem leltározza a magyarság bűneit, mint Zrínyi és kultúra napján ünnepeljük.
Berzsenyi, nem terjeszti ki következményeit a jövőre,
hanem vallja, hogy a bűnök miatt szenvedtünk, bűnBÁR A NEMZETI HIMNUSZOKNAK nincs kritérium
hődtünk, de megtisztultunk, s így állhatunk Isten elé
rendszere, mégis sokat elárulnak egy nép gondolkokéréseinkkel.
dásmódjáról, mentalitásáról, történelemképéről. Éppen

A Zrínyi-versek
és a Huszt
„Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most,
S égve honért bizton nézzen előre szemünk…”
Kisfaludy Károly

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 256–262.

Kölcsey Ferenc Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837)
című művében óva int a politikai türelmetlenségtől: „Ki
tud várni, az sokat tud”. Ám az erők okos önmérséklése
nem azonos a tespedéssel, mely végpusztulásba vihet egy nemzetet. Ettől a nemzethaláltól óvja a
magyarságot, s akarja felrázni romantikus rémlátással megírt Zrínyi-verseiben, a Zrínyi dala (1830) és a
Zrínyi második éneke (1838) című költeményében.
Zrínyi dala

Az 1825-ös országgyűlés sikertelensége elmélyítette
Kölcsey Ferenc borúlátását. Hazafiúi fájdalmából született a Zrínyi dala (eredeti címen Szobránci dal, 1830).
A drámai szerkesztésű dialógus egyik beszélője
a nemzet géniusza, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós,
akinek kortársairól mondott súlyos ítéletét Kölcsey
is érvényesnek tartotta kora magyarságára: ez a nemzet csak névben azonos az őseivel, de a tetteiben nem.
Az időből előlépő Zrínyi a magyarság régi nagyságát,
múltbeli dicsőségét szeretné a jelen valóságával szembesíteni. A vers páratlan versszakaiban érzelemtelített,
anaforás ismétlésre épülő kérdései („Hol van…” „Hol
van…” „És hol…”) hangoznak el. A válaszadó kiléte
nem egyértelmű, ezért a páros szakaszok értelmezhetők a jelen beszélő szavaiként, de a múltból elénk lépő
Zrínyinek a keserű tapasztalatait összegző válaszaiként,
belső dialógusként is. A kérdések és válaszok motívumainak ellentétpárjai (a hon-pusztaság, bérc-völgy,
vár-omladék, bátorság-gyáva kor, hírnév-feledés, hősies nép-elkorcsosult faj, fennmaradás-halálra ítéltség)
lesújtó felismerést összegeznek: a múlt minden értéke a jelenben értéktelenségbe fordult. Az indulatos
válaszok nemcsak a pusztulás és romlás tényére mutatnak rá, hanem az okra is: a népet jégkebel, gyönge
fő és romlott szív jellemzi. A romantika kora ismerte
fel a szív jelentőségét: szeretet, szenvedély nélkül
nem születnek nagy dolgok. Az ész önmagában nem
elég, csak ha „lángol” (Vörösmarty Mihály: Előszó).
A nemzethalál víziója („a dicső nép… többé nincs jelen”)
nem csak fenyegetés, hanem küzdésre és megújulásra
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mozgósítása a szinte bénult állapotban vergődő nemzetnek. Zrínyi Miklós alakjának megidézése egyúttal
az erőt adó nemzeti eszménykép szükségességére is
figyelmezteti a reformkor magyarságát.
Az 1830-as évek epigrammái

Széchenyi István Hitel című munkájának fő gondolata
fordulatot hozott a reformkori közgondolkodásban és
Kölcsey Ferenc hazafias költészetében is:
A Mult elesett hatalmunkbul – a Jövendőnek urai
vagyunk…Sokan azt gondolják: Magyarország – volt.
Én azt szeretem hinni: lesz!

Kölcsey kiemelkedő kötelességének tartotta a nemzetért való munkálkodást, a tettre kész, cselekvő hazafiság hirdetését. Új műfaja a jelen feladataira mozgósító
epigramma lett. Huszt című versének a sírból kilépő
árnyalakja tettekre szólító parancsot intéz a hazafiakhoz:
„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derűl.” Emléklapra című epigrammájának „négy szócskája” minden kor
magyarjának üzen: „A haza minden előtt.”

Széchenyi István és a Hitel címlapja

Zrínyi második éneke

Az 1832–1836-os országgyűlés kudarca mély pes�szimizmussal töltötte el Kölcseyt. A „haza és haladás”
ügyének megtorpanása után 1838-ban, halála évében vetette papírra a Zrínyi második éneke című, sötét hangulatú versét. A lírai dialógus Zrínyinek és a
Sorsnak a párbeszéde, valójában a lírai én önmagával,
meghasonlott énjével folytatott keserű szócsatája.
A megidézett Zrínyi most nem ítél, nem ostoroz. A végveszélyben a vérkönnytől ázó, védtelen, fiaitól elhagyott hazával azonosítja magát, és nevében könyörög
szánalomért a Sorshoz, a végzethez, a történelem kíméletlen alakítójához. Megindultan tárja fel a fájó sebeket, melyeket „k ánya tépett, kígyó mart, féreg rágott ki”.

S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.

Kölcsey a szenvedés és vér látványának felmutatásával
szeretné a Sorsot az anya képében megjelenő haza iránti
kíméletre indítani, de a Sors egyértelműen ítélkezik. Nem
vádolható igazságtalansággal, hiszen áldást, lehetőséget
(„Szent harcra nyitva várt az út”) adott, de amely nép fiai
nem szerető hazafiak, az sírba jut.
Zrínyi azonban alkuba bocsátkozik a Sorssal. Elismeri nagylelkűségét, belátja, hogy a hazát éppen fiai
pusztítják. Őket átadná a Sorsnak („Taposd el a fajt, rút
szennyét nememnek”), de a szenvedő haza-anyáért könyörög. A Sors válasza, haragos ítéletként, a kérlelhetetlen
törvényt hangoztatja: bűneinkért a történelem nem irgalmaz. Úgy tűnik, a Sorsnak sincs hatalma az ok-okozat
láncát megszakítani, a tragikus jövendő történelmi szükségszerűség. Még a Sors is a szánalom és az együttérzés
hangján szól, ítélete szinte lírai rekviemként hangzik.
Elégikus hangvételű szavai felidézik a halálra ítélt haza
dicső múltját és szépséges tájait. Zrínyi is elnémul, tisztában van azzal, hogy nincs mit felhozni mentségül, a
döntés ellen nincs fellebbezés: az erkölcsi romlás vitte
pusztulásba hazáját. Fájdalmas a jóslat: a földre csak a
magyarság eltűnésével köszönthet boldogabb kor.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll. […]
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblű nép.
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

Kölcsey és a lengyelek

A lengyel nemzet és irodalom alapproblémája e korban
a magyarsághoz hasonlóan a függetlenség kérdése,
ezen belül a múlt felidézése és vizsgálata volt. Hazai
terjesztésének kezdeményezője – mások mellett – Toldy
Ferenc, a magyar irodalomtörténet-írás megalapítója.
Adam Mickiewicz (1798–1855) a nemzeti szabadságvágy megtestesítője népe számára. Krakkói emlékműve talapzatán a felirat ezt a tiszteletet fejezi ki: „Adam

Mickiewicznek a Nemzet.” Ismert verse A lengyel anyához
című hazafias ódája, amelyet profetikus messianizmus
jellemez. Kölcsey Zrínyi második éneke című verséhez
hasonlóan az anya képében megszólaló haza a meg
feszített Krisztus útjaként mutatja be az elnyomatásban
élő lengyelek sorsát.
Mickiewicz az orosz fennhatóság alá tartozó litvániai
lengyel nemesség sarja. Kalandos élete végén Konstantinápolyban halt meg, ahol az oroszok ellen harcoló
lengyel légió szervezését készítette elő.
A száműzetésben élő lengyel költő testesítette meg
azt a hontalan bujdosót, aki gyakori lengyel figura lett
a reformkori magyar irodalomban.
Mickiewicz irodalmi és publicisztikai munkássága
sokoldalú: fiatalon a racionalizmus, az észkultusz, később
az érzelmes, romantikus stílus híve lett. Döntő hatást
gyakorolt rá baráti és szellemi kapcsolata Puskinnal. Fő
művei nagy elbeszélő költemények: a történelmi múltat
megidéző Ősök, valamint a Pan Tadeusz (’Tádé úr’), a
nemzeti hagyományok, a lengyel nemesi élet összegzése. Ennek megalkotására a száműzetésben élő írót az
orosz fennhatóság elleni, tragikus végű lengyel felkelés
(1830) ösztönözte. Ez a küzdelem az első percétől kezdve
a magyarok rokonszenvével találkozott: az 1832–1836os országgyűlésen a vármegyék többsége a lengyelek
megsegítéséért folyamodott a Habsburg-uralkodóhoz,
a felkelés leverése után pedig gyűjtést szerveztek számukra. A leghatásosabban Kölcsey Ferenc, Szatmár
megye követe lépett fel:
„Mik volnánk, ha az elrabolt szabadság utolsó jajai
nem hívnának elő nálunk visszhangot, és ha az ügy, amely
oly közelről és annyi tekintetben érdekel bennünket, nem
indítana harci himnuszra?”

1837-BEN KÉT SÉRELEM is érte Kölcseyt. Szatmári
alispán szeretett volna lenni, de hiába támogatta őt
a haladó szellemű köznemesség, a főispán nem vette
fel nevét a jelöltek és választhatók közé. Ugyanebben
az évben a helyi parasztság fellázadt épp ellene, aki
a jobbágyság érdekeinek védelmezője volt, s tönkretette birtoka termését. A zendülést köznemes rokonai
és irigyei szervezték, mert a hivatalos birtokrendező
eljárás Kölcsey számára előnyösen zárult le. A lázadás
leverése után a bujtogató nemesek ellen vizsgálatot
indítottak.

1.

Értelmezzétek a mottó üzenetét! Milyen kapcsolatot mutat az idézet a leckében szereplő Kölcsey-versekkel?

2.

A nemzethalál rémével irodalmunk szinte minden korszakában viaskodik. Keressetek olyan műveket, amelyek a
nemzeti történelmet és sorsot ilyen tragikusan értelmezik!

3.

Gyűjtsetek olyan verseket, amelyekben a haza-anya metafora szerepel!
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ÉRDEKESSÉG

A külső veszélyekre, az elnyomó idegen hatalomra, az
idegen hatalmat kiszolgálókra és a belső ellenségekre
utaló metaforák jelentése azonban a későbbiekben világosodik meg:

Kölcsey Ferenc
prózai művei

Nemzeti hagyományok (1826)

A TELJES MŰVET!

Kölcsey értekezését Cselkövi álnéven, cím nélkül jelentette meg az általa Szemere Pállal együtt szerkesztett
Élet és Literatura című folyóiratban. Az utólagosan adott
cím félrevezető lehet, mivel a szöveg inkább a hagyo-

OLVASD EL

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

mány hiányáról és töredékességéről számol be, ugyanakkor igyekszik kijelölni a továbblépés lehetséges útjait
is. E hiány pótlása a hazai romantika fontos törekvése
lett, különös tekintettel nemzeti eposzunk megírására,
kezdve Vörösmarty Zalán futása című alkotásától egé„…soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép,
szen Arany János Toldi-trilógiájáig.
a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.”
Kölcsey viszont nem az eposzban látja a hagyományKölcsey Ferenc
teremtés eszközét, mivel a költészeti és a történelmi
hagyomány is hiányzik hozzá. A szerzők közül csupán
Kölcsey
nemcsak
a
korszakZrínyi
Miklóst és Ányos Pált tartja példaképnek:
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 263–266.
határon átvezető lírája révén,
De úgy látszik, hogy Zrínyi alkalmatosb vala
de prózájában is úttörő volt. Vitairataival Kazinczy olaz idegen szikrát saját keblében nemzeti lánggá
dalán az elsők között csatlakozott a nyelvújító küzdegerjeszteni, mint az újabbak. […] Még Ányos olvadozik
lemhez (Felelet a Mondolatra), s az ő nevükhöz fűződnek
leginkább saját tüzében, de ő nem fejlődhetett ki,
az első szépirodalmi kritikák. Szókimondó bírálatban
jóllehet
a vele rokon lélek volna legalkalmasabb arra,
elemezte Csokonait és Berzsenyit. Tanulmányt készíhogy
a
poézis
akármelyik nemében útat találjon
tett a Nemzeti hagyományokról, A komikumról. Szónoki
a
nemzet
szívéhez.
stílusgyakorlatokat, törvényszéki beszédeket írt, Mohács című emlékbeszéde az önfeláldozó hazaszeretetet
dicséri, s új, polgári nemzetfogalmat vezet be. A magyar
Kölcsey szerint Zrínyin és Ányoson kívül a drámaírók
játékszínről című beszéd a nemzeti színészet és a magyar képesek közvetlen hatást gyakorolni a befogadókra, s a
nyelv védelmének szükségességét mutatja be. Szatmár színdarabírás lenne a leginkább alkalmas az irodalom
megye jegyzőjeként és az országgyűlés követeként po- megkedveltetésére és a nemzeti költészet megtelitikai szónoklatokat tartott. Akadémiai szónokként remtésére.
emlékbeszédet mondott Kazinczy és Berzsenyi tiszteleA Nemzeti hagyományokban megfogalmazott célkitére. Egyik kései műve, a Parainesis Kölcsey Kálmánhoz tűzések Kölcsey saját költői feladatkeresésével is ös�az élet célját fogalmazza meg, középpontba állítva a szhangban állnak: egyre inkább a konkrét történelmi
hazaszeretet és a tanulás fontosságát.
színhelyekhez és hőstettekhez kötődő műveket ír (pl.
Drégel, Szondi, Huszt, Munkács).
Búcsú az országos rendektől
(1835)

Kölcsey kiváló szónok volt, országgyűlési beszédeit a vallásszabadságról, az örökváltságról, a magyar nyelvről, a papi tized-

A rendi országgyűlések
épülete a pozsonyi
Mihály utcában, Johann
Vinzenz Reim színezett
rézkarca, 1840-es évek
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Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
(1837)

A görög eredetű parainesis (’intés,
intelem, buzdítás, bátorítás’) kifejezés retorikai műfajt is jelöl: intő, buzdító beszéd. Ilyen
buzdítás a Szent István király intelmei Imre herceghez,
illetve a Parainesis, melyet Kölcsey unokaöccsének írt
1834–1836 között. A 40 lapos könyvecskét először az
Athenaeum közölte folytatásokban. Kölcsey mintájául
szolgálhatott az ókori görög szónok, Iszokratész hasonló
műve, illetve a római szónok, Cicero tevékenysége.
A szöveg már a személyes felütésű bevezetőben egyegy tételmondatra épülő, erősen összetartó bekezdésekre bomlik. A középső, érvelő szakasz hat, jól elkülöníthető
morális parancsot fejt ki részletesebben: 1. „Imádd az
istenséget!” 2. „Szeretni az emberiséget”. 3. „Szeresd a ha-

Csekén telepedett le, és
itt gazdálkodtak közösen.
Kölcsey kezdetben Pestre akart költözni, de öc�cse halála után (1827)
nem hagyhatta magára
özvegy sógornőjét és
Kálmán nevű unokaöc�csét (1825–1849). A fiú a
Kölcsey Kálmán egykorú
Parainesis megírása kezarcképe
detén mindössze kilenc
éves volt. Később jogot
végzett Pesten, a márciusi ifjak közé tartozott, majd
honvéd lett: 1848-ban részt vett a délvidéki harcokban,
Pozsonyban hadnagy lett, végül a komáromi várőrséghez került, ahol 24. születésnapja után néhány héttel
életét vesztette.

1.

Foglaljátok össze egy-egy mondatban, hogyan kapcsolható a mottó a Nemzeti hagyományokhoz, az országgyűlési
búcsúbeszédhez és a Parainesishez!

2.

Válasszatok az alábbi két szövegalkotási feladat közül egyet!
a) Írjatok parainesist testvéreteknek, rokonotoknak, amelyben leírjátok, mit kerüljön el és milyenné váljon 10. osztályos korára!
b) Írjatok parainesist jövőbeli önmagatok nevében a mostani éneteknek! A szöveg három-hat erkölcsi töltetű felszólításból és azok kifejtéséből álljon!

3.

Írjatok a leckében tárgyalt művek közül egyhez öt-hat mondatos ajánlást!

117

ÉRDEKESSÉG
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ről s a lengyelek ügyében tartotta. Feltárta a parasztság zát!” 4. „Törekedjél ismeretekre!” 5. „Tudományt a munkás
nehéz helyzetét, és többször felszólalt a jobbágyság élettel egybekötni”. 6. „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!”
felszabadításáért. 1835-ben nem volt hajlandó az A közérthető, rövid felhívásokra épülő és azokat esszéörökváltság ellen szavazni, majd lemondott ország- szerűen kibontó szerkezet jól mutatja, hogy Kölcsey nem
gyűlési tisztségéről. Búcsú az országos rendektől című az elvont tudományosságban, hanem a közvetíthető és
leköszönő beszédét február 9-én mondta el az ország közérthető tudásban hisz.
gyűlésben. A szónoklat annyira megrendítő volt, hogy
A mű egyik fontos fogalma a „rény”, vagyis a polgári
erény: ez teszi lehetővé, hogy egész életünket „meghaaznapra fel is függesztették az ülést.
tározott elv szerint” intézzük, s fontos „sohasem tenni
Elérkezett a búcsú pillantata, s e pillantatban
mást, mint amit az erkölcsiség kíván”. Az emberiséget és
kötelességünknek hittük a Tekintetes Karok és Rendek
elsősorban a hazát kell szolgálni, de nem világpolgárként:
előtt még egyszer megszólamlani; s elmondani
„Minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának
fájdalmunkat, hogy a haza választott fiainak köréből
kívánni joga van.”
távoznunk kell; elmondani az okot, mely e távozást
A közel kétszáz éves tanácsgyűjtemény problémaszükségessé tette.
felvetéseiben a 21. század kulcskérdéseire is ráismerhetünk, melyeket a szerző közvetlen és érthető módon,
Kölcsey távozásakor Kossuth Lajos lapja, az Ország�- több oldalról megvilágítva, sokszor tudományos alagyűlési Tudósítások gyászkeretben jelent meg. Az ország�- possággal taglal.
gyűlési ifjak gyászruhában, gyalog kísérték Pozsony
határáig Kölcseyt, a tiszteletére adott vacsorán pedig
Széchenyi István szólt elismerően a költőről.
A MŰ C
Í M Z E T TJ E
Kölcsey búcsúbeszéde, amely a közérdekről szól,
Kölcsey Ferenc öccsének,
a reformkor programját fogalmazza meg. Ezt foglalja
Ádámnak a fia. A költő
össze a beszéd szállóigévé vált sora: „Jelszavaink valátest v érével 1815-ben
nak: haza és haladás.”

Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Kapcsoljátok össze az alábbi évszámokat személyekkel, művekkel!

1819

1823. január 22.

1835

1836–1845

1844

Kölcsey lemond a képviselőségről; a magyar nyelv hivatalossá tétele; a Bánk bán keletkezése;
a Nemzeti Múzeum létrejötte; a Hymnus megszületése
2.

Pótoljátok az alábbi táblázat hiányzó sorait!
A mű
címe

Emléklapra

Parainesis Kölcsey
Kálmánhoz

Appendix

A falu jegyzője

Vanitatum vanitas

Nemzeti
hagyományok

szerzője
műfaja

3.

Gondoljátok végig, milyen kérdésekre kerestek választ a magyar romantika korának művei! A kérdésekhez
párosítsatok műveket is!

4.

Kinek mely művéből valók az alábbi idézetek?

a) Jelszavaink valának: haza és haladás!

e) A pártütés kiáltoz, a szerelmem
Tartóztat.

b) Légy, mint szikla rendületlen […]

f) […] az Isten nem segít soha
Felkent királyok ellen!

c) Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll […]

g) És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.

d) Nemzeti fény a cél.
Hogy elérd, forrj egybe
magyar nép.

5.

Jellemtérképen mutassátok be a Bánk bán szereplőit!

6.

Jelenítsetek meg állóképben egy műrészletet a Bánk bánból!

7.

Írjátok be a hiányzó szavakat! Jellemezzétek a versformát is!
Bús . . . . . . . . . . . . , Husztnak . . . . . . . . . . . . megállék;
Csend vala, . . . . . . . . . . . . alól . . . . . . . . . . . . az éjjeli . . . . . . . . . . . .
Szél . . . . . . . . . . . . most, mint . . . . . . . . . . . . szele kél; s a . . . . . . . . . . . . elontott
Oszlopi közt . . . . . . . . . . . . rémalak . . . . . . . . . . . . felém.
És mond: . . . . . . . . . . . . , mit ér . . . . . . . . . . . . kebel e . . . . . . . . . . . . ormán?
Régi kor . . . . . . . . . . . . felé . . . . . . . . . . . . mit ér?
Messze . . . . . . . . . . . . komolyan vess . . . . . . . . . . . . jelenkort;
Hass, . . . . . . . . . . . . , gyarapíts: s a haza . . . . . . . . . . . . derűl!

8.

„Isten, áldd meg…” Írjatok ötsoros verset a Hymnus üzenetéhez kapcsolódva!
............

egy főnév
............

három melléknév
öt ige

............

............

három bármilyen szófaj, saját tapasztalatod
egy főnév

............

............

............

............

............

............

............

............

............
A Nemzeti dal, Petőfi Sándor kézírásával, 1849
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Az ifjú Vörösmarty:
az epikus
költeményektől
a Csongor és Tündéig

AZ ÖSSZES MŰVET!
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„Vörösmarty, a múltak énekese, voltaképp egyáltalán nem
a múltak énekese. […] Vörösmarty a jövő szolgálatára
énekli a múltakat […]”
Babits Mihály

1841-ben beleszeretett Bajza sógornőjébe, Csajághy
Laurába, akivel 1843-ban összeházasodott. 1848-ban
országgyűlési képviselővé választották. A szabadságharc
leverése után egy ideig bujdosott, de 1850-ben feladta magát,
és hamarosan kegyelmet kapott. A testileg-lelkileg megtört
költő ezután visszavonultan élt, három évig Baracskán gazdálkodott, és csaknem teljesen elhallgatott. 1855-ben, Pesten
bekövetkezett haláláig mindössze tizenöt verset írt.

Vörösmarty epikája

A fiatal Vörösmarty első
sikereit epikus költőként aratta. A Zalán
futásával (1825) megalkotta
a nemzeti tudaSZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 267–268.
tot erősítő hőseposzt, s
ezért többen „a nemzet
ébresztőjének” nevezVörösmarty Mihály szeték. Vörösmarty korát
rény anyagi helyzetű nea nemzeti öntudat és a
mesi családban született
múlt iránti érdeklődés
1800-ban a Fejér megyei
felerősödése jellemezPusztanyéken (ma: Káte, így a nemzeti eposz
polnásnyék), ahol apja a
hiányát sokan a magyar
Nádasdyak gazdatisztjekultúra egyik alapvető
A Zalán futása címlapja
ként dolgozott. Szülei Széproblémájának tartotkesfehérvárra, majd Pestre
ták. Korábban mások is vállalkoztak erre a feladatküldték tanulni. Miután
ra, de munkáik töredékben maradtak (pl. Csokonai:
1817-ben apja meghalt, a
Árpádiász), vagy gyengén sikerültek.
család rövid idő alatt elA Zalán futása tíz énekből álló, hexameteres alkotás,
szegényedett, így a fiatalBarabás Miklós:
melynek középpontjában egy történelmi esemény, a
embernek, aki ugyanebVörösmarty Mihály, 1836
honfoglalás áll. Vörösmarty forrásként csak Anonymus
ben az évben kezdte meg
gesztáját (Gesta Hungarorum) használhatta. A hagyoegyetemi tanulmányait, végleg a maga lábára kellett állnia. mány töredékes volta ugyanakkor lehetőséget adott a
Ezért vállalt nevelői állást a Perczel családnál, amelyet egy
költőnek az elveszett nemzeti mitológia újraalkotására.
év megszakítással egészen 1826-ig betöltött. Itt ismerte meg Az eposz fontos eleme az időszembesítés: a hősi múltra
Perczel Adélt (Etelkát), akihez egyoldalú, reménytelen szere- az elbeszélés a hanyatló jelen szemszögéből tekint. Erre
lem fűzte.
már az első sor felhívja a figyelmet: „Régi dicsőségünk,
Ekkor már végzett bölcsész és jogász, ráadásul ünne- hol késel az éji homályban?” Azaz a megénekelt hősök
pelt költő volt. Úgy döntött, hogy az irodalomból próbál
által példát is ad, a felemelkedés útját jelöli ki a kései
megélni, s bár anyagi nehézségeitől sohasem szabadult utódok számára.
meg teljesen, ebben a törekvésében sikerrel járt: a húszas
A Zalán futása termékeny epikus korszakot nyitott
évek végétől az egyik rangos hazai folyóirat, a Tudományos Vörösmarty pályáján. Bár a költőt egy újabb eposz gonGyűjtemény szerkesztőjeként, 1830-tól a Magyar Tudós
dolata is foglalkoztatta, a következő években kisepoTársaság tagjaként tett szert rendszeres jövedelemre. Közben
szokban és elbeszélő költeményekben építette tovább
szakadatlanul alkotott, s a harmincas évek folyamán a magyar ősmagyar mitológiáját (A Délsziget, Tündérvölgy), és
irodalmi élet vezéregyéniségévé vált. 1836-ban részt vett dolgozta fel a magyar múlt eseményeit (Cserhalom,
a Kisfaludy Társaság alapításában. 1837-ben Bajza Józseffel Eger). A történelmet azonban egyre inkább csak díszletés Toldy F erenccel Athenaeum címen saját folyóiratot indított, ként, a romantikus cselekmény háttereként alkalmazta,
amely 1843-as megszűnéséig az irodalom, a kritika és a közélet miközben érdeklődése a közösség helyett az egyén felé
meghatározó fórumaként működött.
fordult (A két szomszédvár).
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A harmincas évek elején a lírikus, a
drámaíró, a kritikus, az irodalomszervező háttérbe szorította az epikus költőt.
Nagyobb terjedelmű elbeszélő művet
Vörösmarty ezután egyáltalán nem írt,
de később született kisepikai művei
között is találunk irodalmilag értékeset
(Szép Ilonka).
Vörösmarty és a színház

Csongor és Tünde

Vörösmarty drámai fő műve, a Csongor és Tünde 1827
és 1830 között keletkezett. Előzménye, párhuzamai ismertek: a cselekmény váza a 16. században élt Gergei
(Gyergyai) Albert História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról című széphistóriájából
származik. Motívumaiban pedig ráismerhetünk a költő
által is fordított és értelmezett Szentivánéji álom című
Shakespeare-komédiára vagy Goethe Faustjára.
A Csongor és Tünde a romantikára jellemző műfaji,
sőt műnemi határhelyzetben áll. Drámai költemény,
hisz bár formailag dráma, líraisága háttérbe szorítja cselekményét. Mozgatórugói nem annyira a szereplők közt

Csongor és Tünde. A Nemzeti Színház 2016-os előadását
Vidnyánszky Attila rendezte

feszülő konfliktusok, hanem azok a gondolati tartalmak,
amelyeket a hősök boldogságkeresése hoz felszínre.
E keresés, melynek során a szereplők az emberi lét
alapvető kérdéseit feszegetik, két világ határán zajlik.
Az egyik Csongor földi világa, a másik Tünde önálló
törvények szerint működő, tapasztalaton túli otthona. A két világ nem egyenrangú. Alá-fölé rendeltségi
viszony van közöttük: az égi szféra meghatározza a földit,
képviselői pedig folyvást a földiek életébe avatkoznak.
Az ilyen drámatípust kétszintes drámának nevezzük
(ilyen típusú művek voltak a középkori misztériumjátékok és moralitások).
A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG egyik fontos célkitűzésének a nyelv művelését tekintette, ezért 1832-ben kiadta az első magyar helyesírási szabályzatot Magyar
helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai címmel. Ennek
kidolgozásában (barátja, Toldy Ferenc mellett) Vörösmarty kulcsszerepet játszott. A készítők nem alkottak
teljesen új szabályokat, viszont a kor lényegesebb helyesírási kérdéseiben állást foglaltak. A szabályzat eredetileg csupán a társaság kiadványainak helyesírását
kívánta egységesíteni, a javaslatok mégis szélesebb
körben elterjedtek. Vörösmartyék munkája így helyesírásunk történetének mérföldkövévé, a későbbi helyesírási szabályzatok alapjává vált.

1.

A Nemzeti dal kézirata alapján vitassátok meg, hogyan változott írástechnikánk, betűformálásunk, betűirányunk az
utóbbi évtizedek írástanítási módszereit követően!

2.

Hogyan segítheti a múlt megismerése a jövő felépítését? Írjatok esszét „Múltunk a jövőnk szolgálatában” címmel!

3.

A 19. század első felében a hősi epika sokat veszített korábbi hitelességéből. Akár ez is szerepet játszhatott abban,
hogy Vörösmarty végleg szakított ezzel a kifejezésformával. Gyűjtsétek össze a hőseposz visszaszorulásának lehetséges okait a korszakkal kapcsolatos ismereteitek alapján!

4.

Nézzetek utána, miért nevezik Mozart A varázsfuvola című operáját a Csongor és Tünde rokonának!
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A reformkor szellemi légkörében az értelmiség figyelme a szélesebb közönség
megszólítására alkalmas színház felé
fordult, s a harmincas években fellendülőben lévő magyar színjátszás is mindinkább igényelte az eredeti műveket és színvonalas fordításokat.
Vörösmarty mindkét területen a korszak kiemelkedő
alkotójának bizonyult. Shakespeare-fordításai ( Julius
Caesar, Lear király) hosszú ideig a színházi repertoár
részei maradtak, saját drámái pedig (Vérnász, Czillei és a
Hunyadiak) számottevő hatást gyakoroltak a 19. század
magyar drámairodalmára.
Vörösmarty nem csak költőként szolgálta a hazai színjátszás ügyét. Dramaturgiai töredékek című munkájával
a korai magyar drámaelmélet egyik alapművét alkotta meg. A népszerűsítést és az ízlésformálást szolgáló
bírálataival a színikritika egyik kiemelkedő művelője
volt Bajza József mellett, aki Dramaturgiai és logikai
leckék (1836) című tanulmányában megfogalmazta
első programját a romantika színházával kapcsolatban.

Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde

A TELJES MŰVET!
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„Mennyet kell a földön is keresni,
Mennyet, a föld úgyis elveszendő,
Elveszendők, akik rajta élnek.”
Vörösmarty Mihály

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 269 –276.

A dráma alcíme: „A’ pogány kúnok idejéből”,
mert a magyar történetírói hagyomány a
pogányságot a kunokkal kötötte össze. Vörösmarty célja
ezzel az volt, hogy a mű forrását ne az antik görög hagyományban keressük. A három világot összekötő csodafa (Életfa), a napszak-szimbolika (Hajnal, Dél, Éj), a
tündér-boszorkány szereplők és szerelmi varázslataik, a
veszekedő ördögök, az alakváltások, az álom szerepe, az
alsó világba levezető kút a magyar népmesékben ismert
elemek. Mitikus-mesei a szereplők alá- és fölérendeltsége is. Az emberi és az azon kívüli létszintek megjelenítői között is különbség van aszerint, hogy a szellemi
vagy az anyagi létmódot képviselik-e (Csongor – Balga,
Tünde – Ilma, Mirígy – Ledér). Az I. felvonást követően
az emberi létszint szereplői nem tudnak kapcsolatba
lépni a tündérekkel. A gonosz mozgástere azonban nagyobb, mert emberinek és tündérinek is fel tudja magát
tüntetni (pl. Ledér).

utánozzák. Ők groteszk figurák. Nem veszélytelenek,
de inkább mulatságosak, mint félelmetesek, s valami
emberszerű is van bennük: viselkedésük a rosszalkodó
fiúgyermekekére emlékeztet.
Az ördögökhöz hasonlóan allegorikus szereplő a
Kalmár, a Fejedelem és a Tudós: ők a gazdagság, a hatalom és a hiúság megszállottjaként e három embertípus
tulajdonságait képviselik. Céljaik illúziónak bizonyulnak, kudarcuk pedig általános érvényű.

Beszélő nevek

Égiek és földiek

Karl Friedrich Schinkel: Az Éj királynőjének érkezése
(díszletterv A varázsfuvolához), 1815
A két mű számos párhuzama ellenére sem egyértelmű,
hogy a magyar költő ismerte Mozart operáját

Vörösmarty a mű több szereplőjének is beszélő nevet A Csongor és Tünde központi témája a boldogság. Ezért
adott. A beszélő név jelentésével vagy hangulatával kutatja álmaiban az élő „égi szépet”, majd járja be a világot Csongor, ezért hoz hatalmas áldozatot Tünde, ezt
érzékelteti viselője tulajdonságait.
A Vörösmarty által alkotott Tünde név egyrészt keresik a vándorok. A szereplők mozgástere azonban
utal a hősnő tündér voltára, másrészt érezteti a légies, lényegesen eltérő, hiszen helyzetüket, lehetőségeiket
tüneményszerű jelenséget. Tünde először varázslatosan elsősorban az határozza meg, hogy melyik világszinthez
tartoznak.
tűnik fel, majd többször tűnik el hosszabb időre.
Beszélő nevet kapott Csongor kísérője is: Balga elneCsongor például hiába indul mesei fordulatokat rejvezésének megfelelően ügyetlen, esetlen. Balga feleségét tő utazásra szerelme után, alig tesz valamit a dráma
földi létében Böskének, tündérként (Tündér Ilonára cselekményideje során: nem áll ki próbákat, nem arat
győzelmet senki felett. A legfontosabb hozzájárulása
utalva) Ilmának hívják.
A boszorkány végtelen gonoszságára utalhat, hogy az események alakulásához az, hogy szabadon engedi
a mirigy szó régi jelentése ’döghalál, fekély’. Mirígy Mirígyet.
Az ifjú tulajdonképpen felsőbb erők játékszere;
nevében benne rejlik továbbá a bibliai hét főbűn egyike, az irigység: az irigy vénség mindent elkövet, hogy a küzdelmet Tünde és a boszorkány vívja, valódi
megmérgezze a fiatalok szerelmét. Leánya, Ledér neve cselekményalakító ereje csak a természetfölötti szint
sem pozitív értelmű: a kifejezés könnyűvérű nőt jelöl. hatalmainak van. Csongor, miután felismeri, hogy vis�Duzzog, Berreh és Kurrah nevei nem tulajdonságo- szaérkezett a hármas úthoz, törekvései teljes kudarcát
kat fejeznek ki, hanem az ördögök jellegzetes hangját belátva így fakad ki: „Elérhetetlen vágy az emberé”.
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Az ifjú szavai is arról tanúskodnak, hogy a Csongor és
Tünde nem csupán egy mesebeli szerelmespár, hanem
az emberi állapot drámája. Az ötödik felvonás epiko
lírikus betétjének, az Éj monológjának szerepe is ennek
fényében érthető meg. A monológ a világmindenség történetét áttekintve kijelöli az ember helyét a teremtésben,
s ezáltal a dráma egészét értelmező kulcsszöveggé
válik:
Kiirthatatlan vággyal, amig él,
Túr és tünődik, tudni, tenni tör;
Halandó kézzel halhatatlanúl
Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is,
Még a hiúság műve van porán,
Még kőhegyek ragyognak sírjain,
Ezer jelekkel tarkán s fényesen
Az ész az erőnek rakván oszlopot.
De hol lesz a kő, jel, s az oszlopok,
Ha nem lesz föld, s a tenger eltünik.

Itt nem az ember, a mulandó anyagból kitűnő „lelkes
porond” kerül a középpontba, hanem az emberi gőg. Ezt
testesítik meg a második felvonásban feltűnő, majd az
ötödikben visszatérő vándorok, akik a világ birtokbavételének különböző útjait képviselik: a gazdagságot
(Kalmár), a hatalmat (Fejedelem) és a tudást (Tudós).
A boldogság felé?

A dráma zárlatában olvassuk, hogy a „rideg és szomorú”
éjben, éjfélkor „ébren maga van csak az egy szerelem”.
Csongor és Tünde végre egymásra talál, s minden jel
arra utal, hogy a szerelem lehet a negyedik út, a földi
létezés lehetséges értelme, mely által a hősök megkísérelhetik átlépni a világszintek közötti határt. De vajon
sikerrel járnak-e?
Szerelmük csak a földi világban teljesedhet be,
eszmény és valóság konfliktusában tehát végül a valóság
győzedelmeskedik. Tündének halandóvá kell válnia,
hogy Csongorral lehessen, vagyis olyan áldozatot kell
hoznia, amely mindkettejük számára beláthatatlan. A hősöktől egy emelkedett pillanatban búcsúzunk. Kapcsolatuk kibomlását nem követjük nyomon, vagyis
a három vándor második feltűnésekor megfogalmazott
következtetések levonására az ő esetükben a dráma
nem ad módot.

A Csongor és
Tündében mindvégig következetesen érvényesül
a tükördramaturgia. Ez a Tünde – Ilma/Böske,
illetve Csongor
– Balga párokra épül, azaz a
cí mszereplők
érzelmi és nyelvi
emelkedettségét
a szolga-házaspár ellenpontozza. Csongor és
Tünde eszményi
Köpeczi Bócz István plakátterve
szerelmének földi
a Nemzeti Színház előadásához, 1946
tükörképe tehát
mindeddig Böske és Balga házassága volt, s ez némi árnyékot vet immár teljesen evilági kapcsolatukra. A záró
négy sor ráadásul külső erők fenyegetésében villantja
fel a kiküzdött idillt, hiszen az egymásra találás örömét
a korábban végtelen, démoni erőként megjelenített, a
semmivel összekapcsolt Éj közegébe helyezi.
A befejezés középpontjában a megtalált boldogság,
a szerelemben értelmessé váló élet áll. Az ember mulandó (lásd az Éj monológját: „ifjusága gyorsan elmulik
[…] S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia.”), létezése
egy pillanat az idő végtelenjében, de „lelke fényfolyam,
/ A nagy mindenség benne tűkrözik”. A szerelem által
Csongor és Tünde erre ismer rá a másikban.
VALÓSZÍNŰ, HOGY VÖRÖSMARTY nem színpadra
szánta a Csongor és Tündét. A darab ősbemutatójára
így csak 1879-ben került sor, a korszak egyik legjelentősebb, nemzetközi hírű rendezőjének, a Nemzeti Színház
drámai igazgatójának, Paulay Edének köszönhetően.
1883-ban ugyancsak ő mutatta be Madách Imre színpadi előadásra sokáig alkalmatlannak tartott művét, Az
ember tragédiáját is. A Csongor és Tündéből 1976-ban
Zsurzs Éva rendezésében televíziójáték készült, melyben emlékezetes alakítást nyújtott Gobbi Hilda Mirígy
alakjában.

1.

A mottó első sorát címül adva fogalmazzátok meg, milyen az élet a beteljesült szerelem boldogságában! Mutassátok
be Csongor és Tünde egy átlagos hétfőjét tíz évvel a dráma cselekménye után!

2.

A Csongor és Tünde korábbi változatában öt vándor szerepelt. A Kalmárhoz, a Fejedelemhez és a Tudóshoz egy
szerelmespár is csatlakozott. Hogyan befolyásolta volna a mű értelmezését a két további figura? Írjátok meg a
szerelmespárral való találkozás két jelenetét!

3.

Keressetek testi átváltozásokat vagy lelki átalakulásokat a műben! Beszéljétek meg, mi lehet ezeknek a szerepe!
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Létértelmező dráma

Vörösmarty Mihály:
Szózat

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„…kapaszkodónk az örvényes világ szakadéka felett,
amelyben még érdekből is csak ideiglenesen akadt
partnerünk…”
Szabó Magda

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 277–280.

A reformkorban a magyarság vezetői
számára egyre meghatározóbbá vált
a nemzeti érzés, s ezzel együtt a nemzeti jellemzők
megjelenítésére és a függetlenségre való igyekezet.
Fontosnak tartották például, hogy a Habsburg Birodalom hivatalos himnusza (Gott, erhalte… ’Tartsd meg,
Isten…’) mellett a magyaroknak is legyen saját nemzeti énekük. Mindezt beárnyékolta a herderi jóslat a
magyarok eltűnéséről, s Bécs hátráltató magatartása, az
1832–1836-os országgyűlés feloszlatása. A vers közvetlen politikai hátteréhez tartozik az 1830–1831-es levert
lengyelországi szabadságharcnak a magyar közvéleményre gyakorolt hatása. Ebben a feszült helyzetben
született meg a nemzetet a hazához való hűségre felhívó
Szózat (1836), mely kezdetben népszerűbb volt, mint
Kölcsey Hymnusa.
A verscím értelmezése

A szózat kifejezés eredeti jelentése (’beszéd, szó, hangzás’) már a 14. századi Jókai-kódextől nyomon követhető. A nyelvújítás korában azonban új jelentést kapott:
’[magas szintű] nyilatkozat, felhívás a nemzethez’.
A felhívás jelleget erősítik Vörösmarty szavai is, melyek kíséretében a költemény megjelent az Aurora című
i rodalmi évkönyvben 1837-ben: „…reményljük, nem fog
elhangzani figyelem ’s hatás nélkül, és ohajtjuk is, hogy
a szózat tettet szüljön…” Ilyen értelemben használja
a szózat szót művének címében a magyarokhoz szólva
Verseghy Ferenc, a magyar nemességet megnevezve
Kisfaludy Sándor, valamint a magyar és szláv nem
zetiséget kiemelve Wesselényi Miklós. Velük ellen
tétben Vörösmarty a Hymnushoz hasonlóan egyszavas
címet ad, s a címzetteket csak az első verssorban nevezi
meg.
A Szózat szerkezete

A Szózat a Vörösmarty-életmű központi részéhez tartozó retorikus lírához sorolható. Ezt indokolja a költemény szónoki beszédekre emlékeztető szerkezete,
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amelyben a megszólítást (1–2. versszak) indoklás
követi (3–12. versszak), majd visszatér a versindító
megszólítás (13–14. versszak). Ennek oka a cím nyelv
újítás kori jelentéséből is adódó kiáltvány jelleg: a költő
a magyarsághoz intéz felhívást. A mű ezáltal a Hymnus
imaszerűségével szemben inkább szónoki beszéd:
a versbeszélő szónoki helyzetből szólal meg, s hangvétele Kölcsey könyörgéssé váló versétől eltérően lelkesítőbb, hazaszeretetre és hűségre buzdító. Kulcsszavai
a „rendületlenűl” és a „nem lehet”.
A mű retorikus jellegét támasztja alá, hogy több ponton párhuzamba állítható Széchenyi István műveivel,
elsősorban a Stádiummal (1831). Néhány sajátságos
példát kiragadva:
VÖRÖSMARTY: SZÓZAT

SZÉCHENYI: STÁDIUM

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

„Hunnia annyi viszontagság
közt, […] a természet és
sorsnak annyi mostohasági
közt, mégis él…”

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

„Nem akarom soha hinni, […]
hogy annyi kínt, epedést
hijába küldött volna a népek
legfőbb Ura…”

„Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.”

„…feloldhatatlan átok
nyomná Hunniát…”

„Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor…”

„Hunnia szebb sorsra méltó,
s arra, ha nem leszünk is
többé már, egykor minden
bizonnyal fel is emelendi
a későbbi magyar…”

A vers és „a legnagyobb magyar” értekezésének szoros
kapcsolatát már a kortársak is felfedezték. Ezt bizonyítja
Kossuth Lajos egyik beszéde, melyben Széchenyit
említve idéz a Szózatból:
Ez a szellem az, mely cselekvé egykoron, hogy
Róma polgárának minden bántalmak ellen puszta
nevén kívül védre szüksége nem vala; ez a szellem az,
amely a szép hajdankorra fölüté a classicitas bélyegét,
és ez a szellem az, mely – mint egykor a szivárvány
– minálunk is szebb jövendőnek záloga; azon
jövendőnek, mely Széchenyink lelke előtt lebegett,
midőn szerette mondani: „Magyarország lesz”, azon
jövendőnek, melyet koszorús dalnokunk józs szemei
láttanak, midőn honszeretettel dagadó kebellel
éneklé:
Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Ugyanakkor Vörösmarty nem egyszerűen átvette
Széchenyi gondolatait, illetve kifejezéseit, hanem saját,
egyedi keretbe helyezte azokat. Így például a hazához
tartozás elsődleges feltételének nem a nyelvet tartja,
hanem a szülőföldhöz való hűséget.
A mű utóélete

Vörösmarty Szózata több költőt megihletett. Már kortársánál, Arany Jánosnál találkozhatunk a versre való
rájátszással. Arany 1849 után egyrészt a vallásos színezetet és a hiábavaló áldozatot felidézve szólaltatta
meg Szózat gondolatait:

Az nem lehet, hogy milliók fohásza
Örökké visszamálljon rólad, ég!
És annyi vér – a szabadság kovásza –
Posvány maradjon, hol elönteték.
(Magányban)

Arany János A walesi bárdokban tudatosan játszik
rá a Szózat versmértékére, ugyanis mindkettő Chevy
Chase-strófában, vagyis skót balladaformában íródott:
Hazádnak rendületlenül / léptet fakó lován,
ez éltetőd s ha elbukál / nem él oly walesi bárd.

Arany az 1859-es Rendületlenül című költeménye
pedig már a címében felidézi a Szózat egyik hangsúlyos
szavát. 1880 körül keletkezett Hasadnak rendületlenül
című paródiája pedig, amely a mértéktelen evést és
ivást gúnyolja ki, számos előképpel rendelkezik. Fontos
megjegyezni, hogy a korábbi versek nem Vörösmartyt, illetve a Szózatot parodizálják, hanem a közelmúlt

A Szózat kézirata, 1836

eseményeit. Jókai Mór például Kakas Márton álnéven
jelentette meg versét A Szózat (leforditva gyászmagyarra)
címmel, egy Cimbalmos álnevű szerzőtől maradt fenn
az Osztrák-magyarok szózata!, a Közösügyi szózat pedig
a kiegyezés bírálata. Az, hogy ezek a paródiák, gúnyos
átiratok megszülettek, éppen az eredeti szerző és mű
ismertségét, megbecsültségét mutatja.
A SZÓZAT MEGZENÉSÍTÉSÉRE a Nemzeti Színház
igazgatója írt ki pályázatot, melyre Egressy Béni „Minden ember legyen ember és magyar!” jeligével nyújtotta
be pályaművét. Ennek első változata 1839-ben készült
el, a második pedig, melyet a pozsonyi magyar színkör
néhány héttel később elő is adott, 1843-ban. Az elő
adásról a Pesti Hírlap így tudósított: „A szívrázó költemény
és melodia hallatára egészen el volt ragadtatva a közönség,
el annyira, hogy a végső verseket a hallgatók közül többen
együtt kezdték énekelni a színészekkel, fényes bizonyítványául annak, miszerint a közkedveltségű dal- és énekszerző, Egressy Benjámin jelen szerzeménye minden magyar
szivet megkapott, minden magyar kebelben viszhangra
talál, s csak olly könnyen énekelhető, mint minden népies
nemzeti dal, melly ezerek, milliók ajkain meghonosult.”
A Hymnust megzenésítő Erkel Ferenc szintén elkészítette a Szózat zenéjét, ám azt a pályázatra nem adhatta
be, mivel a bíráló bizottság tagja volt.

1.

Hogyan értelmezhető Szabó Magda gondolata? Nektek milyen kapaszkodóitok lehetnek a világban? Beszéljétek
meg, hogyan él emlékezetetekben nagy- és dédszüleitek képe!

2.

Széchenyi feljegyzése szerint egy Vörösmartyval közös ebédjükön a gróf felesége elszavalta a teljes Szózatot („Crescence sagt Szózat auf”). Írjatok a jelenetről nyolc-tíz mondatos
naplórészletet a költő szemszögéből!

3.

Hallgassátok meg a Szózatot Szakácsi Sándor előadásában! Keressétek meg a verset
Watson Kirkconnell kanadai író fordításában is! Olvassátok fel a hallott előadásmódban,
illetve próbáljátok elénekelni!

UGR ÁS
A LINKRE

UGR ÁS

A SZÖVEGRE
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Ha buzgó vérem hullatása
Éretted, óh te drága hon
Nem esett volna ily hiába…
Múló jegy, összedőlt romon:
Ha áldozat gyanánt esém el,
De nem mint síri áldozat,
Mely vérrel önti bár meg a sírt,
Beléje életet nem ad.
(A honvéd özvegye)

Vörösmarty Mihály
gondolati lírája I.
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?
Ment, mendegélt, mígnem egy hármas útelágazáshoz ért.”
Kántor Péter

Vörösmartyt mindig foglalkoztatta az emberi tudásvágy,
a könyvekbe sűrített eszmék birtoklása, embert alakító
Az MTA könyvtárának olvasóterme 1940-ben
hatása. Már a Csongor és Tündében felmerül a boldogságkeresés kérdésekor, hogy talán a tudás az, amire az A versben a felvilágosodás korában elképzelt igazsáembernek a legnagyobb szüksége van. A válasz azonban gos társadalom képe sugárzik át a romantika társadalmi,
az öncélú tudásszerzés elutasítása volt.
gondolkodásbeli változást sürgető jelenébe.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 281–295.

Gondolatok a könyvtárban (1844)

Gutenberg műhelye

A Guttenberg-albumba (1839)

Vörösmarty Mihály a verset egy német kiadó felkérésére
írta Johannes Gutenbergnek, a könyvnyomtatás feltalálójának tiszteletére. Gutenberg az 1430-as évektől
kezdődően alakította ki a mozgatható betűkészlettel,
sajtópréssel történő eljárását, amivel lehetővé vált, hogy
a könyv a másolásnál olcsóbban, több példányban, szélesebb rétegekhez jusson el. 1840-ben, a négyszáz éves
évfordulóra sok országból bíztak meg költőket, írókat
ünnepi köszöntő írásával, majd a kötetben a művek német fordítása is megjelent.
A Guttenberg-albumba egyetlen összetett mondatba
sűrített epigramma. A csattanó a két főmondatban fogalmazódik meg, az egyik az ünneplés tartalmára („az
lesz”) utal, a másik az időt („akkoron”) határozza meg.
Az epigramma tárgya pedig mellékmondatokba sűrített
feltételek megfogalmazása: a tudatlanság, a gonoszság,
a zsarnokság, a kapzsiság megszűnésével, az ideális ember és társadalom megjelenése után lehet csak ünnepelni
a könyvet és a könyvnyomtatást mint eszmehordozót.
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Ez a filozófiai költemény vagy más elnevezéssel bölcselő
óda az 1840-es évek kiemelkedő alkotása. „Mi dolgunk
a világon?” – ezt a kérdést minden gondolkodó ember
valamilyen formában felteszi magának. Ugyanígy felmerülhet, van-e értelme, haszna a könyvnek, a tanulásnak, a tudásnak. Nem könnyű igazi válaszokat találni.
Ha sikerül Vörösmarty versének értelmező, türelmes
olvasásával egy másik személyiség gondolatrendszerébe belépnünk, egyfajta választ vagy további kérdéseket
tudunk megfogalmazni.
A könyv értékként, a könyvtár általában a felhalmozott emberi tudás hordozójaként jelenik meg a tudatunkban. Így megdöbbentő a vershelyzet pejoratív
metonímiája. A könyvet, miután a papír akkoriban
rongyból készült, az anyagbeli érintkezés miatt a hasznavehetetlenség, eldobhatóság fogalmával azonosítja, és
a „lom” metaforában ábrázolja a költő. A könyvtár maga
az „országok rongya” képben jelenik meg.
A vershelyzet alapja tulajdonképpen az önmeg
szólítás. A tudós irodalmár Vörösmarty mintegy mérleget készít, hogy hathat-e a szellemi alkotás a valóságra. A vershelyzetben megfogalmazott szentenciaszerű
kijelentés egyértelműen nemleges választ sugall: az
igazságtalan társadalom milliók nyomorára és a néhány
ezer kiválasztott jólétére épül. Ők azonban nem becsülik,
és nem tudják felhasználni kivételes helyzetüket, mivel
ostobák és érzéketlenek.
Ez az alapja a szerkezeti vázat alkotó kérdéseknek.
A vers két nagy egységre bontható. Az első három kérdés
a könyvek hasznára vonatkozik („Miért e lom?”; „De hát
hol a könyv, mely célhoz vezet?”; „Ment-e a könyvek által a
világ elébb?”). Az első kérdés kétszer ismétlődik. Az erre

1.

Melyik Vörösmarty-műre utal a hármas útelágazás képe? Értelmezzétek, milyen „útelágazáshoz” ért a könyv! Milyen
műfajt idéz a „ment, mendegélt” szókapcsolat?

2.

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Készítsetek vitaindítót!

3.

„Mi dolgunk a világon?” Milyen választ tudtok adni ma erre a kérdésre? Írjatok tizenöt-húsz mondatos esszét, amelyben kifejtitek és érvekkel támasztjátok alá véleményeteket!

4.

Gyűjtsetek érveket és ellenérveket kettéosztott napló formájában a következő kijelentéshez:
Ha az erőfeszítés – bármilyen értékes is – nem hoz azonnali, kézzelfogható eredményt, akkor fölösleges.
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adott egyik válasz az öncélú tudóskodás elutasítása, kapcsolódó első gondolatsor az emberiség szellea második válasz pedig egy gondolatfolyam, amely a mi szabadságának, lelki megújulásának képét adja.
rongy/ papír/ könyv jelentésátvitelre épülve szembesíti A „lelkünk a szárny, mely ég felé viszen” metafora sugallja
a valóság rettenetes életsorsait a könyvekben meg- ezt. A csüggedés, a jóra való restség a földhöz köt, de
fogalmazott eszmékkel. Így könyv készült például a az anyagvilág ereje nem lehet nagyobb, mint a küzdés,
zsivány, a hamis bíró, a zsarnok, a vak koldusasszony, a lelki felemelkedés vágya.
rabnép stb. ruhájából, és a metonímiába illesztett életA megismételt kérdés megmutatja a konkrét csemetonímia szöges ellentétben áll a könyvek lapjain lekvés terét: ez a nemzet ügyéért való harc. A jutalom
hirdetett erény, igazságosság, tudomány, szabadság pedig a szűkebb közösség érdekében jól elvégzett munka
stb. eszményeivel.
öröme lehet.
A második kérdést költői kérdés értelmezi. A cél
Az általános emberi jó kérdésétől a nemzet javát
a „nagyobb rész boldogságának” elérése lenne. Ez szolgáló tettekig és az egyén cselekvési lehetőségéig
jelentené a könyvek általi haladást, az előrejutást. Bár jutott a gondolatfolyam. A könyvekben hordozott tudás,
a világ változásakor úgy tűnik, hogy nem az eszmények, bölcsesség, igazság, szabadság gondolatai annak ellenére,
hanem inkább a rombolás kerekedett felül, erre mégsem hogy tökéletesen nem teremtődtek meg a valóságban,
lehet válasz a szellemi kincsestár, az eszmények elpusz- magukban hordozzák a világ megváltoztatásának letítása. Hiszen a haladásért áldozatot hozók őszinte tö- hetőségét.
rekvései, illetve az ideák nem felelősek a megvalósulás
silányságáért. Példaként idéződik fel
a kortárs amerikai demokrácia, ahol a
A SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF ÁLTAL 1825-ben alapított Magyar Tudós
rabszolgatartás mond ellent az ember
Társaság működését ténylegesen 1830-ban kezdte meg.
javát középpontba helyező társadalom1831-ben alkotta meg Johann Ender a Társaságot jelképező allegorikus
képnek.
festményt, amelynek nőalakját, Minervát, a tudás istennőjét (mások szeBár eddig a harmonikus világ
rint Hébét) Seilern Crescence-ról,
megteremtése nem volt eredményes,
Széchenyi feleségéről mintázta.
a jövőbe vetett bizalom meghozhatja
Az allegória értelmezése: az
a szellemi jó megvalósulását. Vagyis
istennő a műveltség csészéjének nektárját nyújtja a vad sas
a második szerkezeti egység „De hát
képében
megjelenített magyar
ledöntsük…” a tudást kérdésére hatánemzetnek. A pajzs Leó pápa és
rozott nem és a továbbra is „fáradozni
Attila hun király találkozását örökell” a válasz.
kíti meg. A kép hátterében, a lasEgy ideális, testvéri közösségben
san
felderülő tájban a Vaskapu
élő társadalom elképzelése bontakoképe látható. A sötét és világos
zik ki, bár a bibliai kép, a Bábel tornya
színek
az Akadémia jelmondatát
az összefogás eredményességével pár(„

B
orúra
derű”) szimbolizálják.
huzamosan a pusztulás és az újrakez1840-ben a Társaság nevét
dés gondolatát is magában foglalja. Úgy
Magyar Tudományos Akadémitűnik, hogy a világ az alkotás és romára változtatta, könyvtára 1844bolás dialektikus egységében létezik.
ben, gróf Teleki József adomáKétszer ismétlődik a verszárlat
nyaként jött létre.
új kérdése: „Mi dolgunk a világon?”
Johann Ender:
A válasz mindkétszer a soha fel nem
Borúra derű!, 1831
adást jelentő „küzdeni”. Az ehhez

Vörösmarty Mihály
gondolati lírája II.
„Add, hogy mit emberész és kéz kivívhat,
Ne várja mástól, mint szerencsedíjat!”
Vörösmarty Mihály

raművészete egyetemes, bizalommal kérdezi őt: „Van-e
hangod a beteg hazának”? Nemzetébresztő munkájában
hívja segítségül „a hangok nagy tanárját,” hiszen Liszt
„velőt rázó” zenéje gyógyítja a nemzet sebeit. Még őseink
szellemét is fel tudja támasztani a sírból és a jövőt építő
hazaszeretetre sarkall. Vörösmarty a művész feladatát,
saját ars poeticáját is összegzi a műben:
És ha hallod, zengő húrjaiddal
Mint riad föl e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal
Zeng utánad bátor hangokon,
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének.

Kallós Ede – Telcs Ede: Vörösmarty-emlékmű, 1908

Vörösmarty Mihály emberi értékei közül első helyen
áll a hazaszeretet, a közéleti szerénység, a magánéleti
becsületesség, az istenhit. Feladatát a haza ügyének
szolgálatában találta meg. Az 1820-as években született epikus művei már arról a felismerésről árulkodtak,
hogy a magánéleti boldogság nem elegendő, kell
a közösség, a nemzet boldogsága is. Ez a tapasztalat
vezette el Vörösmartyt a megélénkülő politikai életben
való tevékeny részvételhez és a tettekre mozgósításhoz.
Az 1840-es évek első felének nagy közösségi verseiben,
emelkedett hangú ódáiban a feladatvállalás kötelességét
és a jövőbe vetett bizalmat szólaltatta meg. A „haza s
emberiség” költeményekben a haza ügyét, a nemzeti jövő kérdéseit, a történelmi útkeresés dilemmáit az
egyetemes emberi előrehaladás távlataiba emelte és tágabb összefüggésekben értelmezte. A reformküzdelmek
megtorpanása idején, 1843-tól kezdve hazafias lírájának
hangvétele azonban egyre komorabb lett. Az óda műfaja látomásokkal, víziókkal telítődött, a költő a jós, a
vátesz szerepében szólalt meg.
Liszt Ferenchez (1840)

A nagy zeneszerzőhöz címzett rapszodikus izzású ódájában a romantika és egyúttal a magyar reformkor
embereszményét ünnepli, aki európaivá lett magyar,
hazafi és világpolgár, „hű rokon” és a „világ zenésze”. A világhírű magyarnak történelmi tablóban mutatja be a
költő a múltban sokat szenvedett, de a fásultságból végre
eszmélő és reménykedő nemzetét. És bár Liszt zongo-
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A magyar nőket és asszonyokat is emlékeztette
nemzeti kötelességükre, gyermekeik hazaszeretetre
nevelésére. Az úri hölgyhöz (1841) intézett versében
igazolta, hogy a szépség, a rang mit sem ér, ha nem párosul hazaféltő aggodalommal. 1842-ben Fáy András
birtokán került sor a legendás szüretre, amelynek az
ott kipróbált spitzer magyar megfelelőjét, a Vörösmarty
magyarította fröccs szavunkat köszönhetjük. A költő
korában is már népszerű Fóti dal (1842) és a Keserű
pohár (1843) a romantikától újra népszerűvé váló bordal műfaját és hagyományos motívumait a reformkori
hazafias gondolatokkal telíti, s a haza gyermekeit hívja
fel egységteremtésére és áldozatvállalásra.
Ha akkor Fóton vándorlegénynek öltözve az
egykori szüretelők elé lép a jövendő, és azt mondja az
egybegyűlteknek, születik majd ennek a költeménynek
egy sajátságos testvére valamikor, amely a magyar líra
legszokatlanabb bordala lesz, azt a címet kapja: A vén
cigány…, nem hinné el senki.
(Szabó Magda: A legutolsó bordal: „A vén cigány”)

Újfajta haza-és nemzetszemlélete kitágítja a haza
fogalmát. Honszeretet (1843) című ódájában az egész
nemzetet szólítja fel rendíthetetlen hazaszeretetre és a
megfeszített, önzetlen szolgálatra. Különös módon azonosul nála az istenélmény a nemzet és emberiség-élményével, ezért szól szakrális hangon a hazáról, amelynek
földi előre haladásán „erőnk szerint” fáradozni Istentől
rendelt kötelesség. A boldogság és szabadság hazája így
lehet a földön „isten képe”.
Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könnyelmüen
Kockára ki ne tedd.

Nincsen egy szó
Összehangzó
Honfiaknak ajakáról,
Nincsen egy tett
Az eggyé lett
Nemzet élete fájáról.

Mindkét versszak megállapítással indul: „a hazának
nincsen háza”. Az első szakasz ezt a tényt igazolja, hiszen
a nemesek nem áldozatos hazafiak, az ország pedig idegenek prédája. A második strófa az okokat részletezi:
a múltban a hazát mint az édesanyát szerették, de most
nevét csak átokként említik.
Neve: szolgálj és ne láss bért.
Neve: adj pénzt és ne tudd mért.
Neve: halj meg más javáért.
Neve szégyen, neve átok:
Ezzé lett magyar hazátok.

Az emberek (1846)

A vers megírásának idején a nemzeti, így a lengyel szabadságküzdelmek kudarcba fulladtak. 1846-ban a rendi politizálásban részt vevők joggal tartottak a galíciai
példa magyarországi megismétlődésétől. Az elkeseredett rapszódia a világ nevében („Most a világ beszél”) tekinti át nagy ívű látomásban az emberi történelmet. Kétségbeesésben arra a felismerésre jut, hogy az emberiség

katasztrófáit, a szenvedést és a bűnöket nem lehet megszakítani, a változtatásra „nincsen remény”. Az emberiség reménytelenül menthetetlen, mert a történelem
azt igazolja, hogy az ember egyszerre áldozat és gyilkos,
a végeredmény pedig mindig ugyanaz: „bukott a jó, tombolt a gaz merény”. Az ember minden tette pusztulást és
fájdalmat okoz, mert „az istenarcu lény […] őrült sár […]
sárkányfog-vetemény”. A végkövetkeztetés pesszimista:
a józan ésszel a rossza karat szövetkezett, a testvériség
helyett a gyűlölet lett úrrá, az emberiség és a világ az
apokaliptikus pusztulás felé tart. Bár a felvilágosodás
által hitt emberi jósággal, a romantika emberi fenség
gondolatával szakít, az isteni mindenhatóságba vetett
hitet nem tagadja. Ilyen módon mégis van remény,
hiszen az ember is beletartozik a teremtett világ rendjébe.
A szegény asszony könyve (1847)

Vörösmarty mindvégig megőrizte a szülői házból hozott gyermekkori istenélményt. A hit kiapadhatatlan
forrásként volt jelen életében és költészetében. A sok
emlék közül kitörölhetetlen volt az, ahogy édesanyját
nem egyszer imádkozni látta, még imakönyvének címére is emlékszik: Rózsáskert. A több részből álló életkép
az édesanyja alakját részvéttel és szeretettel örökíti meg,
ahogyan később Gyulai Pál is ír az asszonyról:
Lassanként Nyéknek egész orvosa lőn […] Abban
telt legfőbb öröme, ha enyhíthette a testi és lelki
szenvedést, a szegényeknek alamizsnát adott,
a szerencsétlent kenetes szavakkal vigasztalta,
a beteget gyógyította.

LISZT FERENC KONCERTJEINEK a plakátjait és belépőjegyeit magyar nyelven nyomtatta, magyar ruhában
lépett fel, hangversenyeit a Rákóczi-indulóval fejezte
be. A pesti árvízkárosultaknak 1838-ban adományt küldött, 1840-ben pedig a Nemzeti Színház javára hangversenyezett. A hozzá írt versért levélben mondott köszönetet Vörösmartynak. Magyar történelmi arcképek
című sorozatában többek között Széchenyi Istvánnak,
Deák Ferencnek, Petőfi S ándornak és Vörösmarty Mihálynak is szentelt egy-egy z enedarabot.

1.

Milyen magatartásra szólítanak fel a mottó sorai?

2.

Olvassátok el Illyés Gyula Bartók című versét, és beszéljétek meg, mi a zene szerepe az emberi életben és a társadalomban! Hogyan játszik rá Illyés Gyula a Vörösmarty-versre?

3.

Keressetek olyan költeményeket, melyek Liszt Ferenchez íródtak!

4.

Vörösmarty Liszt Ferenchez írt versét Kodály Zoltán 1936-ban megzenésítette. Hallgassátok meg a vegyes karra írt
művet! Vitassátok meg, milyen művészi eszközök közvetítik a vers üzenetét!
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Mit csinálunk… (1844) című szatirikus, ön- és
nemzetostorozó verse az áldozatokat vállaló elszántságot kérdőjelezi meg és a szép szavakban, a nagyszájú
semmittevésben, a romantikus álmodozásban kimerülő
álhazafiságot veszi célba.
Országháza (1846) című politikai költeményének
a címe egyszerre jelenti az országgyűlés épületét és az
ott gyűlésező embereket. A vers szorosan kötődik az
1846-os lengyel nemesi felkelés kudarcához: az osztrákok
szembefordították a nemességgel a parasztságot, így a
lengyelországi úrbéri viszonyok rendezését a Habsburgok vették kézbe. Mindez a magyar nemesség számára
tanulságként szolgált arra, hogy a jobbágyságot el kell
törölni. Ha ez nem valósul meg, az országot idegenek
irányítják.

Vörösmarty szerelmi
költészete
„…a lány mint az ég, a menny földi megtestesülése – fény,
virág, csillag – gyakran éppen ott van jelen égi üzenetül
és támaszul, örömül, ahol már fogy a fény […]”
Martinkó András

Az Etelka-szerelem költője Csaba álnéven írta panaszkodó verseit, melyek fő motívuma volt a leány hidegsége miatti fájdalom (A bátortalan szerelmes), a csak
álomban létező szerelem (Álom és való), a halál utáni
sóvárgás (A búcsúzó), a fásultság (A szerelmetlen); olykor
az önirónia is:
Más van írva sors könyvében:
A leány hű nem lehet –
Férficsontból vétetett. (Hűség)

Vörösmarty 1817-től több
mint tíz esztendőn át volt Álarcos szerelmi líra
házitanító a Perczel családnál, s ez idő alatt számos ver- Vörösmarty számtalan formában és szerepben közeset írt a ház kisasszonyához, tanítványainak testvéréhez, lítette meg élete meghatározó szerelmét. A haldokló
Perczel Etelkához, első nagy – és reménytelen – sze- leány (1828) a sebzett önérzet verse, melyben a sűrírelméhez. Etelka nem viszonozta a költő érzelmeit, aki tés eszközével élve egy katona által elhagyott leány ál
arcában önmaga csalódottságát és keserű bosszúját
a leányban az égi szépség megtestesülését látta.
fogalmazza meg:

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 296–299.

„…a hű csendes ifju”

A fiatal Vörösmartyt különösen Etelka szemei bűvölték
el, s még amikor a leány visszautasította, ő akkor is így
hitegette magát:
Nem hiszek a szónak; szemeid szép hangja
beszélőbb,
Ebben az égő szív tűköre másra mutat.
(Ifjú, leány)

Légy mint harag és bosszu-fútta vihar,
Rontó, zajos és szilaj: érd be hamar.

Szerepjáték a Szép Ilonka (1833) románcos el
beszélő költemény is, melynek vége ismét a szerelmes
elárultsága, a magára hagyatottság és „liliomhullásként”
a halál. Egyúttal leszámolás is azzal a lánnyal, aki nem
látta meg a náluk tanító nevelőben a költő-királyt.

A bátortalan szerelem (1823) című versében Vörös- „Túl a reményeken…”
marty őszintén vall reménykedéséről, hűségéről és az Az „istenek álma” számára a boldogság v alójában
elutasításról. A költemény központi képe ismét a női csak emlék: a költő csendes szomorúsággal búcsú
szem, amely Vörösmarty lírájában az égi fény tükrözője, zik a férjhez menő Etelkától Az elválók című
az érzések közvetítője:
epigrammájában:
Hosszan úgy néz és merőn az ifju,
És könyörgő képén a reménység
Szép világa hajnalszínben ég.

Menni fogunk, te öröm s boldog szerelemnek ölébe,
Megcsaltnak, nekem a sír menedéke marad;
Ott keresek békét s ah ott sem nyughatik e szív:
Büszke menyekződnek hallani fogja zaját.

De nem érti esdeklő szemének
Hű beszédét a szabad szivű lány…

Évekkel később egyszer még találkoztak, ekkor
Vörösmartyban újraéledt a hajdani szerelem, tudva,
A Földi menny című versben Vörösmarty nem hogy csupán költői ihletet meríthet belőle, s végleg le
csupán a szerelem nagyszerűségére utal. Egész életének kell zárnia magában. Így született a Késő vágy (1839)
„programját” fogalmazza meg az első három sorban, című elégia, amelyben mégis ütközik a szív és az ész,
a vers pedig ismét a szem égi tisztaságát, a leány és a ám a nemzet akkor már neves, nagy költője fegyelmemenny kapcsolatát foglalja össze:
zetten veszi tudomásul, hogy ismét egyedül maradt:
Eljön a lány ifju kellemében,
És eget hoz tiszta kék szemében,
S oh ki hinné! üdvözűlt gyönyörrel
Lelkem ott űl szeme szép egében.
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Remélni oly nehéz
A kornak alkonyán,
S szeretni tilt az ész
Letünt remény után.

„… égnék földalatti lánggal…”

Vörösmarty 1841 végén, talán 1842 elején ismerte meg
a fiatal Csajághy Laurát, akit őszintén, mélyen megszeretett. Ifjúkori bátortalansága ekkor röstelkedéssel
is társult, hiszen több mint húsz évvel volt idősebb
a leánynál, s úgy érezte, az ő korában már nem való
ilyen heves érzelmeket átélni. Maga L aura is zavarban
volt a híres költő udvarlása miatt, a hozzá szóló verseket azonban büszke szeretettel fogadta: „Kapott-e
valaha menyasszony ennél szebb nászajándékot?” – írta
Gyulainak A merengőhöz olvasása után. A szerelmes
Vörösmarty kedves portrét is rajzolt menyasszonya
szépségéről a Haragszom rád című dalában:
Haragszom rád, mert fürtöd fekete,
Haragszom rád csalárd kék szemedért,
Mely rám oly bűvös láncokat vete,
Haragszom rád, kegyetlen ajkidért.

1843-ban megszületett az Ábránd, melynek erőteljes romantikus képei, szenvedélyes vallomásossága,
a külső és belső dimenziók kitágítása az érzelem hevességét mutatja, akárcsak a versszakok elején és végén
megszólaló „Szerelmedért” visszafogott felkiáltása:

elégiko-ódát, melynek ajánlása: Laurának. A költemény első negyedében nyolc kérdés sorakozik, melyek
közül a legfontosabb, s Vörösmarty több művének nagy
kérdése: „Mi az, mi embert boldoggá tehetne?” A vers
Szerelmedért
további részében a válaszlehetőségek sorakoznak: szív
Feldúlnám eszemet
öröm, szerénység, nemes lélek, szeretet, értelmes célok,
És annak minden gondolatját,
a valóság értékei az ábrándozás helyett – ezzel azonban
S képzelmim édes tartományát;
Vörösmarty épp saját magát cáfolta meg, hisz egyik legEltépném lelkemet
szenvedélyesebb verse épp az Ábránd című. A merengőSzerelmedért.
höz tapintatos segítség a fiatal Laurának, kedves mindennapi életprogram egy hűséges társnak, aki feleség
Erről a sodró lendületről írja Horváth János Vörös- és anya lesz; támasz és öröm a fogyó fényben, de többé
marty című tanulmányában: „… az egyéniség legmélyéből már nem ihletadó múzsa.
mily önkéntelen erővel buzog elő ez a költészet, s Vörösmarty
alkotásában ihlet és kifejezés mily átmenet nélküli, mily
VÖRÖSMARTY A HALÁLOS ÁGYÁN barátjára, Deák
forró ölelkezésben vannak egymással!”
Ferencre bízta három gyermekét, Deák pedig támogatA vers leginkább a dal műfajába illik; szerkezete, a
ta a nehéz anyagi helyzetben lévő családot. Közadakotükrös rímelés (abc-cba), a jambusok lüktetése a vallozást is szervezett számukra, ám a cenzúra megtiltotta
más vissza-visszatérő körmozgását hangsúlyozza, mifelhívása közzétételét. Ezután 800 magánlevelet írt kézközben az igék feltételes módja a képzeletet, a nem valót,
zel, és néhány hónap alatt hatalmas összeget, több mint
az ábrándot fejezi ki. Az ábrándból azonban valóság
százezer forintot gyűjtött össze. Gyámleánya, Vöröslett: Vörösmarty 1843 májusában feleségül vette Laurát.
marty Ilona a későbbi miniszterelnök, Széll Kálmán fele-

„Amennyit a szív felfoghat magába…”

Nem sokkal az esküvő előtt, nászajándékul adta a költő menyasszonyának A merengőhöz című filozofikus

sége lett. Csajághy Laura huszonhét évvel élte túl férjét.
A Vörösmarty család a Fiumei úti sírkertben nyugszik.

1.

Fogalmazzátok meg az olvasott művek (műrészletek) és a mottó alapján, milyen volt Vörösmarty nőideálja!

2.

Készítsetek táblázatot a leckében szereplő versekről: cím, műfaj, központi gondolat, stílus, személyes vélemény!

3.

Soroljátok fel, milyen „átváltozások” szerepelnek az Ábránd című versben!

4.

Fejtsétek ki, miért tarthatjuk filozofikus műnek A merengőhöz című költeményt!

131

ÉRDEKESSÉG

A merengőhöz kézirata

Vörösmarty Mihály
kései versei
„A mai emberhez az öreg, beteg Vörösmarty áll közelebb,
mert az ő lelkében ismerünk rá jobban a mi ellentétektől
szaggatott, diszharmóniák közt vergődő, bénulásában
időnként görcsösen föllobbanó lelkünkre.”
Schöpflin Aladár

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leveréFrancisco Goya:
se után szinte nincs ép ember a hazában: az írók egy
Szaturnusz felfalja
része elbujdosott, sokaknak megrendült az egészsége,
fiait, 1819–1823
anyagi helyzete. Vörösmarty kedélye elborult, egészségi
állapota is megromlott; mély alkotói és lelki válságba vonatkozó jóslattal zárul. Mindkét beszédmóddal össz
került. Az életműnek ebből, a Világos utáni korszakából hangban vannak a múlt és a jövő látomásos képei.
két apokaliptikus hangvételű, látomásos verse emelA versben allegorikusan egymásra vetülnek a termékedik ki: az Előszó és A vén cigány. Témájuk a nemzet, szeti képek és a nemzeti történelem eseményei. A taaz egyén és a világtörténelem tragikuma. A nemzeti vaszként megjelenített reformkor reményteli időszakát
katasztrófa, a költő kilátástalansága, illetve az emberi- („a szív remélt”, „Meghozni készült a legszebb jutalmat”)
ség és a történelem céltalansága egyszerre szólal meg a ’48-as forradalom („Hallottuk a szót”) „nyarának” vihar
ezekben a költeményekben.
előtti csöndje („Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt”),
majd a szabadságharc leverése követi („Vérfagylaló keze /
Előszó
Emberfejekkel lapdázott az égre, / Emberszivekben dúltak
A verset Vörösmarty halála után, egy keltezetlen kézirat lábai”). A mozdulatlanná dermedt tél képe („Most tél van
alapján adták ki, keletkezési körülményei ezért tisz- és csend és hó és halál”) a bukás utáni megtorlás és önkény
tázatlanok. A műfajmegjelölő cím arra utal, hogy egy allegóriájaként értelmezhető.
nagyobb terjedelmű műve elé szánta a költő, ezzel
A költemény verstanilag ötös és hatodfeles, rímtelen
kapcsolatban több elmélet is született. Egy korábbi fel- jambikus sorokból áll (blank verse). Ezt a versformát
tételezés szerint 1850–1851 telén írhatta az 1845 óta ki- mint a „gondolati költészet” verstani keretét nálunk
adatlan, Batthyány Emmához címzett Három rege című Vörösmarty tette népszerűvé (a Gondolatok a könyvkötetéhez. Egy újabb kutatás 1853–1854-re teszi a mű tárban című versét ugyancsak drámai jambusban írta).
keletkezési idejét, és a költő készülő lírai összk iadásának A vers ritmusát egyedül a 35. sor („A föld megőszült”) töri
előszavaként vagy Vörösmarty Az áldozat című drámá- meg, mely mindössze három és fél (jambusi) verslábból
áll. Ez a tömör félsor rövidségével érzékelteti a trauma
jának prológusaként valószínűsíti azt.
A 49 soros vers (a sorok száma jelképesen utal a azonnali és sokkoló hatását, melyet a következő sorok
szabadságharc leverésének dátumára) három részre magyaráznak majd meg bővebben („Nem hajszálanként,
tagolódik, amit idő- és értékszembesítő jellege is indo- mint a boldog ember, / Egyszerre őszült az meg”).
kolttá tesz. Szerkezetileg a múlt–jelen–jövő hármassága
A vers utolsó nyolc sora groteszk jövőképet vázol fel.
rajzolódik ki, amire a midőn–most–majd sorkezdetek A megújulás, a szebb jövő csak álca és hazugság a „vén
is utalnak. Az ünnepre forduló természet (1–10. sor), kacér”-ként ábrázolt „agg föld” részéről. A „boldogtalan
a feszültségteli várakozásra következő, tomboló vész fiak”, akik egy boldogabb jövő megteremtéséért harcol(11–41. sor) és az új, látszat-tavasz (42–49. sor) három tak, nem élnek már, és a látszat-tavasz nem lesz képes
korszakot (a reformkor, a forradalom és a megtorlás, reményt nyújtani többé. A költeményben megjelenő
illetve a kilátástalan jövő) jelenít meg.
ciklikus történelemszemlélet (semmi–születés–fejA költő beszédmódja apokaliptikus, amennyiben lődés–pusztulás–semmi) már a Csongor és Tündében is
egy közelmúltbeli, világméretű katasztrófáról, egyfajta megfogalmazódott („És ahol kezdve volt, ott vége lesz”),
világvégéről ad hírt, és profetikus, mert a vers a jövőre ám A vén cigányban némileg módosul majd.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 300 –304.
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1854 tavaszán Oroszország, Franciaország és Anglia
között kitört a krími háború, és a költőben remény ébredt, hogy a haza sorsa jobbra fordulhat. Ennek hatására
írta meg utolsó befejezett versét, A vén cigányt, melyben a háború eseménye egyetemes és apokaliptikus
látomássá tágul.
Babits Mihály szerint a vers a költő „leghatalmasabb
költeménye”, „a legszebb magyar vers”, amely olyan
különleges, hogy „minden képzete a testre hat, mint
azé, aki ópiumot evett”. Műfaja a romantika korában
kedvelt rapszódia (az óda egyik műfajváltozata),
melynek poétikai jellemzői a töredezett, kihagyásos gondolatiság és a felfokozott érzelmekből adódó
szenvedélyes hang.
Peter Paul
Keletkezési körülményeiben sok elem idézi meg a Fóti
Rubens: Káin
bordalt. Mindkettő baráti felkérésre született – most sem meggyilkolja Ábelt,
Pesten, hanem Királyházán. Az 1854-es év belpolitikai
1608–1609
helyzete azonban nem kedvezett az egyenes, szókimondó
versbeszédnek, csak az allegóriának.
hogy ő is lépjen át a vész átélésének önkívületi lelkiálA mű önmegszólító versként is olvasható. Ha a vén lapotába:
cigányt metaforikusan a költő alakjával azonosítjuk,
Véred forrjon mint az örvény árja,
a muzsikálásra való felszólítás a versírásra való önfelRendüljön meg a velő agyadban,
szólítás gesztusaként is értelmezhető.
Szemed égjen mint az üstökös láng,
A versfelütés (1. versszak) köznapi, élőbeszédet
Húrod zengjen vésznél szilajabban
imitáló nyelvezete és a hat strófán keresztül visszatérő
refrén („Húzd, ki tudja…”) a bordal műfaji hagyomáA mitikus idődimenzióból való kilépés és a profán
nyait idézi meg. A hegedűjén játszó vén cigány alakja a
magyar köztudatban a sírva vigadás képzetéhez kötődik, időbe való visszalépés az utolsó strófában történik meg,
vagyis ahhoz az elkeseredett lelkiállapothoz, melyet a erre utal a köznapi beszédmód visszatérése is („Húzd,
bor és a muzsika mámora ideig-óráig képes feloldani. de mégse, – hagyj békét a húrnak”). Ezt a visszalépést az
A „mindig így volt” fordulat olyan kívülállónak mutatja ünnep mitikus, jövőbe vetett víziója követi, amely újra az
a vers beszélőjét, aki csupán felidézője, de nem átélője emelkedett pátosz nyelvén szólal meg, és eszkatologikus
(üdvtörténeti) távlatot ad a versnek.
a távoli eseményeknek.
A 2. versszaktól kezdve a tragikus pátosz határozza
meg a költemény tónusát. A mulatás profán alaphelyzeA VÖRÖSMARTY-KUTATÁS érdekes szövegközi kaptének jelenidejéből egy apokaliptikus idődimenzióba
csolatokra mutatott rá a fenti két vers kapcsán. Az Előszó
lépünk át. Ebben a régmúlt (Ádám bűnbeesése, Káin
és Széchenyi István A Kelet népe (1841) című értekezétestvérgyilkossága, Prométheusz szenvedése és Noé
se között szövegszerű egyezések fedezhetők fel. A vén
bárkája), a közelmúlt (a szabadságharc bukása, utalás
cigány – melyet a Lear király fordításával egy időben
Ferenc József, a „vad gyilkos” káini tettére) és a jelen (az
írt a költő – a viharjelenet motívuma és a fenségesség
éppen zajló, nagyhatalmi háború) összeolvadnak a vész
esztétikai minősége alapján állítható párhuzamba a
Shakespeare-drámával.
mitikus idejében. A versbeszélő itt már nem kívülálló,
hanem a tragikum átélője, aki azt várja a megszólítottól,
1.

A mottóban szereplő idézet azt bizonyítja, hogy a nyugatosok (Schöpflin Aladáron kívül Babits Mihály és Szerb
Antal is) felismerték Vörösmarty kései költészetének modernségét a 20. század elején. Gyűjtsétek össze T-táblázatban, hogy ti – a 21. század elején – milyen világnézeti és poétikai korszerűséget fedeztek fel az 1849 utáni
Vörösmarty-versekben!

2.

Goya festménye a saját fiait felfaló Szaturnuszt (a görög mitológiában Kronosz, Zeusz apja) ábrázolja. Vonjatok
párhuzamot a kép témája és az Előszó történelmi látomása között!

3.

Keressetek további három-négy példát a látomásköltészetre a 19–20. század magyar lírájából!
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A vén cigány (1854)

Népiesség, népköltészet
a romantika korában

nyilatkozásában látta a népköltészet irodalmat megújító szerepét. Számára egy népdal értéke abban rejlett,
hogy mennyire képes a nemzeti irodalom részévé
válni, amelynek aztán a világirodalom vérkeringésébe
kell bekapcsolódnia. Az uralkodó felfogás ily módon az
„Én a népdaloknak nem annyira szerzőjük vagyok, mint
előtt, amit nyersnek, „póriasnak” ítélt („szennyes verinkább csak a nép ajkáról összegyűjtőjük és megigazítójuk…”
sek”, betyárdalok), bezárta a nemzeti irodalom kapuját.
Czuczor Gergely
Európa azon részén, így a Balkánon,ahol a nemesség
gyengébb volt vagy hiányzott, közkinccsé vált a néphaA
felvilágosodás
politikai
eszgyomány. A folklór mindig is sokat megőrzött a múltból,
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 305–309.
méi között a népszuvereni- a romantikus nacionalizmus pedig saját korának patás, mely szerint minden földi hatalom és jog forrása a raszti műveltségéből igyekezett előhívni éltető forrását,
népakarat, előkelő helyet foglal el. Ez az egyetemesnek a régi idők hagyományát.
gondolt érték a népre terelte a figyelmet,
arra a valóságos többségre, melyet addig
kizártak a politikai életből. A korszak emberbaráti szemlélete ugyanebbe az irányba
hatott, amit a romantikának a népek különlegessége, eredetisége iránti vonzalma
még egyértelműbbé tett. Nyugat-Európában a polgárság és a parasztság, míg a
kontinens keleti felén, így Magyarországon
is elsősorban az utóbbi alkotta a nép valóságát. A 19. század nacionalizmusa, amely
a társadalmakat egyenjogú állampolgárok közösségébe, a nemzetbe szervezte,
szintén élénk érdeklődést mutatott e többség iránt. A reformkor magyar nemességét
ért egyik fő kihívás a jobbágyság felemelése, felszabadítása. Ez fogalmazódott meg
az érdekegyesítés eszméjében, vagyis
a nemesi nemzet csak akkor maradhat a
társadalom meghatározó része, ha önként
lemond kiváltságairól, és egyenlő jogokban részesíti a jobbágyságot. A gondolatot
a forradalom váltotta valóra 1848 tavaszán.
A magyar parasztság szerepe különösen is
felértékelődött, mivel leghívebben őrizte
az új típusú közösség, a nemzet nyelvét,
melynek teljes körű hivatalossá tételére
Az Eszterházy-huszárezred verbunkos dudása, 1816
csak 1844-ben került sor.
A 18. század végétől a magyar zenei köznyelvet a
A népiesség
népi alapokon nyugvó s azt nyugati elemekkel ötvöző
A népi, elsősorban paraszti kultúra Magyarországon verbunkos stílus uralta. A verbunkos zenét és táncot
a nemesség, nemesi értelmiség révén jelent meg a ma- a romantika korához illően az érzelmek áradása, a röggaskultúrában. Az ő szemléletük, választásaik, értékeik tönzés éltette. Szinte valamennyi társadalmi csoport
határozták meg, hogy mi számít a népből valónak. A nép megtalálta benne a neki szólót. A kör azáltal még tágabb,
kultúrájához való viszonyt klasszicista szempontok- hogy első megszólaltatói cigány származású zenészek
kal kevert romantikus elvárások alakították. A népi- voltak. Kiemelkedett közülük a verbunkos szerzőként
es irányzat elveinek hazai összegzője, Erdélyi János is hírnevet szerzett prímás, Bihari János (1764–1827).
(1814–1868) a szép, az ártatlan és a természetes meg- Hegedűjátéka nemcsak Berzsenyi Dánielt, hanem Szé-
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A népköltészet gyűjtése

A Magyar Tudós Társaság 1831-ben, majd 1837-ben
is felhívta tagjait népdalok gyűjtésére és beküldésére.
Az Akadémiától azután a Kisfaludy Társaság vette át
a kezdeményezést 1843–1844-ben. Az Erdélyi János
szerkesztésében 1846 és 1848 között napvilágot látott Népdalok és mondák három kötete 1392 verses
szöveget ölelt fel. Azonban nemcsak valódi folklór
alkotások, hanem közköltészeti szövegek is megtalálhatók benne. Ez utóbbiak olyan közszájon forgó
népszerű versek, amelyek szóban, énekeskönyvek,
nyomtatványok útján vagy ponyvafüzetekben terjedtek. Ráadásul a gyűjtőhálózat tagjai számára magától
értetődő volt, hogy a valódi népdalok szövegén saját
belátásuk szerint igazítsanak, de maga Erdélyi is áthúzta az olykor neki nem tetsző strófákat. Mindazonáltal
a kiadvány előszavában megfogalmazott cél, hogy az
összegyűjtött népdalok a „palotátul a gunyhóig” ismertté váljanak, és egy újabb láncszem legyenek a „külön
érdekek egyesítésére”, sokakat lelkesített.

Donát János:
Bihari János
portréja, 1820

KRIZA JÁNOS erdélyi unitárius püspök az 1840es évek elejétől gyűjtötte a székely népköltészetet.
A munkája nyomán előállt tekintélyes anyag egy része
Gyulai Pál ösztönzésére 1863-ban, az ismert erdélyi
mecénás, Mikó Imre gróf (1805–1876) anyagi támogatásával jelent meg Vadrózsák címen. A kezdeti lelkes
fogadtatást egy időre megtörte a magyarországi
román hírlapíró és román népballadákat fordító költő,
Grozescu Julián kritikája, amely szerint a Kőmíves Kelemen és a Molnár Anna román népballadák alapján
készült hamisítványok. Az erre következő szenvedélyes vitát Arany János nevezte el Vadrózsa-pörnek.
A cáfolatok és bizonyítékok az egész anyag tüzetes
vizsgálatával jártak együtt, ami Kriza gyűjteményének
a valódiságát igazolta. A legnagyobb haszon pedig,
hogy újabb lendületet kapott a népköltészet gyűjtése,
s nemcsak a magyar népdaloké, hanem a hazai nemzetiségek dalaié is. A Kisfaludy Társaság gondozásában
könyvsorozat indult, amelynek egyes kötetei a szlovák,
ruszin és román népdalokkal igyekezett megismertetni
a magyar anyanyelvű olvasókat. Egyúttal az a felismerés is megfogalmazódott, hogy a kizárólag nemzeti
szempontú megközelítés helyett a népköltészet mélyebb megértéséhez vezet a kölcsönhatások keresése,
az összehasonlító szemlélet.

1.

Értelmezzétek a téma tükrében a mottót! Nézzetek utána a szerző személyének, munkásságának! Miért helyesebb
az ő felfogását népiesnek, nem pedig népinek nevezni?

2.

Nézzetek utána Bihari, Rózsavölgyi és más verbunkos szerzők (Lavotta János, Csermák Antal) származásának, társadalmi hátterének! Különbözőségük milyen folyamatot takar?

3.

A Kriza-féle gyűjtés 1863-ban meg nem jelentetett részének mi lett a sorsa? Milyen tudományág foglalkozik a népköltészeti gyűjtések anyagának a vizsgálatával?

4.

Adjatok elő közösen egy olyan népdalt, amelyet valamilyen hangszerrel és tánccal is tudtok kísérni!
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chenyit is lenyűgözte, aki álmot és kábulatot emlegetett
Biharit hallgatva. A Rákóczi-induló ma ismert dallama
is nagy valószínűséggel tőle került értő kezekbe, s Erkel
Ferenc (1838), majd Liszt Ferenc (1840) is zongorán
fantázia alakban játszotta el nagy sikerrel. A verbunkos
zenéből indult, és annak alapján alkotta meg a csárdást Petőfi barátja, a szabadság hegedűsének nevezett
Rózsavölgyi Márk (1789–1848). Az 1840-es évekre
megszületett az új népdalstílust, valamint német, kisebbrészt olasz hatásokat elegyítő, s hamar közkedveltté
vált népies műdal.
A nép a képzőművészetben is megjelent. BikessyHeimbucher József magyar mérnökkari tiszt 1816–
1820 között színezett rézmetszetekben közel hetven
népviseletet mutatott be. Erdély népeit a nagyszebeni
Neuhauser testvérek rézmetszeteken és vízfestményeken örökítették meg. Az első hazai népéletképet
Franz Neuhauser (1763–1836) készítette Vásár Erdély
országban című litográfiájával (kőnyomatával), mely
tanítványára, Barabás Miklósra (1810–1898) is ösztönzőleg hathatott, amikor megfestette a Vásárra induló
román család című életképét.

Petőfi népies zsáner
képei, helyzetdalai

AZ ÖSSZES MŰVET!

OLVASD EL

„…a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak.
[…] szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sőt mezítláb is szabad.
Petőfi Sándor

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 310 –314.

Petőfi 1823. január 1-jén született Kiskőrösön Petrovics István kocsma- és
mészárszékbérlő és a szlovák anyanyelvű cseléd, Hrúz Mária
fiaként. Az új évet nyitó születési dátumnak, amely nem teljesen bizonyos, Petőfi különleges jelentőséget tulajdonított.
A család 1824-ben Kiskunfélegyházára költözött, így a költő
gyermekéveinek színhelyét tartotta szülővárosának (Szülőföldemen). Ahogy születési helyét és idejét, a nemzetét is
tudatosan választotta: „Ha nem születtem volna is magyarnak, / E néphez állanék ezennel én.” 1825-ben megszületett
István nevű öccse.
Petőfi – apja akarata szerint – rangosabb iskolákba járhatott: Félegyháza, Kecskemét, Szabadszállás és Sárszentlőrinc után gimnáziumi tanulmányait Pesten, Aszódon,
Selmecen, Pápán folytatta. Műveltségét önmaga szerezte.
Aszódon kiváló tanulóként beszédet mondott az egyik tanév
végén. Erre az alkalomra írta a hexameteres Búcsúbeszédet,
amely első ránk maradt verse. Pápán kötött barátságot
Jókai Mórral és a festő Orlai Petrich Somával.
Miután apja a dunai árvíz és egy kezességvállalás miatt
tönkrement, Petőfinek abba kellett hagynia tanulmányait.
Pesten, a Nemzeti Színházban dolgozott mindenesként,
majd Sopronban katonának állt, ám egészségi állapota miatt
elbocsátották a seregtől. A pápai református kollégiumban
folytatta tanulmányait, de anyagi nehézségei miatt vándorszínész lett Ozorán, és több városban (pl. Székesfehérvárott,
Kecskeméten) színészkedett.
1842-ben jelent meg nyomtatásban verse (A borozó), majd első olyan verse is (Hazámban), melyet Petőfi
névvel írt alá. Pozsonyban az Országgyűlési Tudósításokat másolta. Rövid vándorszínészkedés után Debrecenben töltötte a telet. 1844 februárjában 70-80 versével a
tarisznyájában gyalogosan Pestre indult azzal a szándékkal,
hogy költő lesz. A Pesti Divatlap segédszerkesztője lett, s
Vörösmarty ajánlására jelent meg első kötete (Versek 1842–
1844). A helység kalapácsa című eposzparódia, majd 1845
tavaszán a János vitéz című elbeszélő költeménye országos
hírű költővé avatták. Második kötete (Versek II.) után egy idő-
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Az 1845 körül készült
dagerrotípia-felvétel
alapján, Barabás Miklós és
Orlai P
 etrich Soma rajzai
felhasználásával rajzolta
Roskovics Ignácz

re elhallgatott, s a népiesség irányából továbblépve a költői
önkifejezés új lehetőségeit kereste. Alkotói válságának lírai
dokumentuma a Felhők című kötet hatvanhat verse. 1846tól az irodalmi és politikai élet résztvevője volt, megszervezte a fiatal írók érdekszövetségét, a Tízek Társaságát. Arany
Jánost a Toldi megjelenésekor (1847) versben és levélben
köszöntötte, s barátságot kötött vele. 1847. március 15-én
látott napvilágot Összes költeménye.
Petőfi 1844-ben megismerte a tizenöt éves Csapó Etelkét, aki néhány hónap múlva meghalt. A hozzá írt verseket a Cipruslombok Etelke sírjáról című ciklus foglalja össze.
1845-ben beleszeretett Mednyánszky Bertába, akit apjától feleségül is kért, ám Mednyánszky János eltiltotta őket
egymástól. Ennek a kapcsolatnak a költő Szerelem gyöngyei
című ciklusában állított emléket. Ennek jelentős darabja a
Fa leszek, ha… (1845) című népies műdal, amely egyszerre
jeleníti meg a reményt és a kétségbeesést. 1846. szeptember
8-án a nagykárolyi megyebálon megismerkedett az erdődi jószágigazgató leányával, Szendrey Júliával, akit 1847.
szeptember 8-án vett feleségül.
1848 márciusától a forradalmi események egyik
vezetője lett, a politikai küzdőtérről mégis fokozatosan kiszorult (pl. az első népképviseleti követválasztáson vereséget szenvedett). Fia, Zoltán december 15-én született meg,
keresztszülei Arany János és felesége lettek. Közben katonai
szolgálatra jelentkezett, s a szabadságharc idején őrnagyként Bem tábornok oldalán harcolt, akit rajongva tisztelt.
1849-ben feljebbvalóival, Mészáros Lázárral és Klapka
Györggyel szembekerülve lemondott tiszti rangjáról, és a
hadseregből is kilépett. Súlyos anyagi gondokkal küzdött, és
szülei is ebben az évben haltak meg. Családját Tordán hagyta,
és július 25-én ismét csatlakozott Bem József seregéhez. A segesvári ütközetben tűnt el nyomtalanul 1849. július 31-én.

Költői pályájának indulása a népiesség jegyében

Petőfi világképe szembehelyezkedett a kor irodalomfelfogásával. Számára az irodalom az élet természetes

1.

Miért válthatott ki a mottóban megfogalmazott költészetfelfogás heves irodalmi vitákat?

2.

Horváth János irodalomtörténész szerint Petőfi „Petőfiessé nemesítette a népdalok egyszerű lelkét”. Példákra hivatkozva
értelmezzétek az állítást!

3.

Kövessétek végig Petőfi életútját az Irodalmi atlaszban!
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megnyilatkozása volt. A romantika ünnepélyességével örökíti meg a mindennapi élet egy-egy jellemző helyés a divatos almanachlíra (Honderű című lap) mester- zetét (Megy a juhász szamáron, Egy estém otthon). Petőfi
kéltségével szemben közvetlenül szólt az élet minden zsáneralakjai jellegzetes figurák: a borissza ember, a
mozzanatáról. Az egyszerűség mint legfőbb esztétikai szerelmes legény, a csalfa asszony, a betyár. A bordal
elv határozta meg témáit (hétköznapi témákat emelt a borivást magasztaló ősi lírai műfaj, mely Horatius
irodalmi szintre), nyelvezetét (könnyed, közvetlen, lírájában filozófiai tartalommal telítődött. Petőfi borérthető), formai megoldásait (népdalforma, felező dalai egyben helyzetdalok, mintáit Anakreón tréfás
nyolcas), verselését (ütemhangsúlyos). A népköltészet hangú versei adják (A borozó). Az alakrajz egy-egy
fontosságát vallotta: „Hiába, a népköltészet az igazi típus vagy ember jellemét megrajzoló műfaj (Orbán).
költészet. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel Petőfi alakrajzai gyakran anekdotára emlékeztetnek
áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század (Csokonai, A tintásüveg).
föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek.” (Petőfi
A borozó (1842) bordal, illetve egy kitalált alak helylevele Arany Jánoshoz)
zetéből megszólaló népies helyzetdal. Tréfás hangneme
eltér a kor divatos bordalainak mesterkéltségétől. Komikus hatást kelt a tartalmi és nyelvi túlzások sora: a bor
Új műfajok
Petőfi megteremtette a családlírát (Távolból, István a költészet ihletője, a szerelmi bánat feledtetője, a halál
öcsémhez, A jó öreg kocsmáros) és a hitvesi költészetet komorságának oldója. A Befordúltam a konyhára (1843)
(Szeptember végén, Minek nevezzelek?), meghonosította lépegetős szerkesztése a gondolat formálódásának,
a tájköltészetet (Az alföld, Kiskunság).
a lírai én állandó helyesbítésének, visszavonásainak,
Költői újítása szerelemre ébredésének a természetességét közvetíti.
az volt, hogy a nép- A Megy a juhász szamáron (1844) című életképe a
költészet kellékei korban „illetlen, irodalomba nem való” témát dolgozott fel,
nek (k ifejezések, egy egyszerű juhász keserűségének a történetét. A verstermészeti képek, ben az epikus és lírai elemek ötvöződnek, a tragikus vég
v i rág meta for i k a, komikus előadása a románc műfajára emlékeztet. Az Egy
szerkezet, verse- estém otthon (1844) lírai életkép, mely a családi élet
lés) használatán meghitt pillanatát verseli meg. Nemcsak a téma, hanem
túl a népköltészet a közvetlen beszédmodor is merészen újnak számított.
szemléletét is kö- Az életrajzi hátterű vers középpontjában a fia pályaválaszvette. Művei a lírai tásával szemben kritikus édesapa alakja áll, a befejezés
szerepazonosulás, pedig a költő és édesanyja bensőséges kapcsolatát jeleníti
a beleélés, az áté- meg. A négyökrös szekér (1845) című verset a Borjádon
lés hiteles remekei. vendégeskedő Petőfi a házigazda leányának, Erzsikének
A tudatos versépítés, írta. Az idilli hangulatú helyzetdal egy meghitt jelenetet
a nyelvi és retorikai idéz fel romantikus és szentimentalista képek (holdfény,
megoldások a népi fogyó hold, temető) segítségével.
Szemlér Mihály:
gondolkodás és
Megy a juhász szamáron, 1866
a köznapi beszéd
PETŐFI A LEGINKÁBB foklorizálódott költőnk. Sok
természetes logikátermészeti jelenséggel indító dala került át a népkölját követik. Népdalaiban különböző műfajok elemei
tészetbe, és énekelt feldolgozásai is születtek. Új kölkeverednek. A tiszta népdal személyes, közvetlen
tői hangját kezdetben értetlenkedés fogadta. Támadói
hangon közvetít egyszerű érzelmeket (Temetésre szól
botrányosnak, útszélinek, csárdainak nevezték népies
az ének). A népies helyzetdal egy kitalált, fiktív alak
verseit. Megzenésített dalait a pesti cigányzenészek
helyzetében, jellegzetes hangján szólal meg (Befordúlterjesztették el, akik a színházi előadások szünetében
tam a konyhára, Szeget szeggel). A népies zsánerkép
ezekkel szórakoztatták a közönséget.
(életkép) gyakran epikus jellegű, néhány vonással

A helység kalapácsa

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„…Azt az élettagadó irodalmiságot teszi gúny
tárgyává, melyet az ő fellépte ütött agyon,
és száműzött hosszú időre irodalmunkból.”
Horváth János

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 315–320.

A helység kalapácsa első kiadásához készített illusztráció

A komikus eposz vagy vígeposz a klas�szikus műfaj paródiája, mely követi a hősi
Mintája az Iliász lehetett, de kifordítva. Verselésében
eposz hagyományait, például használ eposzi kellékeket, is parodizál, az eredeti daktilus (
) helyett ennek
témája azonban nem a közösség életében sorsdöntő ese- ellentétét, az anapesztust (
) használja. A sorok válmény, hanem valamilyen kisszerű történés. A komikum takozó hosszúságúak, az állandó jelzők komikus hatást
forrása az emelkedett műfaj hagyományos elemeinek keltenek. A szereplők megformálásához mintául szolgálés a nevetséges témának az ellentéte. A kontraszt miatt hattak Shakespeare Szentivánéji álom című színművének
a komikus eposz gyakran ironikus, szatirikus paródia mesteremberei.
is egyben. Az eposz helyét a magyar reformkorban a
Az invokáció hiányzik a műből, hiszen a költő már
regény vette át. Petőfi paródiája így a műfaj idejétmúlt- megkapta a Múzsától a segítséget: „ritka tüdőt”, hogy
ságának is szólt. Ugyanakkor célba vette a korban di- tudjon énekelni. A segélykérés voltaképp az elbeszélő
vatos, dagályos költői beszédet is. Így műve egyszerre öntelt dicsekvése („Szeretnek az istenek engem. Rémíműfaj- és stílusparódia, mely szokatlan merészségével tő módra szeretnek.”) Ám a rendkívüli képességekkel
váltott ki heves bírálatokat.
rendelkező eposzi hős helyett átlagos, mindennapi
A helység kalapácsa magyar irodalmi előhírnökei figuráról dalol majd („férfi legyen, / Méltó e tüdőhöz”).
közé sorolhatók Csokonai Dorottya, Fazekas Mihály A főszereplő „széles tenyerű Fejenagy”, a falu kovácsa,
Lúdas Matyi és Vörösmarty A templomba zárásomkor akinek legfőbb ellenfele a „lágyszívű kántor”, hiszen
című művei, Kisfaludy Károly Andor és Juci, illetve Hős mindketten a kikapós kocsmárosné „ötvenöt éves bájaiért”
Fercsi című stílusparódiái, továbbá Petőfi korábbi zsá- epednek. A propozíció szerint „csatavész” a téma, de
nerképei (Szeget szeggel, Falu végén kurta kocsma).
a mű középpontjában a „szemérmetes Erzsókért” folytatott, eposzi méretűre növesztett kocsmai verekedés
Eposzparódia
áll, mely a falu lakóit két táborra osztja. A cselekmény
Petőfi Sándor 1844 őszén, a János vitéz megjelenése előtt in medias res kezdődik, a nevetséges küzdelem szemírta A helység kalapácsa. Hősköltemény négy énekben című benálló feleit, a falu kisszerű zsánertípusait („A kancsal
komikus eposzát.
hegedűs”, „A félszemű cimbalmos. S a bőgő sánta huzója”)
az enumeráció mutatja be. A retardáció (’késleltetés’)
Vagyok henyélő század gyermeke,
szintén komikus, a vészjelnek mondott jelenségek (pl.
Hol megdalolni méltó tárgyam nincsen.
a kutyák ugatása) nagyon is természetesek. A deus ex
(Petőfi Sándor: Mért nem születtem ezer év előtt)
machina ellentétébe fordul, hiszen itt a legfőbb tanácsadó nem istenség, hanem a „fondor lelkületű egyházfi”,
A mű kéziratban nem maradt fenn, és a szerző életében Harangláb. Az állandó jelzők itt beszélő nevek, külső
csak egyszer jelent meg nyomtatásban.
(kancsal hegedűs) vagy belső tulajdonságot (a béke baA főszereplőre utaló címbéli metonímia (kalapács, rátja, Bagarja) fejeznek ki. Az eposzi hasonlatok a falusi
azaz kovács) és a klasszikus műfajra rájátszó alcím (hős- hétköznapok világából valók: „A nap gombóca piroslott, /
költemény) feszültsége megelőlegezi az egész műre jel- Valamint a paprika.” A peroratio (’berekesztés’) eposzi
lemző komikus hatást. Bár Petőfi felhasználja a nagy kelléke is komikus, hiszen nem isteni döntés, hanem a
eposzok kötelező, állandósult kellékeit, ezek karikírozá- kevés szavú bíró és az amazontermészetű Márta menti
sa, jellemző vonásaik felnagyítása, torzítása vagy éppen meg a falut a végső pusztulástól. Petőfi a verselésében
hiánya a mintát adó műfajtól való eltérésre irányítja a is követi az eposzi hagyományt, de a hexametert mindig
szándékosan elrontja.
figyelmet.
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Stílusparódia

A helység kalapácsa stílusparódiának is nevezhető. Petőfi
nemcsak a fennkölt, patetikus eposzi stílust, hanem az
élő, szóvirágos, érzelgős költői modort is nevetségessé
teszi. A romantikus stíluseszmény kigúnyolására erőltetett képeket használ („keblem kápolnájában”, „dicsőség
tölgykoszorúja”, „enyészet gyászlobogója”), túlzásba viszi
a pátoszt („pokolbeli kínnak százharminchatezer bicskája”, „az ártatlanságnak patyolatlepedője”). Sokszor él a
stílustörés lehetőségével, a valódi eposzhoz illő, méltóságteljes stílust vulgáris, hétköznapi kifejezésekkel
ellenpontozza, különböző stílusszinteket társít.
Szemérmetes Erzsók,
Koronája az asszonyi nemnek,
S kezelője a bornak / S a pálinkának!

Bájos vala ő!
Mint a pipacsból
Font koszorú,
Vagy mint a bakter dárdájába ütődött
Éjjeli holdsúgár.

A szöveg komikus hatást kelt azzal is, hogy Shakespeare drámáiból (Rómeó és Júlia, Hamlet) vett részleteket
a kocsmai verekedés alantas világába helyez.
Oh te piros nap!
Mért vagy te piros?
Oh Hamlet! mi volt ijedésed,
Mikoron megláttad atyád lelkét,
Ahhoz képest, amint megijedt
A helybeli lágyszivü kántor
Feleségének látásán?

Hogy Erzsók asszonyom arcát
Nem a szende szemérem,
Hanem a borital festette hasonlóvá
A hajnali pirhoz.

A tautológiára (’szószaporítás’) is számos példát
találunk („kétszárnyú seregélyek”, „néze szemével”). Humorára jellemző az irónia, a látszólagos dicséret mögé
rejtett gúny, a csattanós befejezés.

PETŐFI SÁNDOR 1844-es, első kiadású A helység kalapácsa című komikus eposza a könyvritkaságok közé
tartozik. Ez volt a költő első, nyomtatásban megjelent
önálló műve. Orlai Petrich Soma visszaemlékezése
szerint a borítórajzokat Petőfi készítette, aki kiválóan
rajzolt. Az eredeti borítókkal ellátott példány 2009-ben
egy árverésen egymillió forintért kelt el.

1.

A mottó állítása alapján eposz- vagy stílusparódia a mű? Érveljetek!

2.

Készítsétek el A helység kalapácsa cselekményvázlatát!

3.

Nézzetek utána, ki volt, milyen feladatot látott el az egyházfi, az öregbíró, a kisbíró, a kántor!

4.

Adjátok elő a mű egy jelenetét! Készítsetek színpadtervet is!
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Olyan népnyelvi kifejezéseket is beépít művébe,
melyek nem illenek egy valódi hőseposzba („lajbi”, „kukucskáltak”, „kandi szem”, „kutyabaj”, „kunyorálok”).
A helység kalapácsa körülményeskedő stílusa azok
A szóképek és hasonlatok képi síkja gyakran a sze- számára is nevetséges, akik nem műfajparódiaként olreplők egyszerű foglalkozására („csapra ütője szívem vassák. Erre utal Illyés Gyula, a Petőfi-monográfia írója
hordójának”, „szívem műhelyének örök árendása”) vagy is: „Alakjainak kancsal humora, ravaszdi észjárása engem
a szereplőkkel történtekre („szentegyházi fogoly”) utal. már akkor harsogó jókedvre bírt, amikor még egy fél igazi
A köznyelvi normától való eltérést szándékoltan és indo- eposzt sem olvastam.”
kolatlanul gyakran, öncélúan és erőltetetten eltúlozza.
A népies korszak fő műve: János vitéz
Ez a deviancia (’eltérés’) nevetséges hatást kelt.
A reformkorban az eposz irodalomelméleti viták tárgya
A szerelem lesz a sarkantyúm,
volt: 1844-ben a műfaj korszerűsítését tűzték ki célul,
Hozzád rohanok, mint malacok a gazdasszonyaikhoz,
Toldy Ferenc irodalomtörténész szerint azonban „a kor
Ha kukoricát csörgetnek.
drámai és nem eposzi”. A helység kalapácsa a költő fellépéséig uralkodó irodalmi ízlésformák kritikája. Egyúttal
Sokszor szerepel az egyszerű köznyelvi kifejezés arra is figyelmeztet, hogy a régi modor, stílus már nem
helyett bonyolult körülírás („orra alatti nyílás”, „test alkalmas az új tematika kifejezésére. A helység kalaépületének élő oszlopai”). Nevetséges hatást keltenek az pácsa visszájáról igazolja a hamarosan elkészülő János
vitézt, amely a népköltészetet a nemzeti költészet
eufemizmusok (’szépítő kifejezések’).
rangjára emelte, s az egész életmű legkiemelkedőbb
Vannak ugyan, kik / Állítni merészek,
epikai alkotása.

A Felhők-ciklus
AZ ÖSSZES MŰVET!

OLVASD EL

„…a gondolati líra irodalmunkban új műfajt teremtő
formájának kiküzdése…”
Kerényi Ferenc
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 321–323.

Miután Petőfi népies műköltőként hírnevet szerzett magának, rövid időn belül
többféle költői szerepet, megszólalásmódot is kipróId. Markó Károly: A puszta, 1853
bált. Ennek a útkeresésnek egyik eredménye a hatvanhat rövid versből álló, 1845 ősze és 1846 márciusa Műfaj és forma
között, főleg Szalkszentmártonban keletkezett Felhők A Felhők versei többféle műfajhoz is kapcsolódnak:
című ciklus, amelyet a kortársak – a későbbi értelmezők rövid terjedelmükben, sokszor csattanóra épülő szeregy részével együtt – egy válságkorszak termékének kesztésükben az epigramma hagyománya érhető tetten.
tekintettek, de legalább annyira az új hang keresése is. Tömör, olykor talányos életbölcsességekben rögzített
A költő e versek keletkezése idején és azt megelőzően felismeréseik a gnóma vagy szentencia megszólalásvalóban nehéz időszakon ment keresztül: szerelmi csa- módját idézik. Mindez a töredék tipikusan romantikus
lódást élt át, kemény kritikai támadások érték. Petőfi formájával párosult, s a hiány jelentésképző erejére
a Felhőkben új verstípust alakított ki, melyhez később épített. Ezáltal új műfaj jött létre a magyar irodalomban.
nem tért vissza. Valószínű, hogy tudatos kísérletezésE műfaj a Felhőkben meglehetősen kötetlenül szólal
ről van szó, melynek során Petőfi a töredékben rejlő meg. Olykor szabályos időmértékes formákkal találpoétikai lehetőségeket próbálta ki.
kozunk (Mit ettél, föld…), máskor a jambikus, esetleg
Az életműnek ez a rövid szakasza elsősorban a Felhők anapesztikus lejtés érezhető ugyan, de szabályosságnak
miatt jelentős, ám Petőfi ezekben a hónapokban mindhá- nincs nyoma (Az ember ugyan hova lesz?…). Megesik,
rom műnemben alkotott. Ekkor született egyetlen teljes hogy az egyébként is változó szótagszámú sorok tiszszövegében fennmaradt drámája, a Tigris és h iéna, amely ta rímekkel csengenek össze, de jóval gyakoribbak az
a költő életében nem került színpadra, és terjedelmes asszonáncok, sőt ragrímek. A beszélő, úgy tűnik, nem
prózai műve, A hóhér kötele című regény is.
talál formát, s ez a Felhőknek a spontaneitás, a szabadon felötlő, önmagukat formáló, zabolátlan gondolatok
Felhők
érzetét kölcsönzi.
A versciklus darabjait elégikus hangnemük, az emberrel és a világgal meghasonlott beszélőjük világfájdalma Egységes szövegvilág
köti össze. E költemények miniatűr világmagyaráza- A Felhők költeményeit hangulatukon túl is számos közös
tok, melyek az emberi lét kilátástalanságát, az ember és jegy köti össze. Tartalmi rokonságuk például egészen
az emberi viszonyok alapvető romlottságát, az értékek nyilvánvaló, hiszen minden vers egy-egy gondolatforgács, amely lényegében ugyanazt a világélményt hivatott
látszat-voltát mutatják fel:
megfogalmazni. Ráadásul mindegyiket kifejtetlenség,
Ki fogja vajon megfejteni
szerkezeti nyitottság jellemzi, vagyis itt Petőfi korai
E rejtélyt:
költészetéhez képest fokozottabb befogadói munkára
Az emberiségnek könnyei
van szükség. Ez a kifejtetlenség csak ritkán jelent olyan
Lemoshatnák-e az emberiségnek szennyét?
grammatikai hiányt, amilyet pl. az Elmém ezen sokat gondolkodik… kezdetű versben tapasztalunk.
A beszélő sajátos pozíciója, bölcselkedő-kérdező
Elmém ezen sokat gondolkodik:
magatartása ugyanakkor megkérdőjelezi az emberről
Ha valaha
alkotott lesújtó ítéletek kizárólagosságát. A versek létreA világrendszer fölbomlana,
jöttének feltétele ugyanis eleve egy olyan lírai személy,
S mint most az eső és hó esik,
aki elutasítja a látszatot, nyitott az igazságra, és ismeri
Esnének akkor csillagok,
a részvétet – vagyis a kívülállást, az értékek megőrzését
S
folynának a csillagpatakok!
is lehetségesnek mutatja.
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Erőteljes képi hatás

A ciklus költeményeinek nyelvi díszítettsége épp olyan
visszafogott, mint a zenei, például a versek kifejezetten
kerülik a jelzőket. Stílusuk azonban nem dísztelen, sőt
az erőteljes képiség kulcsszerepet játszik a Felhőkben. A ciklus szövegei általában egyetlen képi elemre
épülnek, de ezek kidolgozottsága egészen eltérő lehet:
Emlékezet!
Te összetört hajónk egy deszkaszála,
Mit a hullám s a szél viszálya
A tengerpartra vet… – –

A Felhők egyes verseinek erejét a szokatlan képzettársítások adják. Ilyen esetben gyakran metafora vagy
hasonlat kerül csattanószerepbe. Jellemző példája ennek
az Oh lyány! Szemed… kezdetű költemény, amelynek
felütése elragadtatott vallomást sejtet. Ezt erősíti meg
a több soron keresztül kibontott, a szerelmi költészet
toposzaira rájátszó hasonlat:

Oh lyány! szemed
Milyen sötét,
S mégis ragyog;
Kivált midőn
Reám tekintesz,
Ugy tündököl,
Mint zordon éjben
Villám tüzénél
A hóhérpallos!

Az előzőhöz hasonló éles fordulat figyelhető meg
további versekben, amelyekben a költői előkészítés megtéveszti az olvasót, s az utolsó sor egy váratlan poén:
A férj hazajő betegen.
Hű nője orvosért
Megy hirtelen.
Miként siet, az istenért!
Az orvostól mindent remél,
Azért rohan érte, mint a szél,
Oly gyorsan azért keresi föl…
Jól tudja: az orvos gyakran öl.

PETŐFI A MAGYAR IRODALOMBAN addig ismeretlen
tudatossággal alakította ki alkotói imázsát. Kivételes
érzékkel kommunikált közönségével, s alaposan kihasználta a korabeli nyilvánosság minden lehetséges formáját. Még arra is ügyelt, hogy milyen képek jelennek meg
róla, vagy hogy milyen öltözetben látják a pesti utcákon.
Ez a szándékos arculatformálás (miközben már a költő
életében egyfajta Petőfi-kultusz kiépülését segítette)
azt eredményezte, hogy rövid idő alatt szilárd elképzelések, elvárások alakultak ki költészetével szemben.
Ez néha kifejezetten megnehezítette az olyan kísérletező művek befogadását, mint a Felhők. Részben ezzel
magyarázható, hogy sokan nem tulajdonítottak nagy
jelentőséget a ciklusnak.

1.

Egészítsétek ki a mottót tetszőleges terjedelemben!

A bánat? egy nagy óceán…

2.

Válasszatok öt verset a Felhők-ciklusból, és illusztrál
játok őket! Fogalmazzátok meg, milyen nehézségekkel
szembesültök e versek képpé formálása közben!

epigramma

3.

4.

Gyűjtsetek kérdéssel kezdődő verseket a Felhők-ciklusból! Mi lehet a kérdezés szerepe? Négy mű (XIV., XVI.,
LIV., LVII.) válasz nélkül zárul. Keressetek ti feleletet a
feltett kérdésekre!
A Venn-diagram segítségével tíz-tizenöt mondatos
írásban hasonlítsátok össze A bánat? egy nagy óceán
és az Emlékezet című verseket!

elégikus hangnem
rövid, tömör

kifejtés

lezáratlanság

töredékesség

csattanó
(törékenység)

metafora (mint tárgy)

ellentét
(óceán – gyöngy/
nagy – kicsi)

gondolkodtatás

kérdések

természeti kép

hiány

E/1. beszélő

Emlékezet

nincs csattanó
(befejezetlenség)
megszólítás
szimbolikus kép

T/1. beszélő
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A ciklust egységessé teszi az is, hogy a költeményekben ugyanazok a stilisztikai-retorikai eljárások ismétlődnek. Az ellentét különféle változatai például újra és
újra visszatérő hatáselemei a Felhők egész szövegvilágának. Gyakran a vers teljes szerkezete erre az alakzatra
épül, például keresztrímes, jambikus verselésű A bánat?
egy nagy óceán című négysorosban, amelyben két metafora kerül szembe egymással. Máskor (mint a Fönséges
éj! című költeményben) a szöveg hatását az ellentétes
esztétikai minőségek feszültsége biztosítja. Ugyanilyen
gyakori többek közt a költői kérdés (Mit ettél, föld…),
a már említett csattanó (Vajon mi ér?) és a hiperbola
alkalmazása is (Fövényszem… harmatcsepp…).
A ciklus egységessége ellenére a Felhőket alkotó
versek önálló művek is maradnak. Minden költemény
külön világ: hatvanhat, töredék voltában is teljes műalkotás.

Petőfi Sándor
ars poeticái
„…Petőfi számára a Szabadság-istennő […] olyan valami,
mint az antik ember számára az antik istenek.”
Szerb Antal

Az ars poetica (latin ’költői
mesterség’, ’költészettan’)
verst ípusához tartozó költemények központi témája
a költészet célja és eszközrendszere, illetve a költői
szerep kijelölése. Az antikvitástól a romantikáig elsősorban tanító jellegű, a költészet szabályrendszerét
rögzítő (normatív), tárgyias hangvételű ars poeticák
születtek (pl. Horatius: Ars poetica, Nicolas Boileau:
Költészettan). A romantikától kezdve az előíró szabályosság helyett a vallomásos jelleg kerül előtérbe
ebben a verstípusban, a tárgyias megszólalásmódot
személyesebb, sokszor szenvedélyes hang váltja fel.
A romantikus ars poetica olyan költői hitvallás vagy
szerepkijelölés, amelyben a világhoz, a közösséghez,
illetve az alkotáshoz való személyes viszony jut kifejezésre.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 324–328.

Költőszerepek és ars poeticák Petőfinél

Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfúltok,
Oly kemény koncot vetek.

A „természet vadvirága” önértelmező
metafora, melyet a
vers éles ellentétbe állít
az „üvegházak satnya
sarjadékaival”, vagyis a
klasszicista, szabálykövető poézist művelőkkel.
Ezek a költők iskolában
tanulták a mesterséget,
míg a Petőfi-féle líra
természetes, eredeti
és „korláttalan”, vagyis
szabad. A vers ritmikája
Petőfi Sándor,
is alátámasztja ezt a kölMelocco Miklós szobra
tői szabadságeszményt,
amennyiben az ütemhangsúlyos prozódia többször is
eltér a domináns ritmustól (a 4/4 és 3/4 osztású, kétütemű nyolcas és hetes sorok váltakozásától).
Ugyanakkor Petőfi verse sem lehet tökéletesen eredeti, hiszen valamilyen módon minden műalkotás (így
minden irodalmi mű is) kapcsolatban áll a hagyomán�nyal, korábbi korok művészetével. A Petőfi-vers refrénje
és csattanója is romantikus költőelődök (Pierre-Jean de
Béranger és Heinrich Heine) mintáit követi.

Petőfi a romantika által kínált nagy költőszerepek közül hármat fogadott el: a természetbe és a közösségbe
beleolvadó természetes költőét, az egyéniségközpontú, vallomásos költőét és a népét vezető profeti- Dalaim
kus költő szerepét. Ezek a szerepek a költő ars poeti- A Dalaim (1846) című ars poetica hangneme és szercáiban is kirajzolódnak. Bár az itt tárgyalt verseknek kezete már jóval nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb.
a megszólalásmódja alapvetően eltérő, a szabadság A hat versszakból álló vers egyes strófái Petőfi egy-egy
motívuma közös bennük. Míg A természet vadvirága verstípusának metaforikus leírását adják, így a költea beszédmód szabadságát hirdeti, a Dalaim a téma- mény egyfajta témakatalógusként is olvasható. A hatválasztás szabadságáról, A XIX. század költői pedig a soros strófák felépítése is következetes: először a verstepolitikai értelemben vett szabadság eszméjéről szól. remtő ihletet, illetve vershelyzetet mutatja be (1–4. sor),
majd az adott ihletből születő vers és a hozzá kapcsolóA természet vadvirága
dó lelkiállapot metaforikus megnevezése következik
Petőfi ars poeticája 1844 decemberében jelent meg (5–6. sor).
a Pesti Divatlapban. Válaszul írta arra a támadó hangú
A versben hatféle ihletről és hatféle verstípusról
cikkre, amelyet Pompéry János nem sokkal korábban, esik szó. Az ábrándos lélek „holdsugarai” és a könnyelDardanus álnév alatt közölt az Életképekben. Petőfi mű lélek „pillangói” a romantikus költészeteszményt
költészetét ebben az időben több kritikus is póriasnak, megvalósító dalok. A szerelmi költészet metaforája
érthetetlennek és ízléssértőnek bélyegezte. A vádakra a vadrózsa, a mámoros bordaloké a szivárvány. Míg
adott válaszvers hangneme meglehetősen szenvedé- az első négy versszakban a személyes témák (ábránlyes, már-már agresszív, amit a versfelütés hangszim- dozás, könnyelműség, szerelem, mámor) megversebolikája is felerősít. A t és k hangzók halmozása kemény, lése, addig az utolsó két versszakban a közösségért
pattogó hanghatást idéz elő:
érzett felelősség dalai kerülnek előtérbe. Ez a két
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A daltípus
metaforája

Példák Petőfi
költészetéből

ábrándos

holdsugár

Távolból (1843)
Az alföld (1844)

könnyelmű

pillangó

Hortobágyi kocsmárosné (1842)
Mi kék az ég! (1845)

szerelmes

vadrózsa

Befordúltam a konyhára… (1843)
A virágnak megtiltani nem lehet… (1843)

mámoros

szivárvány

A borozó (1842)
Ivás közben (1844)

bánatos

felleg

Rég veri már a magyart a Teremtő (1845)
Mivé lesz a föld?… (1846)

haragos

villámlás

A magyar nemzet (1845)
Sors, nyiss nekem tért… (1846)

léleká llapot (bánat, harag) és a hozzájuk tartozó közösség nevében és érdekében megszólaló, képviseleti
verstípusok („fellegei”, „villámlási”) a képviseleti líra líra egyedüli érvényességét hangsúlyozza.
meghatározó elemei és Petőfi utolsó pályaszakaszának
A következő strófák a költőt Istentől rendelt vezérnek
központi témái.
(„lángoszlopnak”) mutatják, aki Mózeshez hasonlóan
A verstípusok sokféleségét és különneműségét a a rabságból a szabadságba vezeti a népét. Az ezzel elstrófákba rendezés érzékelteti (hat téma – hat vers lentétes költői magatartásformákat, a fennálló rendet
szak). Összefüggésüket pedig a refrének visszatérése, kiszolgáló, gyáva és hazug költészetet a vers beszélője
illetve az a motívumlánc, amely az egymás utáni vers elítéli, művelőit elátkozza („Átok reá…”).
szakok kapcsolatát szorosabbra fűzi. Az ábránd (1. és
Az 5. versszak vátesz- vagy prófétaszerepet magára
2. versszak), a gond (2. és 3. versszak), a lyány (3. és 4. öltő énje a „Kánaán”, vagyis egy boldog és igazságos
versszak), a pohár (4. és 5. versszak) és a rabbilincs vagy társadalom jövőképét vetíti előre. A célkitűzés három
a lánc (5. és 6. versszak) motívumai átmenetet képeznek metaforában válik érzékletessé: a gazdasági („a bőség
az ihlettípusok között, és ez a láncszerkezet egy lelki kosara”) és jogi egyenlőség („a jognak asztala”) mellett a
folyamatot is színre visz. Az érzelmi intenzitás fokozását, minden emberre kiterjedő tudás és műveltség („a szellem
az ábrándozástól a haragig való eljutást a kérdések egyre napvilága”) korát jövendöli meg.
növekvő száma és az egyre erőteljesebb metafora-haszA vers hangneme az utolsó sorokban szentimentálissá válik, ami a saját halál témája kapcsán más Petőfi-
nálat is érzékelteti.
versek zárlatában is megfigyelhető (pl. A szabadsághoz,
A XIX. század költői
R espublika, Szeptember végén).
A vers felütésében a költőtársakhoz intézett figyelmeztetést halljuk („Ne fogjon senki könnyelműen /
A TANÍTÓ JELLEGŰ, a szerepkijelölő és a vallomásos
A húrok pengetésihez!”). A költői mesterség klasszikus,
ars poeticák után a verstípus kortárs változatai gyakran
időtlen metonímiái (lant, húr, pengetés, dalolás, szent
élnek az olvasók megszólításának gesztusával. Ilyen
fa) a költészet időszerűségével („Nagy munkát vállal az
megszólító jellegű ars poetica Szabó T. Anna Au lecteur
magára, / Ki most kezébe lantot vesz”) kerülnek összefügcímű verse is, amely a befogadónak feltett kérdések
gésbe. Költőnek lenni a jelenben felelősség és küldetés,
révén a költészet mibenlétéről gondolkodtat el.
a személyes jellegű, önkifejező költészet helyett a vers a
1.

A mottóból kiindulva gyűjtsetek össze hat-hét jellegzetes lelkiállapotot Petőfi ars poeticáiból!

2.

Olvassátok el Petőfi Sándor Jövendölés című szerepversbe burkolt ars poeticáját, majd ez alapján keressetek olyan
ars poeticákat a magyar irodalom Petőfi előtti vagy utáni korszakából, amelyekben a költőszerephez a hírnév, az
utókor emlékezetének vágya vagy bizonyossága társul!

3.

Milyen hasonlóságok, illetve eltérések figyelhetők meg a három versben megjelenő költőszerep és költészeteszmény
között?
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Az ihletadó
lelkiállapot

A szülőföld és a hazai
táj motívuma
„Az alföldben »szinte egyetlen eredeti hasonlat vagy 
fordulat sincs«. Valóban nincs, de már csak a mi 
szemünkkel nézve, amely ezt a vidéket Petőfi szemével
tanulta meg látni.”
Szappanos Balázs

A szülőföld témája már Petőfi
Kilátás a Branyiszkói-hágóról
költészetének első szakaszában, a szárnyait bontogató tizenéves költő versei
ben is felbukkan (Honvágy, Két vándor), később pedig
mindezt látja az utazó, és ha az utazó költő, akkor
egész életművének egyik vezérmotívumává válik, s
fölkiált, mondván: […] nem, semmit sem szól, nem
olyan jelentős műveket ihlet, mint Az alföld (1844) és
szólhat, némán bámul; ha pedig az utazó kritikus, akkor
föllelkesül szívének kilenc-tized része, s azt mormogja
a Kiskunság (1848). Az Alföld, amely előtte sem volt
fogai közt: meglehetős! (Úti jegyzetek)
teljesen ismeretlen a magyar irodalom számára, nála
válik díszletből egy sajátos gondolatiság hordozójává.
A magyar kultúra Alföld-képét jelentősen meghatározza
Az útinapló ennek ellenére nem szakad el a jelentől.
Petőfi személyes hangulatú, a határtalan síksághoz a Tele van eleven karakterekkel, zsánerképszerű részlekorláttalan természet, a szabadság, a büszke hazafiság tekkel, jelenetekkel és apró, vázlatosan odavetett megképzeteit társító tájlírája. A költő nem csupán szűkebb figyelésekkel, melyek a 19. századi Magyarországról
hazáját énekelte meg: műveiből kibontakozik a történel- vallanak.
mi Magyarország kulturális földrajza.
Sok tekintetben az Úti jegyzetekkel kialakított sajátos szövegtípushoz tér vissza Petőfi az 1847 májusa
Petőfi útirajzai
és novembere között barátjának, Kerényi Frigyesnek
A Petőfi 1845-ös felvidéki útjáról beszámoló Úti (1822–1852) írt Úti levelekkel. Ez a gyűjtemény már
jegyzetek a költő első jelentősebb prózai alkotása. keletkezése évében megjelent a Hazánk hasábjain. Az Úti
A szöveget, mint Petőfi prózáját általában is, ugyanaz levelek még személyesebb, mint a felvidéki utazás dokua személyesség hatja át, mint líráját. A beszámolót az mentuma. Ennek az lehet az oka, hogy a költő magánélete
élőbeszéd természetességével megszólaló, sokszor szempontjából kitüntetett időszakban, a házasságát
már-már csevegő elbeszélői hang jellemzi. Az útinap- közvetlenül megelőző és követő hónapokban született.
ló szerkezete a költő szabadon csapongó képzeletének, Petőfi a húsz levélben a legkülönbözőbb témákat érinti,
hangulatainak, mesélőkedvének függvénye, így a szö- de a hazai táj megtapasztalásának, szellemi birtokvegben irónia, gúny és részvét, harsány komikum és bavételének szenvedélye vezérmotívumként vonul
pátosz váltogatják egymást.
végig a leveleken. Ez biztosítja a sokrétű szövegegyüttes
A személyességből következik, hogy az Úti jegyzetek viszonylagos egységét.
önarckép is, mégpedig költői önarckép: szokatlanul
gyakran jelez vissza a költészetről, költőlétről, kritikáról. A gólya
A költő-barátok felkeresése köré szerveződő utazásról A költő 1847-es – az Úti levelekben is említett – nagyszaszóló mű ugyanis az irodalmi sikerekről és a hírnév lontai látogatása során íródott A gólya című gondolati
megéléséről egyaránt tudósít. Az útirajz ezért legalább költemény, amely Petőfi lírai önarcképeinek sorába
olyan izgalmas dokumentuma Petőfi tudatos arculat- illeszkedik.
A vers szerteágazó szerkezetét a címbe emelt közformálásának, mint felvidéki útjának.
Az Úti jegyzetek útleírásként is gazdag szöveg. A tájat ponti motívum tartja össze. A gólya a második vers
Petőfi a legritkább esetben ábrázolja puszta látványként. szakban kifejtett metonimikus kapcsolat révén fel
A városok, a hegyek, a romok és a folyók többet jelente- idézi Petőfi költészetének Alföld-toposzait, például
nek önmaguknál: a történelem, a kultúra és a személyes a s zabadságélményt. Ehhez szorosan kapcsolódnak
emlékek rétegei rakódnak rájuk.
költői hitvallásának kulcsmozzanatai és a gyermekkor

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 329 –336.
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„Szeretem a pusztát! ott érzem magamat / Igazán szabadnak”

Szülőföldemen

Az 1848 júniusában született költemény tényleges életrajzi helyzetből indul ki: a költő Kiskunfélegyházára,
nevelkedése helyszínére érkezik, s a táj, „Az alföldi szép
nagy rónaság” felidézi benne gyermekkori emlékeit.
Az alkalmi vershez illő alapállás azonban itt is gondolati költeménnyé tágul: az önkéntelen emlékezést az
elmúlással való számvetés váltja fel.
Az emlékek folyamát két érzéki élmény indítja el.
Az első a látvány: a város és a táj, az emlékező tér, amely
változatlan elemei révén felidézi a gyermekkor közvetlenül megtapasztalható nyomait, s ezzel megteremti az
otthonosság érzését. A második élmény a látvány által

felidézett dal, amelynek első sora („Cserebogár, sárga
cserebogár”) refrénként vonul végig a Szülőföldemen
strófáin.
A vers középpontjába a második versszakban a múló
idő kerül. A strófa első két sorában megjelenő finom
feszültséget kettős ellentét és chiazmus (’kereszteződés’) erősíti:
Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember, úgy jöttem meg.

Ez a feszültség a következő három szakaszban bomlik
ki: az egyértelműen pozitív tartalmakkal összekapcsolt
gyermekkorral a visszahozhatatlan húsz év terhét cipelő tapasztalt felnőtt kerül szembe. Eközben a szöveg az ubi sunt (latin
’hol vannak’) formulát használó
versek hagyományát is megidézi:
„Hol vagytok, ti régi játszótársak?”
A költő emlékezni próbál,
ezért igyekszik összeilleszteni a
múlt töredékeit. Ez végül feloldódik a teljes átélésben, s a verset
záró idill illúzió volta csak az
utolsó versszak halálmetaforikájában sejlik fel.
PETŐFI MUNKÁSSÁGÁNAK tárgyi emlékei nemcsak
eszmei, hanem komoly anyagi értéket is képviselnek. Saját kezűleg írt versei állami és magángyűjtemények féltve őrzött kincsei, és csak ritkán kerülnek
a műkincspiacra. 2012-ben például több mint 80 év
után először licitálhattak a gyűjtők nyilvános aukción
Petőfi-kéziratra. A papírlap, amelyen a Mit csinálsz, mit
varrogatsz ott? és a Két ország ölelkezése című versek,
valamint az Úti levelekben is elbeszélt látogatása által
ihletett A munkácsi várban című költemény első két strófája olvasható, 34 millió forintért kelt el, ezzel minden
idők legdrágább, Magyarországon eladott kézirata lett.
2019-ben egy Petőfi által dedikált verseskötet került
aukcióra, 26 millió forintos kikiáltási áron.

1.

Mit jelent a mottóban az a gondolat, hogy a mai olvasó szeme az Alföldet Petőfi szemével tanulta meg látni?

2.

Keressetek magyar tájképeket a Petőfi színrelépése előtti és a szabadságharc utáni időkből! Milyen hasonlóságokat
és különbségeket találtok közöttük?

3.

Olvassátok el az Úti jegyzeteket és az Úti leveleket, és vigyétek Petőfi utazásait interaktív, képekkel, információkkal
és szövegrészletekkel kiegészített térképre!

4.

Olvassátok el Arany János A rab gólya és Tompa Mihály A gólyához című versét! Gyűjtsetek szempontokat egy mindhárom verset összehasonlító elemzéshez!
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élményei. A gyermek naivnak tűnő vágyaiban ugyancsak a költő-lét alapértékei fejeződnek ki, ezért ismerhet
önmagára benne.
A költemény évtizedeket fog át, s a puszta végtelen tereit járja be. Így jutunk el az elégikus hangulatú
7. versszakban az elmúlás témájáig, mely a zárlatban
visszatérve a vers egyik meghatározó elemévé válik. A
gólya az utolsó sorokban már „egy átálmodott szebb kor”
maradványa, a költői ébredéssel összekapcsolt gyermekkort tehát a vers véglegesen a múltba utalja. Értékei
ugyanakkor egy pillanatra sem kérdőjeleződnek meg.
Ellenkezőleg: a zárlat visszautalása a költői személyiség
folytonosságát hangsúlyozza.

AZ ÖSSZES MŰVET!

OLVASD EL

Barátság és levelezés
Arany Jánossal

A költői program

Petőfi költészetfelfogása világosan látszik az első,
Aranynak írt verses levélből is:
„…a természet tanított tégedet”; „Dalod, mint a puszták
harangja, oly egyszerű / De oly tiszta is, mint a puszták
„Óvjad híven az én lelkem egyik felét!”
harangja”; „S ez az igaz költő, ki a nép ajkára / Hullatja
Horatius
keblének mennyei mannáját”; „Legyen minden dalunk
egy-egy vigasztalás…” Prózai levelében pedig kifejti,
hogy „a népköltészet az igazi költészet”. Arany számára a
népköltészet nem cél, mint Petőfi felfogásában, hanem
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 337–345.
eszköz a nemzeti költészet megteremtéséhez: „Önnek
A világirodalom híres íróbarátságai kö- elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom […]
zött tartjuk számon Vergilius és Horatius, Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi
Goethe és Schiller, Verlaine és Rimbaud emberi-költői költészet virágzott.” Majd e cél elérésének módjáról is
kapcsolatát. A magyar irodalom pedig – többek között ír egy Szilágyi Istvánnak szóló levélben: „…a népköltő
–B
 alassi Bálint és Rimay János, Csokonai Vitéz M
 ihály […] tanulja meg a legfensőbb költői szépségeket is a népnek
és Fazekas Mihály, Petőfi Sándor és Jókai Mór, Babits élvezhető alakban adni elő.” Ismét Petőfinek írja, hogy a
M ihály és Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső és K arinthy legfontosabb, ha a költő „lelket ír, nem cifra szókat. S ez
Frigyes barátságának írott emlékeit őrzi.
az, amiben te az én bálványom vagy.”
Petőfi igazi barátja és költőtársa valójában Arany
János volt, aki éjjeliszekrényén a Biblia, egy Homérosz- Egymás értékelése
és Shakespeare-kötet mellett Petőfi 1847-ben megjelent Petőfi és Arany költői kapcsolatának fontos része volt
verseskönyvét tartotta. Barátságuk a Toldi megjelenése a kölcsönös értékelés és a szigorú szakmai kritika.
után kezdődött. Petőfi első, verses levelében (Arany Mindketten fordítottak, így ezt a munkát különösJánoshoz, 1847. február) először nevezi „költőtárs”-nak képpen megbeszélték. Petőfi elküldte készülő Shakesés „barátom”-nak, „igaz költő”-nek az addig ismeretlen peare-fordításai közül a Coriolanus néhány jelenetét,
Aranyt. Két és fél esztendőn át tartó kapcsolatuk sokrétű: Arany pedig bevallotta barátjának, hogy ő semmit
a közös költői felfogás és program mellett ihletforrás nem haladt Shakespeare-rel: „Régi fordításaim tűzre
és egymás bírálói is voltak. Barátságuk családi szövet- valók, azokkal elő nem állhatok; újat nem csináltam, s
séggé mélyült; s ha kellett, lelki és tényleges menedéket nem tudom, csinálok-e, vagy sem, miután veszett módon
jelentettek egymás számára.
lerombolták mostanában kedvemet, kedélyemet hivatalos komisz dolgaim.” Arany
igényessége gyakran kételyeket ébresztett önmagában, melyeket Petőfi nagy
kedvvel oszlatott el barátjában: „Bizony isten, nem
dicséretképpen mondom
(hisz tudod, hogy nemigen
szeretek szembe dicsérni),
de el nem hallgathatom,
hogy nagy szamár vagy.
Mi a mennydörgős mennykő jutott eszedbe, azt mondanod, hogy Toldi estéje
utósó munkád? öcsém, a te
fejedben még igen sok van,
és ha magad szépszerével
Petőfi első levele Aranynak
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Belőlem a jobb rész kihalt. […]
Nem így, magánosan, daloltam,
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, müvészi gonddal
Függött a lantos ujjain;
Láng gyúlt a láng gerjelminél
s eggyé fonódott minden ága.
(Letészem a lantot)

Ihletforrás és költői „felelgetés”

A két költő sohasem versengett egymással. A „versenyben
égtek húrjaim” inkább a kölcsönös ösztönzés kifejezése.
Nem véletlen, hogy munkájukban többször „felelgetnek”
egymásnak: Petőfi 1847 júniusában megírja A gólya
című versét, Arany ugyanez év októberében A rab gólyát.

„… tisztelve szerető barátja, Arany János”. Petőfi harmadik
levelének megszólítása már „Lelkem Aranyom!”, erre
Arany így válaszol: „Kedves pajtásom, Sándor!”, s innen
tegezésbe váltanak át. A megszólítások és elbúcsúzások egyre tréfásabbak, sokszor szójátékok; máskor kifacsart idegen nyelven írnak, néha pajzán megjegyzések
is előfordulnak (főképp Petőfi leveleiben). A „Lelkem,
fattyam!”, „Te aranyok Aranya!”, „Aranyos szájú szent János barátom!”, „Isteni Sandrim!” kedves-évődő hangja
a paródiáig fokozódik a híres „My dear Dzsenko! Áj em
itthagying Debrecent….”-levélben, amelyet Petőfi már
katonaként írt. Petőfi utolsó levele Mezőberényben kelt
1849. július 11-én. Arany ezt jegyezte a kéziratra: „Ez volt
utolsó izenete. Miért nem jött Szalontára? mert Berényből
Váradra egyenesebb amúgy, s ő sietett – meghalni!”

1.

A mottóban Horatius a barátját elvivő hajót kéri, hogy vigyázzon Vergiliusra. Érvényesnek érzitek-e Petőfi és Arany
kapcsolatára is a „lelkem egyik fele” állítást? Érveljetek a szövegekből kiindulva!

2.

A Mikes Kelemenről tanultak alapján keressetek szempontokat, melyek segítségével összevetitek a Mikes-levelezést
Petőfi és Arany egymáshoz írt leveleivel!

3.

Arany 1847. augusztus 11-én kelt levelében ezt írja Petőfinek: „Oly nagy kedvem volna ’Felhők’-et írni.” Mire utalt ezzel
Arany?

4.

Keressetek olyan verseket, melyekben Petőfi Arany Jánosról ír! Hogyan ábrázolja barátját?
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mindazt ki nem Petőfi Bolond Istókja 1847-ben, Aranyé 1850-ben szülebocsátod, majd tik meg. Petőfi elsiratja barátjukat, Czakó Zsigmondot
[…] én, ne félj, akár a Czakó temetésén című versében, Arany költeménye,
bunkósbottal, akár a Czakó sírján 1848 januárjában jelenik meg. Az árva
kalapáccsal, amit lyányt 1847-ben írja meg Petőfi, melyre 1850-ben „váválasztasz. […] laszol” Arany verse, A honvéd özvegye, 1855-ben pedig
Legelőször is kapj az Árva fiú. Ebben nem nehéz a neheztelő hangot megbele ismét Toldiba: hallani: Aranyt elszomorította Szendrey Júlia második
ha már a fejét és a házassága, féltette a kis Zoltánt.
lábát megcsináltad,
Petőfi biztatta Aranyt a balladaírásra, ám magát nem
kötelességed a dere- tartotta balladás hangú költőnek. Petőfi Panyó Panni és
kát is megcsinálni, saját, Szőke Panni című balladájáról így írt Arany: „Petőfi
különben vétkezel e részben inkább utánam jött.” Mindketten, de más módon
isten és ember ellen. megírták Murány ostromát. Arany erről így emlékezik
Petőfi rajza Aranyról
Annak meg kell len- meg: „… nem tudom, micsoda véletlennél fogva mindketten
nie, ha háromszor ugyanazon alapeszmét vettük fel, de nálam a kifejtés mégis
halsz is bele.” Sokszor humorral oldották a dicsérő különböző, […] az írmodor sem az, ami nálad.” Petőfi
vagy bíráló sorokat. Petőfi így fogadta Arany Télben halála után Arany sokszor megidézi kedves barátját hol
című versét: „Te pedig, bájdús Jankóm, nagyon szép verset utalásokban, hol egy-egy árulkodó megszólításban, hol
küldtél Jókaynak, azt a ’télben’. Csak iparkodjál, mindig egész versben (Emlények, I., II.).
mondtam én, hogy lesz belőled valami.” Aranynak fontos
volt Petőfi véleménye: „…szeretném elolvasni előtted a
nedélyes [humoros] részt, hol a vén Bence a viadalhelyen
A KÉT KÖLTŐ BARÁTSÁGÁNAK történetét levelezémegjelenik. Ezt egész lélekkel dolgoztam, újra és bővebben,
sükben a megszólítások és elköszönések is jól mutats remélem, a többit is így fogom.” Petőfi halála után épp
ják. Petőfi először így köszönti Aranyt: „Üdvezlem Önt!”,
ezért nem csupán barátja elvesztését fájlalja, hanem a
majd a levél zárása: „Őszinte barátja, Petőfi Sándor”. „Viköltői visszhangot is, az értő biztatást:
szontüdvezlésem Önnek!” – írja Arany, s az elköszönés:

Hitvesi költészet
„Végre megszólalhat maga Júlia, hogy örökre elnémítson
minden vádat, amellyel igazságtalanul illették.”
Mikes Lajos

tozatos műfajú költemények a szerelem alakulásának,
a bizakodásnak és a kétségnek a tükrei (Ereszkedik
le a felhő…, Bírom végre Juliskámat…). A Karácsonkor
című elégiában lemondóan int búcsút a reménységnek,
a szerelemnek, a szép családi életnek. A Reszket a bokor,
mert… helyzetdal már a beletörődés hangján megszólaló
búcsúvers, de a szerelmi történetben végül fordulópontot jelentett. Júlia az utolsó verssorokra:

Szendrey Júlia 1828-ban
született, apja, Szendrey
Hogyha már nem szeretsz,
Ignác először a Festetics,
Az
isten
áldjon meg,
majd a Károlyi család gazDe ha még szeretsz, úgy
datisztjeként szolgált. Júlia
Ezerszer áldjon meg!
leánynevelő intézetekben
tanult, kiválóan zongorázott,
idegen nyelveket beszélt, válaszul szerelmi vallomását küldte: „1000x Júlia”.
Petőfi magánéleti boldogsága közéleti-politikai felérdeklődött az irodalom
iránt. Lázadó természetét adatvállalásával, a forradalmi események sodrásával párjelzi, hogy szülei tiltása el- huzamosan teljesedett ki. 1847. március 15-én megjelenő
lenére hozzáment Petőfihez, Összes költemények című kötetének mottója (Szabadság,
s a különcséget erősítették szerelem!) az egész életművét meghatározó értékrenegymásban, míg Petőfi élt. det fogalmazta meg: az életénél értékesebb a megtalált
1848. március 15-én ő varrt szerelem, de a szerelemnél is értékesebb a szabadság.
Barabás Miklós: Szendrey
elsőként a párizsi trikolór Szerelmi líráját a későbbiekben is a magánéleti és köJúlia arcképe, 1848
mintájára kokárdát. Petőfi zösségi-nemzeti boldogság elválaszthatatlanságának
halálhírét nem tudta elfo- a kettőssége határozta meg.
gadni, sokáig személyesen kereste. 1849 novembeDe el nem hagylak, hazám, tégedet,
rében például férfiruhában többször is járt a segesvári
Múltat, jövendőt, mindent eltemet
csatatéren. Több alkalommal felkereste Haynaut, hogy
Boldogságomnak tenger-özöne,
útlevelet kérjen tőle, és így beszélhessen a TörökországCsak
szent oltárodat nem önti le.
ba menekült Bem Józseffel. Sok támadás és tragédia
(Elértem, amit ember érhet el…)
érte, ezért még a gyászév letelte előtt néhány nappal
1850-ben feleségül ment Horvát Árpád történészhez,
akitől még négy gyermeke született. 1867-ben elköl- A házasság után
tözött második férjétől, s 1868. szeptember 6-án halt Szendrey Júlia szülei tiltása ellenére beleegyezett a hámeg hosszú betegség után Pesten. Temetése Petőfivel zasságba, melyet találkozásuk évfordulóján, 1847.
való megismerkedése, illetve esküvőjük évfordulóján, szeptember 8-án kötöttek meg. A mézesheteket a „vad
szeptember 8-án volt.
gróf ”-nak, Petőfi barátjának, Teleki Sándornak koltói
kastélyában töltötték. Petőfi számára a házasság vaA házasság előtt
lóban boldogsága beteljesedését jelentette. Júliát,
Petőfi Sándor első múzsáihoz (Csapó Etelka, Med- a „feleségek feleségét” múzsájával azonosítja:.
nyánszky Berta) írt szerelmes ciklusai (Cipruslombok
Mert hisz te és menyasszonyom
Etelke sírjára és a Szerelem gyöngyei) a romantikus
Testvérek
vagytok ti, édestestvérek:
udvarló költészet jellegzetes hangján és motívumaival
Együtt születtetek az égben.
szólalnak meg.
(Múzsám és menyasszonyom)
Szerelmi lírája későbbi feleségéhez, Szendrey J úliához
címzett verseiben teljesedett ki. Petőfi 1846 szeptemberében, a nagykárolyi megyebálon ismerkedett meg a Hitvesi költészet
jómódú, művelt Júliával. A költő az első találkozáskor Feleségéhez írt rajongó, őszinte és közvetlen hangú
szenvedélyesen beleszeretett Júliába, aki eleinte tartóz- szerelmes versei teremtették meg irodalmunkban a
kodóan viselkedett. Romantikus szerelmük viharait, az hitvesi költészetet. Koltón, a mézeshetek alatt szüleérzelmek hullámzását a Júlia-versek sora őrzi. A vál- tett a Beszél a fákkal a bús őszi szél… kezdetű elégia.
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Az i ndító helyzetkép a házastársi idillt, a békés csendet
festi meg. Ám ez a harmónia sem feledteti a költővel a
szabadságharcok véráldozatait. A meghitt pillanatokban is az egész emberiség boldogságáért vívott harc
látomása ragadja magával.

Ugyanitt született a Szeptember végén című elégia.
A vershelyzet dialógust sejtet: a költő és hitvese párbeszédét. Valójában a koltói nyár végi tájra reflektáló
monológ és meditáció fogalmazódik meg a műben.
A még nyíló virágok és a havas hegyek látványának ellentéte személyes élményévé mélyül, és az emberi élet
Pogány Gábor Benő: Szeptember végén, 1998
és boldogság mulandóságára figyelmezteti. A vers szentenciája Kosztolányi Dezső szerint a legszebb magyar hitvesem”) arra utalnak, hogy a legegyszerűbb szavak
verssor: „Elhull a virág, eliramlik az élet.” Az elmúlás saját mondják a legtöbbet a ki nem fejezhető érzésről.
halálának gondolatát, fiatal felesége özvegységének és
A házasságkötés után keletkezett Júlia-versek arról
hűtlenségének vízióját ébreszti fel. A romantikus záró árulkodnak, hogy a forradalom utáni csalódások idején
kép az özvegyi fátylat eldobó asszony iránti, halálon túli a családi életben megtalált boldogság és a költészet jeszerelem vallomásával zárul: „ki téged / Még akkor is, ott lentett mentsvárat a költőnek (A hegyek közt). A házas
is, örökre szeret!” A vers egyfelől azt üzeni, hogy az idő pár örömét teljessé tette, hogy 1848. december 15-én
természetes múlásával józanul néz szembe a versbeszélő, megszületett Zoltán fiuk, akit Petőfi versben köszöntött
azonban a lélek nyugtalanságát leleplezik a zaklatott- (Fiam születésére).
ságot sugalló anapesztusok.
Petőfi 1849. július 22-én, utolsó előtti levelében így
A Minek nevezzelek? című óda megszólítottja a ra- búcsúzott szeretteitől:
jongással szeretett feleség. A szerelmes férj az asszony
Csókollak titeket, szentségeim. Írni fogok,
szépségét és a hozzá fűződő érzéseket próbálja szavakba
valahányszor lehet. Légy nyugodt és béketűrő,
önteni. A képgazdag vers Júlia szépségéből a szemét,
amennyire lehetsz. Higgy! Remélj! Szeress!…
a tekintetét, a hangját, az ajkát, illetve tulajdonságaa sírig és a síron túl örökre hűséges férjed Sándor.
it (szelíd tekintet, zengő hang, lángoló ajak) emeli ki
egy-egy metaforával, melyek lépegetős versmenetben,
láncolatban kapcsolódnak egymáshoz. Minden strófa
eleje a cím bizakodó kérdésével indul, de egy-egy szaSZENDREY JÚLIA már fiatalon érdeklődött az irodakasz vége azzal a tehetetlen lemondással zárul, hogy a
lom iránt. Szívesen olvasta Heinrich Heine verseit és
szavak elégtelenek Júlia szépségének és a földön túli
George Sand francia írónő regényeit. Az írással egy
boldogságnak a kifejezésére. Az újra és újra nekilendülés
időre felhagyott, majd az 1850-es évek második feléfeszültsége a verset a rapszódia felé viszi, a zaklatottságot
től ismét írt verseket és novellákat, melyek leánykori
a látható nyelv (soráthajlások, szabálytalan strófák) is
nevén jelentek meg. A dán Hans Christian Andersen
meséit elsőként fordította magyarra.
érzékelteti. Bár a vers a végül megválaszolatlan kérdéssel
zárul, az utolsó versszak halmozott jelzői („Édes szép ifju
1.

A mottóbeli gondolatot Mikes Lajos azután fogalmazta meg, hogy Júlia kéziratai (naplója és levelei) a Pesti Napló
szerkesztőségébe kerültek. Nézzetek utána, milyen vádakkal illették Júliát! Vitassátok meg, valóban igazságtalanok
voltak-e ezek!

2.

Júlia válasza Petőfinek „1000× Júlia” volt. Írjátok meg a beleegyező választ tíz-tizenöt mondatos levél formájában!

3.

Állítsátok össze a Júlia-szerelem verses történetét!

4.

Készítsetek idővonalat, amelyen jelölitek Szendrey Júlia életének legalább nyolc-tíz állomását!
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Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak bé
A szabadságnak ellenségei!…

Forradalmi és
látomásköltészet
„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e
Nemes láng, amely ugy hevit.
[…]
Oh vajha nemcsak üres beszéddel,
De tettel mondhatnám el ezt!
Legyen bár tettemért a díj egy
Uj Golgotán egy új kereszt!”
Petőfi Sándor

A vágyott halál képe a világszabadságért folyó harc
látomásának részévé válik. Az egész világot megváltoztató küzdelem a rabságból való kitörésre összpontosul.
A személyes áldozatvállalás a főmondatok párhuzamosan ismételt soraiban („Ott essem el én,…”, „ott folyjon az
ifjúi vér ki szívemből”) jelenik meg, míg a feltételes jelentésű mellékmondatok a rabszolgaság ellen felkelő nép
képét mutatják. A versritmus itt felgyorsul, a jambusok
helyébe anapesztusok lépnek. A harcot hanghatásokkal
(„acéli zörej”, „trombita hangja”) a romantikára jellemző
festői képekben jeleníti meg a költő.
A verszárlat temetés-metonímiája a győzelemre,
a zsarnokság leverésére, a világszabadság kivívására
utal. Ünnepélyes tiszteletadás a hősöknek, akiknek egyéni áldozata a közösség sorsába olvad. A versritmust
a spondeuszok számának növekedése lassítja, mindez a
méltóságteljes megemlékezés hangulatát erősíti.

Petőfi Sándor saját költői
hangjának megtalálása után A hovatartozás tudata
(1842–1844) egy rövid, romantikus válságkorszak le- Petőfi pályája elején játékos, humoros helyzetdalban a
zárultával 1846 tavaszán világosan megfogalmazta a „Ki vagyok én?” kérdésre a „nem mondom meg / Ha megszámára fontos értékeket, elképzelését a társadalmi mondom: rám ismernek” választ adta. 1847-ben azonátalakulásról. Kereste saját szerepét, a közösségért ho- ban fontosnak tartotta identitásának megfogalmazását:
zott áldozatvállalás lehetőségét. Kérdés volt számára, mit jelent az a szó, hogy haza, milyen a magyar ember
hogy milyen tett, milyen magatartás vezethet az ideális személyisége, milyen szerepet játszik a múlt és milyet
társadalom megvalósításához. A hasonlóan gondolkodó, a jelen.
fiatal írónemzedék kilenc tagjával alakította meg Petőfi
A Magyar vagyok című vers minden versszaka ezzel a
a Tízek Társaságát, amelyet nem csak művészi, szem- hovatartozást kifejező kijelentéssel kezdődik. A belső
léleti szempontok fogtak össze. Megpróbáltak ugyanis számvetés legfontosabb kérdése: „Mi mostan a magyar?”
egy gazdasági érdekszövetséget létrehozni a kiadók A válasz kiábrándító, elkeserítő. A magyarság szerepe
egyeduralma ellen.
a világban jelentéktelenné vált, kimaradt a társadalmi
fejlődés sodrából, tagjai egymás ellen támadnak. „SzéAz Egy gondolat…
gyenlenem kell, hogy magyar vagyok!” – állítja a költő.
Az 1846-os év záró verse az Egy gondolat bánt engeA verszárlat azonban mégis a hazához való feltétlen
met… című költemény, melynek szerkezeti közép- ragaszkodás szinte himnuszszerű megfogalmazása:
pontjában a világszabadság eszméje áll, és a verszárDe semmi kincsért s hírért a világon
latban a hétköznapiból a „szent” jelzővel kiemelve
El nem hagynám én szűlőföldemet,
válik a mű kulcsszavává. Az érte vívott harc látomását a
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
rapszódiában festői képek sora öleli körül a köznapi, a
Gyalázatában is nemzetemet!
rendkívüli és a méltó halál bemutatásával.
Az „egy gondolat” a hétköznapi, szokványos halál
elutasítása, amely nyilvánvalóan egy különleges tettek
Ez az őszinte, erős érzelmi elkötelezettség az alapja
nélküli élet befejezése. Ez a folyamatos, gyötrő hiá- Petőfi Sándor minden költői törekvésének és a társadalmi
bavalóság-érzés két hasonlatban, a hervadó virág és a változtatás lehetőségébe vetett hitének.
fölöslegesen égő, elfogyó gyertya képében jelenik meg.
A kivételes halál érzetét monumentális, romantikus A tájba vetített látomás
metaforákban formálja meg a költő: „Legyek fa, melyen 1848 januárjában íródott az új tájat, az Alföldet a téli
villám fut keresztül”; „Legyek kőszirt, mit a hegyről a időszakban bemutató A puszta, télen című vers. Ha
völgybe/Eget-földet rázó mennydörgés dönt le”. Az erő Petőfi indulásakor a felfedezés erejével hatott, hogy a
megnyilvánulása a lelkesedését, érzelmi azonosulását költő mennyi apró mozzanatot tud megláttatni a mások
számára semmitmondó tájban, még erőteljesebb ez a
tükrözi.
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hatás a téli Alföld bemutatásakor. A vershelyzet erre benti helyzettel, és a következő versszak nyugalmas,
rájátszva ironikus felkiáltással, szójátékkal kezdődik: ködös alkonyt festő ábrázolásával. Jelzésszerűen bon„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!” Majd az év- takozik ki a kinti tájban a társadalmon kívül élő betyár
szakok megszemélyesítése, a „gyűjtögető” nyár, tavasz, alakja. Egész életsorsát – üldözöttségét és akasztófán
a „rossz gazda” ősz képe készíti elő a táj negatív leírását. való bűnhődését – összesűríti a két metonímia: „Háta
A nyári pusztai élet jellegzetes mozzanatainak és főleg mögött farkas, feje fölött holló.”
a hanghatásainak felsorolásával mutatkozik meg a kiAz utolsó versszakban visszatér a lemenő nap képe,
üresedés, a csend képzete.
és a művet a forradalmi látomás felé tágítja. Az alkonyi
A puszta a befagyott tengerhez hasonlóan végtelen, nap színe a francia forradalom idején vérpadra jutó,
nyitott térként jelenik meg. A nap téli ívét Petőfi elő- „elűzött király” sorsát, és ezzel a társadalmi változás
ször a fáradt madár röptéhez hasonlítja, azután pedig gondolatát emeli be a verszárlatba.
rövidlátó öregemberként megszemélyesítve tárja elénk.
A nézőpont ezután megváltozik. Az emberi lakóhePETŐFI FOGADALMÁNAK (Votum Petőfianum) nelyek felé közelítünk, minden üres, elhagyatott, csendes.
vezik az 1847-ben kiadott Összes költemények mottóA „bent” világába lépve az idő lassú múlását mutatja,
jaként megjelent Szabadság, szerelem! című epigramahogy a béreslegény körülményesen pipára gyújt, ezzel
mát, amely tömören összegzi Petőfi életfelfogását. Így
tölti ki az üres napot. Ugyanilyen élettelenek a csárdák
a kötet első szava a szabadság, a záró szava pedig a
is, nincs vendég, senki nem utazik.
világszabadság lett. 1973-ban, Petőfi születésének 150.
évfordulójára 4×4 cm-es minikönyvben jelentették
Így térünk vissza a kinti tájba. Az ember nélkümeg a verset 47 nyelven, 113 fordításban.
li világban a szelek megszemélyesített képének festői,
dinamikus leírása ellentétes a tétlenségre kárhoztatott
1.

Olvassátok el a bevezető idézet egész szövegét! Fogalmazzátok meg nyolc-tíz mondatban, milyen hasonló vonásokat
találtok benne az Egy gondolat bánt engemet című költeménnyel!

2.

Berzsenyi Dániel már feltette a „Mi a magyar most?” kérdést A magyarokhoz I. című ódájában. Milyen választ
adott Berzsenyi, és milyet Petőfi?

3.

A forradalmi látomás az elűzött király képét vetítette a tájba. Keressetek a Petőfi-kötetben olyan verseket, amelyekben
a költő a királyságról vallott véleményét formálja meg! Gondoljátok át a történelemből tanultak alapján, hogyan
fogadhatták a kortársak ezeket a műveket!

4.

Olvassátok el a Petőfi-kötetből A kutyák dala és A farkasok dala című verseket! Készítsetek kettéosztott naplót,
és hasonlítsátok össze az ábrázolt magatartásformákat! Keressetek megzenésített változatokat az interneten, és
fogalmazzátok meg, melyik adja vissza az eredeti művek hangulatát!
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ÉRDEKESSÉG

A pákozdi csata, Johann Rauh litográfiája

A forradalom és
a szabadságharc versei
„Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.”
Petőfi Sándor

Barabás

1848. március 15. az a nap,
Miklós: 
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 357–364.
Petőfi Sándor
amikor beteljesülni látszott
1848-ban, 1848
minden, amiért Petőfi Sándor lelkesedett: a radikális társadalmi változás, a megalkuvás nélküli harc,
a költő-népvezér szerep.
dik a „szolgaföld”, a „rongy élet”, a „gyalázat” pejoratív
Az események további alakulását azonban inkább jelentésű fogalmaival. A szabadság mindegyik vers
a diplomáciai utak keresése határozta meg. A felelős szakban megjelenik. Három idősíkhoz, a régmúlthoz
minisztérium várakozva figyelte az európai erőviszo- („ősapáink”, „régi kardunk”) mint példához, a jelen
nyok alakulását. Ezt a fajta politizálást Petőfi őszinte pillanatához mint lehetőséghez és az ebből következő
indulattal elutasította.
jövőhöz („a magyar név megint szép lesz”) kapcsolódik. A szabadság szimbóluma a kiharcolását jelképező
Talpra magyar!
kard, és szorosan összefügg vele a tett, az áldozat képe
A Nemzeti dalt Petőfi március 13-án vetette papírra. („lemossuk a gyalázatot”).
A vers egy baráti összejövetelre készült, március 19-ére.
A tett valójában a forradalmi pillanat hozadéka.
A forradalmi pillanat azonban jelképes jelentőségűvé, Nem pusztán a szabadság értékén kell gondolkodni,
a sajtószabadság szimbólumává tette. Sokszor már hanem meg kell ragadni a tett lehetőségét. Ez az igazi,
nem gondoljuk át, milyen máig élő érzést, gondolatot, a nem mindennapi választás: háttérbe szorítani a saját érhangulatot ragadott meg ez a költemény. Ahhoz, hogy deket a közösség javáért. A vers minden érve erre irányul.
hatását újraértelmezhessük, le kell fejtenünk a különböA verszárlat jövőképe hangulatában elválik a megző korok rákövesedett, általánosító véleményeit.
előző versszakokétól. A tisztelettel adózó következő
A vers türelmetlen felszólítással indul. A hiányos nemzedéket mutatja, és azt sugallja, hogy az áldozat
mondatok arra sürgetnek, hogy ragadjuk meg a pillana- nem lehet hiábavaló. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy
tot: állj, ugorj „Talpra”, „itt” van, eljött „az idő”, „most” kell még csak az első lépést tesszük meg az ideális társadalom
tenni, „vagy soha” többé nem lesz erre alkalom. A meg- megvalósítása felé.
szólítás a közösséghez, a „magyar” néphez fordul. RögÖrök kérdésként fogalmazódik meg tehát a történeltön ezután a legfontosabb érv következik: a haza érde- mi pillanat lehetősége, az egyén áldozatvállalása a
kében kell cselekedni. Így a szöveg a dal műfaja helyett közösségéért, a döntés felelőssége. Ezért nem maradt
a Nemzeti dal egyszerű, tettekre buzdító vers.
az ódára jellemző megnyilatkozássá válik.
A döntéshelyzet kérdésfeltevésétől kezdve a költő
többes szám első személyben fogalmaz, a közösség tag- A hajó-toposz mint a forradalom allegóriája
jaként jelenik meg. A költői kérdés a kihagyás eszközé- A Föltámadott a tenger…, mely Petőfi első, nyomtatásvel megerősíti, hogy az örök emberi értéket hordozó ban megjelent királyellenes verse, 1848. március végén
szabadságfogalom helyett nem választható a rabság. íródott. Annak hatására íródott, hogy egy új bécsi leirat
A refrén esküformulájával nyomatékosítja a döntést.
visszavonta egy korábbi leirat forradalmi vívmányait.
A rabság, amelyet a 4. versszakban a lánc szimbolizál,
A költemény alapképe a horatiusi állam-, illetve hajóa közelmúlthoz tartozik, s egészen a „mostot” megelőző metafora új értelmezése. Már a címben megszemélyepillanatig tart. Továbbá ez az állapot összekapcsoló- sített tenger is jelzi, hogy a versnek mélyebb jelentése
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Kétely és győzelemtudat

A Fekete-piros dalban Petőfi már 1848 májusában a
Mohács-látomásban jeleníti meg a nemzet sorsát.
A költemény két szerkezeti egységre bomlik. Az első
rész az állapotrajz, amely a kormány tehetetlenségét
festi le („Fönn a kormány alszik”), a második rész pedig
a Mohács-élethelyzettel azonosítja a jelent. A refrén az
elkeseredettséget tükrözi:
Fessük zászlainkat fekete-pirosra
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.

Az Európa csendes, ujra csendes… 1849 januárjában, az európai forradalmak elbukása után keletkezett.
Az ebből fakadó csalódottság szólal meg a versben.
Az alapképek a lánc és a kard, a sötétség és a fény, a
rabság és a szabadság szimbólumai. A magára hagyott
magyarság az allegorikusan megjelenített szabadság
egyetlen letéteményese, az egyedül hűséges az eszme
követésében. Bár a helyzet nem sugallja a győzelmet, a
mű mégis a rendületlen kitartás verse.
Idilli pillanat a „szörnyű időben”

Petőfi következetes köztársaságpárti szemléletével,
őszinte véleménynyilvánításával állandóan harcban
állt a hivatalos állásfoglalással. Katonai szolgálatot
vállalt 1848 októberétől, hiszen voltak, akik a szemére
hányták, hogy nem vesz részt a verseiben megírt módon
a háborúban. Ebben a zaklatott időszakban egy békés
pillanat létélménye fogalmazódik meg az Itt van az

A szabad sajtó
első terméke
Pesten 1848.
március 15-én,
1868

ősz, itt van ujra… című költeményben. A természet
szépsége, a csend, a költészet és a szerelem teremti meg a
mű finom, idilli világát. A vers három gondolati egységre épül: az elsőben a szemlélődés, a őszhöz való kötődés
és az anya képében megszemélyesített nap bemutatása
kap helyet. A második rész az ősz toposz új jelentését,
az elmúlás helyett az álom, az újrakezdés lehetőségét
foglalja magában. A verszárlatban a lét harmóniájának
csodája vetül az őszi tájba.
PETŐFI TISZTKÉNT SZOLGÁLT a hadseregben, de a
katonai hierarchia tiszteletben tartása nehezére esett.
Kétszer is lemondott rangjáról. Először a hadügyminiszterrel, Mészáros Lázárral került összetűzésbe, mert nem
viselte a tisztek számára előírásos nyakkendőt. Konfliktusukat Petőfi egy epigrammában örökítette meg: „Nyakravaló nélkül akarod megvédni hazádat? / Oh te szamár…”.
Másodszor Klapka György tábornokkal veszett össze.
Erről így írt: „…nem tartom magamat / Nagy embernek,
de akkorácska csak / Vagyok, hogy oly parányok, aminő
ön, / Levett kalappal szóljanak velem.”
Tiszteletteljes, szinte apa-fiú kapcsolat fűzte viszont
a lengyel Bem József tábornokhoz, aki mindkétszer vis�szaadta rangját, és futárszolgálattal, iratok fordításával bízta meg, hogy ne kelljen részt vennie a fegyveres
harcban.

1.

Képzeljétek magatokat az 1848. március 15-i események sodrába! Írjátok meg nyolc-tíz mondatban, milyen szerepet
választanátok magatoknak!

2.

Társítsatok az 1848–1849-ben írt Petőfi-versek közül példákat a következő fogalmakhoz: türelmetlenség, elkeseredettség, bizakodás! Rendezzétek őket három halmazba, amelyeknek lehetnek érintkező pontjai! Válasszatok
mindegyik versből egy-egy jellemző idézetet!

3.

Képzeljetek el vagy idézzetek fel egy olyan tájélményt, amikor tökéletes összhangban érzitek magatokat a természettel! Írjatok erről tizenöt-húsz mondatos fogalmazást!

4.

Írjatok ajánlást az Európa csendes, ujra csendes… megzenésített változatához!
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van. A háborgó tenger a népnek, a gálya az uralkodónak,
illetve a vezető nemesi rétegnek a metaforája. A szilaj
hullámok és a vihar a forradalmat jelentik. A nép erejét
egy hatalmas tablón látjuk magunk előtt, s az egész
versen végigvonuló metaforák által a költemény allegóriává válik.
A vers mélység és magasság lendületes váltakozására, illetve festői és zenei képek erejére épül. Érezzük,
hogy a hatalom irányító szerepe nem működik, ha az
elnyomottak lefojtott energiája felszínre kerül. A sül�lyedő, megtört hajók képe pedig azt mutatja, hogy az
elnyomók végül elpusztulnak.

Petőfi Sándor:
Az apostol – Szerkezet,
cselekmény, szereplők

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Abban az időszakban, ahol a verstérképen űr tátong,
és P
 etőfi neve eltűnt a hírekből, írta meg talán legvitatottabb
és máig legnépszerűtlenebb művét, Az apostolt.”
Kerényi Ferenc

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 365–367.

Petőfi műveinek keletkezésével kapcsolatban sok adatot ismerünk, ám Az apostol
létrejöttéről mindössze a költőtől értesülünk egy Arany
Jánosnak küldött leveléből: „Én a minap fejeztem be egy
hosszú költeményt (valami 3400 sornyi), melynek címe:
Az apostol.” A műből a megírás idején, 1848 nyarán
nem közöltek részleteket a hírlapok, a végleges változat
Petőfi életében meg sem jelent. A költő halála után pedig,
a politikai megtorlás idején nemcsak a politikai verseket
kellett mellőzni, hanem a szerelmi és magánéleti líra
számos darabját is (pl. Szeptember végén, Itt van az ősz,
itt van újra…, Anyám tyúkja). Így a többek között Jókai
Mór által formált Petőfi-képben nem kaphatott helyet
Az apostol sem, melyet Jókai idegen sajátosságokat hordozó, nem pedig magyar jellegű műnek tartott:
„Petőfi legelkeseredettebb lelkiállapotában írta meg nagy
elbeszélő költeményét, az ’Apostolt’. Ő maga, meg fosztva fegyverétől, ült a zugligeti magányban s tépte a lelkét
mindent tagadó kifakadásaival. […] Meg volt hasonulva
jó barátaival, saját nemzetével, az egész emberiséggel.
[…] Ez utolsó költeményét bámuljuk, mint az északfényt,
de nem melegszünk nála. Egész eszmejárása, maga az
eszményített hős nem a mi észjárásunk, nem a mi vérünk:
idegen valami.”
Az apostol végül csak 1874-ben jelenhetett meg először teljes terjedelmében.
Az apostol műfaja

Petőfi Sándor 1848-ban íródott műve romantikus elbeszélő költemény, vagyis verses formában írt epikus
mű, amelyben fontos szerepet töltenek be a lírai elemek. A líraiságot erősíti a költői eszközök használata,
illetve a személyesség, a saját születési időpontjára
utaló nevű Szilveszter alakjához kapcsolódó lélek
ábrázolás. A mű szerkezete és cselekménye is ennek
a lélekábrázolásnak a kibontakozását segíti. Ezáltal
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azonban a szerkezet aránytalanná válik: a fontos
események (I–III. és XV–XIX. fejezet) vázlatosan jelennek meg, a főszereplő lelki-eszmei fejlődéstörténetét viszont részletesen nyomon követhetjük (IV–XIV.
fejezet).
Mivel az elbeszélőt nem az események, inkább a hős
viselkedésének eszmei és érzelmi mozgatórugói érdeklik,
a mű példázatnak is tekinthető. Ez, a valamilyen erkölcsi
vagy társadalmi igazságot bemutató, tanulságos történet
a Bibliából ismert műfaj. Továbbá Az apostol címében is
kötődik az Újszövetséghez, illetve azáltal, hogy Szilveszter
párhuzamba állítható Jézussal.
Szerkezet és cselekmény

A húsz fejezetből álló műben mindhárom idősík
megjelenik, s ezek váltakozása alapján Az apostol négy
nagyobb egységre osztható.
Az első rész (I–III. fejezet) a jelenben játszódik:
a már felnőtt, nagy nyomorban élő Szilvesztert és
családját ismerjük meg. A férfit bűntudat mardossa,
amiért felesége és gyermekei éheznek. Gondolatban
többször megszólítja Istent, eközben a rabszolgaságról
és a bűnről elmélkedik, majd megfogalmazódik benne
saját feladata is.
A második részben (IV–XIV. fejezet) visszatérünk
a múltba, és megismerjük Szilveszter életét születésétől kezdve fiatal felnőtt koráig. A csecsemőt anyja
egy bérkocsiba rejti, a kocsis pedig egy kocsma küszöbén hagyja, ahol egy részeges tolvaj megtalálja. Tőle
kapja a Szilveszter nevet, és négyéves koráig neveli a
fiút, megtanítja lopni. Halála után egy vénasszonyhoz
kerül, aki koldulásra kényszeríti. Hatéves korában egy
mogorva, de gazdag úr viszi magával, s kisfia szolgáló
jává teszi. Az úrfi gonoszul bánik Szilveszterrel, de ő
sokat tanul mellette. Tizenhat évesen elhagyja a házat,
szorgalmasan tanul, és egy falu jegyzőjeként tanítja az
embereket. A pap azonban fellázítja ellene a falubelieket,
akik elüldözik Szilvesztert. A földesúr leánya először
gyűrűt ad neki, majd elszökik vele együtt, s gyermekük
is születik. Hogy eltartsa családját, az ifjú könyvet ír az
elnyomókról, ám a cenzúra miatt nem adják ki. Ettől
fogva másolásból él.
A harmadik rész (XV–XIX. fejezet) ismét a jelenben
játszódik. Szilveszter kisfia meghal, és a jegygyűrűjét
kell eladnia, hogy koporsót vegyen neki. Ezután felfedez
egy titkos nyomdát, ahol kinyomtatják a könyvét, és
terjeszteni kezdik. A nép újra ellene fordul, elfogják,
majd felség- és vallásgyalázás címén tíz évre börtönbe zárják. Úgy érzi, a szabadságért szenved, s olyan
boldogan viseli bilincsét, mint egykor jegygyűrűjét.
Amikor a börtönőr kiengedi, már aggastyán: elindul

megkeresni a családját. Megtudja, hogy felesége meghalt
bánatában, de sem a sírjára, sem pedig másik fiára nem
talál rá. Nem tudja elfogadni, hogy minden szenvedése
hiábavaló, ismét erőre kap, és le akarja lőni a királyt, de
elfogják, és kivégzik.
A negyedik rész (XX. fejezet) kitekintése a jövőbe:
az új nemzedékek lerázzák magukról a rabláncot, és
tisztelettel gondolnak a régi idők apostolára.
Szilveszter alakja

Szilveszter a mű kezdetén a népet, a világot megmentő
tervekkel rendelkező apostolként áll előttünk, jellemfejlődését csak a múltba visszatekintve ismerhetjük meg.
Életének fontos motívuma a társadalmon kívüliség:
már az élete is így indul, hiszen édesanyja nem egyszerűen elhagyja, hanem kiteszi az utcára, kiszolgáltatva az
idegeneknek. Gyermekkorában tolvajként, koldusként
szintén a társadalom peremére szorul, de nem lel otthonra a nagyságos úr házában sem. A falu jegyzőjeként
szembekerül a földesúrral és pappal, a nép pedig,

És ennek ma kellett történnie, hogy engem, mint
orosz spiont, mint hazaárulót, agyon akart vermi
a magyar nép, ma június 15-ikén [….] ma három hónapja,
hogy március 15-dike volt, midőn első valék azok
közt, kik a magyar nép szabadságáért szót emeltek,
síkraszálltak.

Őt azonban elkergették, s helyette a helyi református
pap fiát választották meg. Szilveszter hasonlóképpen jár,
amikor az emberek a pap hatására elzavarják a faluból.

A MŰ FORRÁSAI KÖZÉ TARTOZOTT Charles Dickens
Twist Olivér című regénye: az angol regényhős és
Szilveszter hányattatott gyermekkori sorsa szinte teljesen azonos. Illyés Gyula egyenesen „dunai–tiszai Twist
Olivér”-nek nevezi Petőfi főhősét.

1.

Vitassátok meg, miért tátonghatott „a verstérképen űr”, s miért tűnhetett el Petőfi neve a hírekből Az apostol megírása
idején!

2.

Írjatok levelet Szilveszternek az édesanyja nevében, miért hagyta el őt! Az osztály egyik fele egy gazdag asszony,
a másik fele egy koldus szemszögéből írjon!

3.

Kitalált blogbejegyzés formájában hirdessétek meg a jegygyűrűt! A hirdetéshez írjon hozzászólást Szilveszter egykori
tanulótársa, egy asszony a faluból, a pap, aki elűzette őt, a király és Szilveszter felesége!
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Illusztráció Az apostolhoz, Székely Bertalan műve, 1889

amelyért szenved és harcol, nem tart ki mellette. Először
elűzik a faluból, majd megtagadják a könyvét és Szilveszter megbüntetését követelik, harmadszor pedig, miután
rálő a királyra, megalázzák és belerúgnak.
Szilveszter Horváth János irodalomtörténész
megfogalmazása szerint „a költő szócsöve; király- és
pap-gyűlöletét könyvben írja meg”. Valóban, Petőfi több
királyellenes verset is írt, pl. A királyokhoz, A király és a
hóhér, illetve más költeményeiben a nép erejét, hatalmát
fogalmazta meg, pl. Föltámadott a tenger. Szenvedély
és indulat jellemzi tehát mindkettejüket, de emellett
életrajzi párhuzamok is összekötik őket. Elsőként születésük időpontja, azaz szilveszter napja, amelyről a
főhős a nevét is kapta. Az iskolában kedvenc tantárgyuk
a világtörténet volt, Szilveszter vándorlása a költő országjárásra emlékeztet, mindkettőjüket cenzúrázták, és
másolásból is éltek. A kastély jómódú kisasszonyában,
aki szülei akarata ellenére követi Szilvesztert, Szendrey
Júliát láthatjuk. A mű egyik közvetlen előzménye pedig
az 1848 júniusában lezajlott szabadszállási képviselő-választás: Petőfi képviselő szeretett volna lenni,
mert azt remélte, így tovább tud küzdeni a hazáért és a
népért. Szabadszállásról fegyveres nemzetőrök kísérték
ki, hogy meg ne lincseljék.

Az apostol
– Életáldozat,
értékátadás
„Senki sem szeret jobban, mint az,
aki életét adja barátaiért.”
Jn 15,13
Az apostol filmadaptációja, rendező: Aczél Pál, 1914

A felvilágosodás és a francia forradalom elképzelése sze- E
 nnek érdekében hajlandó feláldozni önmagát, s jutalrint az egyén lehet egyszerre ember és polgár: ember, mat sem vár.
aki a saját boldogságát keresi, önmagáért és családjáért
A második monológ (X. fejezet) tulajdonképpen a
felelős, valamint polgár, aki feláldozza magát a többi főhős imája, amelyet a város börtönéből szabadulva, a
emberért, és a világot akarja jobbá tenni. Az apostol természet csodáit látva mond el. Isten hatalmát és jóegyik fontos kérdésére, hogy ez a két szerep megvaló- ságát dicsőítve fejezi ki a természetben megtapasztalt
sítható-e egyidejűleg, a válasz nem. Szilveszter csak szabadságélményét.
akkor válhat apostollá, ha emberi létét feladja.
A harmadik monológot (XI. fejezet) szerkezetileg
kiemelt helyen, a mű közepén találjuk. Szilveszter a Földet,
Az ember meghalt benne s él a polgár.
ezt a „nagy gyümölcs”-öt egy szőlőszemhez hasonlítja, s
Ki a családé volt elébb,
az ebből kibontakozó allegóriában megismerjük SzilMost a világé;
veszter eszméinek összefoglalását, amely Petőfi ars
Ki három embert ölelt az imént,
poeticájának is tekinthető. A főhős arról elmélkedik, hogy
Most milliókat ölel át.
egy kis szőlőszem megéréséhez egy nyárra van szükség, a
Földnek pedig évezredek vagy évmilliók kellenek. S míg
Apostoli küldetéstudat
a szőlőszemet napsugarak érlelik, addig a Földet a nagy
A nemleges válasz nem egyértelmű Petőfi hősének, s lelkek. Ilyen nagy léleknek tartja Szilveszter önmagát is,
ezért vívódik magában: szeretne másokért küzdeni, aki a világot jobbá teszi és a népet a helyes út felé vezeti.
ugyanakkor magáért élni. Ez az ellentmondásosság fe- Nagy emberek azonban ritkán születnek, így a Föld nem
szültséget okoz számára. Időnként lángol benne a tenni tud hamar megérni. Ebben a rövid szakaszban tehát az
akarás, máskor pedig, az emberi lét iránt vágyakozva, emberiség története jelenik meg, melyben cél a boldogfájdalmas hangon szólal meg:
ság, s ennek eszköze a szabadság.
Szegény fiú te, mikor élsz magadnak,
Lesz-e idő, midőn magadnak élsz?
Te szétosztod mások közt lelkedet,
[…]
Nyugodjál meg sorsodban, jó fiú,
Viseld békén a rideg életet;
Tégy másokat boldoggá, ha lehet,
S maradj magad boldogtalan.

Az apostoli küldetéstudat lényege három, a szabadságot középpontba állító monológban fogalmazódik
meg. Az első monológ (III. fejezet) egy látomásos
kép keretében hangzik el: Szilveszter lelke a csillagok
fölé repül, s „az Ős-szellem fényében fürödve” szólal meg:
a rabszolgaságot tartja a bűnök forrásának, a cél éppen
ezért az emberek közti egyenlőség megteremtése.
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Egyén és közösség

Mint arról szó volt az előző leckében, Szilveszter alakjának fontos eleme a társadalmon kívüliség. Gyermekkorától kezdve a magánytól szenved, s tragédiája, hogy
végül teljesen egyedül marad: a vén koldusasszonynál
egyetlen barátja van, egy kiskutya; a vele egykorú úri
fiú szolgának tartja, megalázza és féltékeny rá. Ifjúkorában sem szerez barátokat, tanulótársai távolságtartóak,
gúnyolódnak rajta.
olyan volt társai körében,
Mint csillagok között a hold.
Azok csodálták őt, de nem szerették,
Lelkének fensősége rajtok
Mint sziklakő nehezkedett,
És ellenében

Az általa tanított, könnyen befolyásolható emberek (először a falubeliek, majd a könyvét olvasók) szintén ellene fordulnak. A sok rossz tapasztalat ellenére
Szilveszter a polgárszerep elsődlegességét vallja, és az
emberiség szabadságáért küzd. Úgy véli, hogy az egyén
csak akkor lehet boldog, ha az egész emberiség eléri
a boldogságot. Fel akarja áldozni magát azokért, akik
meg sem értik őt, s eközben családját, feleségét és gyermekeit elveszíti.
Ráébred, hogy apostolkodása, tanítói tevékenysége
nem elég a lassú fejlődés szolgálatához, a zsarnokság
megszüntetéséhez. Börtönbeli látomása után elveti addigi elveit, és saját elvesztett boldogságát siratja:
az emberiség, szabadság,
Ez mind üres szó, puszta ábránd,
Melyért bolondok küzdenek.
Te egymagad voltál valóság,
Szerelmem istenasszonya!
És én örökre elvesztettelek!

Szabadulása után úgy látja, fogolyévei alatt a világ
nem haladt előre, sőt inkább visszafejlődött. Ennek
következtében átértékelődik benne a költő, a próféta
lángoszlop szerepe, és úgy dönt, nem vezetni fogja a
népet, hanem helyette cselekszik. Társakat már nem
keresve egyedül vállalja a forradalmi tettet, és rálő a
királyra. Önfeláldozása és halála sem hoz gyors változást,
ráadásul kivégzésekor a nép a királyt élteti, őt pedig az
akasztófa mellé temetik.
Ezt az egyszerre tragikus és groteszk befejezést
írja felül a XX. fejezet, amely értelmet ad Szilveszter
áldozatvállalásának.
S megemlékeztek a győzelmesek
Ama szentekrül és nagyokrul, akik

A szolgaságban szabadok valának,
És hirdették az ígét,
S díjok halál lett…

Hasonlóság Jézussal

Szilveszter alakja párhuzamba állítható Jézuséval: kezdetben tanító tevékenységet folytat, az általa tanítani
és megváltani akart nép viszont külső nyomásra ellene
fordul.
Jézust Júdás elárulja, Péter háromszor megtagadja,
elfogásakor „szembeköpdösték, és ököllel verték, mások arcul ütötték” (Mt 26,67). A katonák által felhergelt tömeg
Jézus neve helyett a gyilkos Barabásét kiáltja, így Pilátus
neki ad kegyelmet, Jézust elítélik és keresztre feszítik.
Ő azonban a kereszten sem ítéli el a tömeget, sőt megbocsátást kér az őt gyalázók számára: „Atyám, bocsáss
meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Lk 23,34) Szilveszter könyve lázítónak nevezése után „rémesen lakolt”,
elfogják az utcán és elhurcolják, hiába könyörög, nem
engedik elbúcsúzni családjától. A király elleni merénylet
után „leverék lábárul”, arcul köpik, megrúgják ősz fejét.
Jézushoz hasonlóan a vérpadon szánalommal tekint a
kivégzését követelőkre:
Az ősz ember végigtekinte a
Kárörvendő szilaj tömeg során, és
Sajnálkozó köny reszketett szemében,
Sajnálta, akik őt megrugdosák,
S akik gyönyörrel nézik most halálát…

PETŐFI SÁNDOR ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYÉT kétszer is megfilmesítették. 1914-ben a Thália Filmgyár
készített belőle négy felvonásban némafilmet. Ennek
a szalagja 1800 méter hosszú volt, de a cenzúra nem engedélyezett néhány feliratot, ezért 1113 méterre kellett
rövidíteni. A „magyar Nyomorultakként” reklámozott
műben 1200 statiszta működött közre, Petőfi és az apostol szerepét Krupka András Szilveszter játszotta. A női
főszereplő, Saár Aranka emlékei szerint a filmet a Petőfi
Múzeum őrizte, ma már azonban nincs meg a kópia.
1991-ben 64 perces tévéjáték készült Balogh Zsolt
rendezésében, Kaszás Gergő és Ternyák Zoltán fő
szereplésével.

1.

Vonatkoztatható-e a mottó Szilveszter önfeláldozására? Vitassátok meg, hogy Szilveszter valóban a közösségért
adta-e fel saját boldogságát!

2.

Idézzétek fel, kik voltak az apostolok! Magyarázzátok meg, miért nevezhető Szilveszter is apostolnak!

3.

Mit gondoltok, egy mai apostol mit tarthatna feladatának? Ha ti lennétek azok, mit tennétek? Írjatok három
példát!

4.

Jellemezzétek Szilveszter Istenhez való viszonyát! Véleményeteket idézetekkel is támasszátok alá!
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ÉRDEKESSÉG

Irígység és gúny támadott föl,
És rálövöldözé
A sebesítő nyilakat.
[…]
És elvadúlt lassanként a világtól,
Mindegyre mélyebben szállott magába,
S kerűlt mindenkit… egy barátja volt,
A senkitől meg nem zavart magány.

Petőfi hatása
és utóélete a magyar
irodalomban
„Én nem hiszem, hogy meghalt! Szigorú szemekkel
vigyázza szívünket, int az igazra. […] S ha jönne valami
világpusztulás, […] és csak egy ember maradna
a romok között kisarjadó vegetációban: az ő hitével
kezdhetne új életre.”
Juhász Ferenc

Petőfi rövid, mindössze hét
éves (1842–1849) költői pályájának hatástörténete máig töretlen. Saját kortársai
(bírálói, méltatói, epigonjai) csakúgy, mint az utókor,
esszékben, versekben, ünnepi szavalatok formájában,
koncerteken és egyéb nyilvános fórumokon emlékeztek
meg alakjáról és életművéről. A Petőfiről kialakított kép
azonban nemcsak irodalomtörténeti kérdés, időről-időre saját erkölcsi, világnézeti önértelmezését is megalkotja általa a mindenkori magyar társadalom.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 368–374.

Kortársak Petőfiről

A szentimentális almanachlírához szokott kortárs kritika A helység kalapácsa (1844) megjelenése után egyre
gyakrabban támadta Petőfit. Bírálói (például Nádaskay
Lajos, a Honderű című divatlap publicistája) elsősorban
népiességének alantas, közönséges voltát vetették a
szemére.
Erdélyi János, a népdalgyűjtés hazai kezdeményezője korán felfedezte Petőfi tehetségét. Szerinte a
kritikusok azért támadták a költészetét, mert a külföldi (főként a német) irodalomból elvont szabályokat
kérték számon a népiesség új formáját megteremtő
költőn. Petőfi Sándor újabb költeményeinek 1846-os
kiadása kapcsán Erdélyi védelmébe vette pályatársát,
akinek költészetét, a témaválasztás és az előadásmód
miatt, bírálói „aljasnak” (parlagian közönségesnek)
bélyegezték.
Az utókor Petőfiről

Az 1850–1860-as években egyre többen utánozták
Petőfi népies stílusát. A Petőfi-epigonok verseskötetei (például Lisznyai Kálmán: Palóc dalok, 1851) magas
példányszámban keltek el. Erdélyi János, Gyulai Pál és
Arany János felléptek a petőfieskedők ellen, akik azzal,
hogy csak költészetének külsőségeit vették át, eltorzították a Petőfi-féle népiesség-eszményt.
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Bolyongó üstökös
A Petőfi-kultusz alakváltozását mutatja be a Petőfi Irodalmi
Múzeum kamarakiállítása, 2019

Irodalomtörténet-írásunk eleinte csak Petőfi népiességét hangsúlyozta, politikai költészetének értékét
csak a kiegyezés után ismerték el. A Petőfi Társaság,
élén Jókai Mórral, 1876-ban alakult meg. Később a társaság által képviselt „hivatalos” kultusz maradiságát Petőfi
szellemével szembeállítva bírálta Móricz Zsigmond
(Ha Petőfi élne, 1931).
A nyugatosok Petőfi-képe nem volt egységes.
Petőfi nem alkuszik (1910) című esszéjében Ady Endre részben a saját arcképét rajzolta meg, amikor Petőfit
„nagy gyermeknek” nevezte, és rámutatott a költő megalkuvásra képtelen, érzelmi szélsőségekre hajlamos
személyiségére. Babits Mihály Petőfi és Arany című
tanulmányában (1910) a magyar lélek „két szembenálló
típusaként” mutatta be a két költőt. Esszéjének tételmondatai: „Petőfi nyárspolgár a zseni álarcában. Arany
zseni a nyárspolgár álarcában.” A költőóriás-előd súlyos
árnyékával viaskodó ifjú Babitsnak e szellemes, de nyilvánvalóan téves megállapítása a két költő éles szembeállításában pont azokat az értékeket vonta meg Petőfitől
és fordította visszájára, amelyek a korábbi, és részben
későbbi kanonizáció során fontos szerepet játszottak a
költőről kialakított képben.
Horváth János 1922-es tanulmánykötete Petőfi
költészetének fejlődésrajzát kívánta bemutatni. Petőfi
népies korszakát az irodalomtörténész a „lírai szerepjátszás” időszakának nevezte, amely után a költő kialakította saját „lírai személyességét”.
Szerb Antal irodalomtörténetében (1934) Petőfi
„lírai realizmusát” (verseinek természetes, közvetlen
hangját), népiségét és szabadságszeretetét emeli ki.

1.

A mottóból kiindulva fogalmazzátok meg, melyek azok a vezéreszmék, amelyekre egy világméretű katasztrófa után
újra felépíthető az emberi társadalom?

2.

Olvassatok el további négy-öt, Petőfi alakját vagy költészetét megidéző, 20. századi verset, és válasszátok ki a nektek
legjobban tetszőt! (Reményik Sándor: Petőfihez, József Attila: Petőfi tüze, Buda Ferenc: Petőfi utolsó látomása, Kányádi
Sándor: Zarándokút stb.)

3.

Hallgassatok meg néhány megzenésített Petőfi-verset (pl. Hobo: A farkasok dala, Ferenczi György és a Rackajam:
A magyar politikusokhoz, Koncz Zsuzsa: Nem ver meg engem az isten, Pamut: Képzeldel) vagy Petőfiről szóló dalt (pl.
Cseh Tamás: Petőfi halála, Kormorán: A költő visszatér)! Készítsetek ti is saját megzenésítést a költőről vagy valamelyik
verséből!
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Az 1940-es évek végén megkezdődött Petőfi emlékének pártállami kisajátítása. A halálának 100. évfordulóján elhangzó „Lobogónk: Petőfi!” jelszó révén a Magyar
Kommunista Párt a költő politikai örököseként tüntette
fel magát. A kizárólagosság 1956 után fokozatosan
megszűnt, a pártállami kultúrpolitika a kánon bővítését
(pl. József Attilával) szorgalmazta.
Pilinszky János Levél Petőfi Sándorhoz című írásában (1973) „az érett Arany” és „a meghasonlott Vörösmarty”
alakját az Atyához, míg Petőfiét a Fiúhoz hasonlította.
A költő szerint Arany és Vörösmarty „napja” szelíden
melenget, ám Petőfi lángoló tüze éget.
A Petőfi-dagerrotípia
Később jóval meglepőbb metaforákat is találtak
(a költő e
 gyetlen
Petőfire az utókor alkotói. Esterházy Péter esszéjében
hiteles fotográfiája),
(1988) „légtornász”-ként láttatja, míg Lövétei Lázár
1845 körül
László egy kiállítás-megnyitó beszédében (2019)
„fekvőrendőr”-nek, azaz megkerülhetetlennek nevezi a Attila Ódájának egy sora („El vagyok veszve, azt hiszem”).
híres költőelődöt.
A versben nemcsak különféle szövegek, de többféle lírai
szólam és eltérő hangnemek (elégikus, patetikus, groVersek Petőfiről
teszk) is keverednek egymással.
Babits Mihály Petőfi koszorúi című verse 1923. január
Az ellenségtől űzött Petőfi menekülésének és ha1-jén, Petőfi születésének centenáriumán jelent meg a lálának fő témáját négy szakaszban bontja ki a vers.
Nyugatban. A vers megszólítottja a magyar ifjúság, A számozott szerkezeti egységek nem a „cselekmény”
akitől a lélek szabadságát és a hang igazságát kéri szá- időrendjében követik egymást. Az első az üldözőjével
mon a vers beszélője, aki a „vak ünnep” és a „vak Meg- és a halállal szembeforduló Petőfi alakját, a második a
szokás” helyett „eleven emléket” kíván állítani Petőfinek. szétszórt papírokkal körülvett, temetetlen halott képét,
Hasonló indulat fűti Utassy József Zúg március a harmadik a meggyilkolásának jelenetét, a negyedik a
című versének (1968) beszélőjét is egy olyan történelmi halál elől, mégis a halál felé futó költő figuráját villantja
korban, amelyben ismét visszaélnek Petőfi nevével. fel. A négy tétel szerkezeti felépítése azonos: a felütés
Utassy József szabadságfogalma – Petőfiéhez hasonló- Petőfi halálának egy mozzanatát idézi fel, amit a költő
an – hármas pilléren nyugszik. A XIX. század költőinek értelmez, majd a megidézett pillanatot a saját sorsára
megidézése arra utal, hogy a politikai, a gazdasági és a vonatkoztatja.
szellemi szabadság 120 évvel a ’48-as forradalom után
sem valósult még meg.
ÉLETESEMÉNYEI, KÖLTÉSZETE és halálának
Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé című verse
körülményei kultikussá tették Petőfi Sándor alakját. A
(1976) Petőfi haláláról szóló siratóének vagy gyászdal,
Petőfi-kultusz azáltal, hogy egybegyűjti és időről időre
amely az Emlények és a Harminc év múlva parafrázisaként
kiállítja a költő személyes tárgyait, a kézírását tartalmais olvasható. A megidézett Arany-verseken kívül más
zó dokumentumokat vagy a róla készült képzőművéirodalmi allúziókra is felfigyelhet a befogadó. Ilyenek
szeti alkotásokat (köztük az egyetlen hiteles dagerropéldául az Ómagyar Mária-siralomból vett „fugva, husztípiát), a magyarság kollektív emlékezetének részévé
tuzva” szavak, néhány reformkort (a Hymnust) idéző
avatja a „lánglelkű poéta” alakját.
nyelvi utalás („tenhazád”, „elátkozád” stb.) vagy József
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Az új földesúr (1862)

A kőszívű ember fiai (1869)

A TELJES MŰVET!

Jókai Mór 1825. február
18-án Komáromban született nemesi értelmiségi
családban. Édesapja, Jókay
József ügyvéd, édesanyja
Pulay Mária. Az édesapa
korai halála után későbbi
sógora, Vály Ferenc figyelt
neveltetésére. A gyermek
Jókai könnyen tanult nyelveket, és mind az írásban,
Jókai Mór, Barabás Miklós
mind a festészetben telitográfiája, 1854
hetségesnek bizonyult.
A pápai református gimnázium önképzőköre, ahol egy
évig Petőfivel is együtt alkottak, fontos állomás volt az életében. A jogi pályát választotta, Kecskeméten tanult, majd
ügyvédi vizsgát tett Pesten. Ekkorra megjelent néhány novellája, 1846-ban a Hétköznapok című regénye. Elhatározta,
hogy írásaiból fog megélni. Az Életképek folyóirat szerkesztője lett, Petőfivel dolgozott együtt, tagja volt a Tízek Társaságának. A 1848. március 15-i forradalom egyik vezéralakja
lett, nevéből a nemesi származást jelző Ásvai előnevet
és az y-t is elhagyta. Magánéletében is meghatározóvá vált
ez a nap: ekkor lépett a Nemzeti Színház színpadára, hogy
a nézőket lelkesítse, s ott Laborfalvi Róza, a kor ünnepelt
színésznője kokárdát tűzött a kabátjára. Szerelmükből a család tiltakozása ellenére házasság lett. A szabadságharc ideje
alatt újságírással foglalkozott, ezért a bukás után menekült
a felelősségre vonás elől. Felesége a komáromi vár védőinek
kiadott menlevelet szerzett neki. Laborfalvi Róza 1886-ban
bekövetkezett haláláig nyugodt alkotói légkört teremtett
férje számára.
Jókai írói pályája igazán a Világos utáni korszakban
teljesedett ki: írófejedelem, parlamenti képviselő. Életének
utolsó éveiben a divatos szerzők felé forduló olvasóközönség
és családja is elfordult tőle. Ennek oka elsősorban második
házassága: 74 éves korában feleségül vette a húszéves Grósz
(Nagy) Bella színésznőt. Jókai Mór 1904-ben hunyt el Budapesten, síremléke a Fiumei úti temetőben található.

OLVASD EL

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 375–380.

Ebben a regényben a Világos utáni korszakot, a passzív ellenállás
lehetőségét mutatja be az elbeszélő. Az egyik történetszál a magyar szabadságharc
leveréséért magyarországi birtokot kapó Ankerschmidt lovag, a másik Garanvölgyi Ádám és Aladár,
a magyar szabadságért harcolók életregénye. Az osztrák katonatiszt fokozatosan ráébred ellenfelei erkölcsi
tisztaságára, ennek hatására magyar érzelművé válik,
asszimilálódik. Jókai azon meggyőződése fogalmazódik meg, hogy az igaz emberi értékek hordozói
felismerik egymást, hiszen az erkölcsi erő tudatformáló tényező.
A TELJES MŰVET!

„Jókai egy egész boldog világ, tele millió alakkal, színnel,
ragyogással, naiv és ellenállhatatlan varázzsal.
Az ő kozmikus tágasságában s teljességében él a magyar
glóbus […]. Jókai a magyar levegő.”
Móricz Zsigmond

OLVASD EL

Jókai regényei

Rajongás és elutasítás

A Jókai korabeli Európában már a realista regény uralkodott, ám ő ekkor bontakoztatta ki Magyarországon a romantikus szépprózát, a magyar elbeszélő stílust. Elődei
és kortársai (Jósika Miklós, Eötvös József, Kemény
Zsigmond) ugyanis nehézkesebb nyelvezetet használtak, nála viszont a természetes, szellemes hangvétel a
jellemző. Regényei hangnemét sokszínűség (humor,
anekdotás fordulatok, szatíra, idill és pátosz) jellemzi.
Jókaira, „a nagy mesemondóra” színes, lebilincselő képzelő- és mesélőerő jellemző.
Jókainak az ötvenéves írói jubileumára 1894-ben
kiadott művei száz kötetben jelentek meg. Kivételes
írói pálya az övé, melyet indulásától kezdve feltétlen
rajongás vagy éppen kemény kritika kísért. Sokszor
szembesítették a „romantikus” Jókait a realizmus alkotási módszerével, számon kérték rajta a típusalkotást,
a mély lélekábrázolást. Pedig Jókai művilágához a
mesélés tényét elfogadva, nyitott képzelettel kell
közelíteni, és akkor a befogadó számára kibontakozik
a kor magyar valósága, feltárul a történelem, megjelenítődik az emberi természet. Ahogy Szörényi László
irodalomtörténész megfogalmazta: „Jókai olyan varázsló,
aki a világtörténelemmel is tud üzenni.” Fontos művei is
tükrözik, hogy Jókai Mórnak az újra fogékony gondolkodásmódja egész alkotói pályáját végigkíséri.

A szabadságharc leverése óta eltelt
húsz évben felnőtt egy olyan nemzedék, amelynek már nem volt igazi
tudása erről az időszakról, ezért az író fontosnak érezte,
hogy átélhető, megőrizhető képet adjon róla.
A három Baradlay fiú és édesanyjuk, Baradlay
K azimírné jelképes útja a magyar közösség sorsáért
vállalt áldozat, a saját érdek helyett a nemzet felemelkedésének támogatása.
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Mítoszteremtő mű, amelynek alapján a magyarság
számára megformálódott a reformkor, az 1848-as
forradalom és a szabadságharc a nemzettudatban
megjelenő képe. A kulcsregényként is értelmezhető
mű a megírás időszakára, vagyis az 1860-as évekre is
vonatkoztatható, a három Baradlay fiú mintái pedig a
Tisza fiúk (Kálmán, Lajos és Domokos) voltak.
A záró, Húsz év múlva című fejezetben a Világos utáni
korszak legfontosabb kérdése merül fel: a vereség tudatában érdemes volt-e annyi áldozatot hozni, küzdeni?
Az elbeszélői válasz a szereplők sorsában és állásfoglalásában tükröződik: igen, minden egy jobb korszak
eljövetelét szolgálta.
És mégis mozog a föld (1872)

Jókai a rózsák között svábhegyi kertjében
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lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az
esti harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.

A jövő század regénye
(1872–1874)

A mű 1952–2000 között játszódik,
és legerőteljesebb víziója az orosz
nagyhatalmi befolyás kiterjesztése. Az erőviszonyok
alakításában a légi csatának, az új repülő szerkezetnek
(„aerodromon”) van döntő szerepe. Ezt Tatrangi Dávid,
egy romantikusan ábrázolt, becsületes, székely feltaláló
alkotja meg, ahogy a Jókai korában szintén nem ismert
műanyagot is ő találja fel „ichor” néven. A hatalom helyes érvényesítése adja a lehetőséget, hogy megszülessen az örök béke.

JÓKAI 1853-BAN egy régi kőbánya helyén vásárolt földet a Svábhegyen. A kopár területről az író édesanyja
így beszélt: „Nem tudom, minek is vette Móric azt a kősziklát. Nincs azon se fű, se fa […], még a csacsi is elvesz
rajta. Róza úgy söprögeti össze a földet, melet a kő tetejére
szór, hogy a fűmag kikeljen rajta.” Jókai azonban virágzó
kertet hozott létre a „hápa-hupa kősziklán”: szőlőt, gyümölcsfákat telepített, a veranda elé pedig díszkert került, ahová az édesanyja kertjéből származó rózsákat
ültette. Büszke volt rá, hogy visszaadott valamit a természetnek, és tapasztalatait Kertész-gazdászati jegyzetek (1896) című munkájában összegezte. Az egykori
présházban a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-emlékszobát rendezett be.

1.

Keressétek meg, hogyan szövődik bele Az új földesúr című regénybe Petőfi Sándor eltűnésének legendája!

2.

Osszátok szét, és dolgozzátok fel pármunkában A kőszívű ember fiai fejezetcímeit! Milyen metaforikus vagy metonimikus jelentéseket fedeztetek fel? Mely motívumok térnek vissza?

3.

Kinek a szavait idézi a És mégis mozog a föld… címe? Olvassátok el az előszót! Kinek a sorsára ismertek rá?

4.

Lapozzatok bele A jövő század regényébe! Gyűjtsetek olyan, az író által elképzelt találmányokat, amelyek megvalósultak!
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A mű megmutatja, milyen szellemi
harc teremtette meg a reformkor lehe- Új témák az 1890-es években
tőségeit. Főszereplője, Jenőy Kálmán Az idősödő Jókai megújulást kereső alkotásai közül két
alakjában több áldozatos művészsorsot ötvöz az elbe- kisregény emelhető ki. A gazdag szegények (1890) a
szélő. Csokonai, Katona, Kisfaludy Károly és Kazinczy városi proletárok egyszerű világába vezet, ahol még él
életének nehéz mozzanatai egyaránt beépülnek jellemé- az erkölcsi rend, bár az élet nagyon nehéz, de becsülebe. A mellékszereplők felvillantják a vándorszínészek tes munkával lehet boldogulni. Ide menekül egy gróf
életét, a magyarság őseit kutató Kőrösi Csoma Sándor kisasszony a szerelmi csalódása után. A Sárga rózsa
törekvéseit, a változást elutasítók körét, és a főúri pártfo- (1893) a puszta zárt életét mutatja be. A sosem hazudó
gók mellett a kisemberek segítő szándékát is megjelenítik. becsületes csikós, Decsi Sándor és az ügyeskedő, megJókai síremlékének felirata is e művet idézi:
alkuvó gulyásbojtár, Lacza Ferkó balladaszerű harcot
folytat a pusztai szépség, Klárika szerelméért. A lezárás
Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek
azt sugallja, hogy a tisztesség a szerelemnél is fontosabb.

PROJEKTMUNKA

Jókai Mór:
Egy magyar nábob
„Ő tartotta írásaival millió és millió emberben a honszerelmet.”
Mikszáth Kálmán
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Egy magyar nábob – jelenet Várkonyi Zoltán filmjéből,
1966 – Kárpáthy János (Bessenyei Ferenc)
és Wesselényi Miklós (Básti Lajos)
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 381–382.

„Az irodalom hivatása az igazság eszméit terjeszteni” – írta Jókai Mór (Életképek, 1847). Egy magyar
nábob (1853–1854) című művét ebben az értelemben nevezte irányregénynek.
1.

Hogyan jelenik meg ez az irányzatosság a jellemformálásban, az epizódokban, a környezetben, az életmódban,
a nyelvezetben? Csoportmunkában dolgozzatok!

2.

Nézzetek utána, mit jelentett a címben szereplő nábob szó eredetileg és a reformkorban!

3.

a) Táblázatban gyűjtsétek össze a regény fiktív és történelmi szereplőit, majd kulcsszavakkal jellemezzétek
őket!
b) István gróf és Miklós báró. Kikre utalnak ezek a nevek? Hol, hogyan tűnnek fel a regényben?
c) Képzeletben tekintsetek szét a magasból Budapesten és vegyétek sorra, mi köszönhető a látottak közül gróf
Széchenyi Istvánnak! Készítsetek vetített képes bemutatót is!

4.

„Mind kívül, mind belül nagy változásokon ment át.” (Jókai Mór: Egy magyar nábob)
a) Mutassátok be a címszereplő fokozatos átalakulás-történetét, erkölcsi megtisztulását!
b) Hogyan, kiknek a hatására támad új életre a „lelki tetszhalálából” Kárpáthy János?
c) Vitassátok meg, mennyiben tekinthető példázatnak a megtéréstörténete! Mit üzen életútja a reformkori
Magyarország korabeli olvasóinak?

5.

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.” (Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után) Beszéljétek meg,
hogyan hozható kapcsolatba ez a mondás Barna Sándor gondolkodásával! Mit üzen ez az életút egy mai
fiatalnak?

6.

„Jókai az egyetlen író, aki az ország minden helyén egyaránt odahaza van.” (Hamvas Béla: A magyar Hüperion)
a) Milyennek mutatja be a tájat és az ott élőket a regény elején az író?
b) Mennyiben tekinthető a környezetleírás a reformkor előtti Magyarország parabolájának?

7.

Mutassátok be a pozsonyi országgyűlés tablóját az Ezernyolcszázhuszonöt című fejezet alapján! Készíthettek
illusztrációt, írhattok rövid történeteket, helyzetképet, jellemrajzot, karcolatot, megjeleníthettek színpadképben eseményeket!

8.

„Elénk tárta az ország múltját lángoló lelkesedéssel, fönséges ihletével kirajzolta jövőjét.” (Mikszáth Kálmán: Jókai
Mór élete és kora)
Kikhez köthetők a regényben az alábbi próféciák? Mutassátok be az idézetek alapján a reformkori Magyarország
közgondolkodását!
a) [A magyar] „versenyezni fog minden téren a világ első nemzeteivel; lesz új élet, új mozgás, új vérkeringés
az egész fajban […] megmutatja, hogy minden eszközt bír forgatni, mellyel hírt, hasznot, becsületet lehet
szerezni.”
b) „Nyári lakul választjuk a budai hegyeket; rajta leszünk, hogy minden munkát hazai művészek és mesteremberek
által teljesíttethessünk.”
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9.

A pünkösdi király című fejezet egy ismert néphagyomány színes bemutatása. Mi a szerepe a
regényben?

10.

Nézzetek utána Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd című könyvében a pünkösdi jeles
naphoz kötődő népszokásoknak! Készítsetek színes prezentációt!

11.

A 19. század emberének kevert nyelvűségét jól tükrözi Jókai nyelvezete.

UGR ÁS
A LINKRE

a) Keressetek a regényből latin, német, francia, angol szavakat, fejtsétek meg a szövegkörnyezetből ki
következtethető jelentésüket, vagy használjátok a Jókai-művekhez készült szótárt!
b) Gyűjtsetek a műből régies, a tájnyelvi és rétegnyelvi szavakat is! (Jókai-szótár I–II. Szerkesztette: Balázs Géza
– P. Eőry Vilma – Kiss Gábor – J. Soltész Katalin – T. Somogyi Magda)

1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.

1. Schöfft József: Széchenyi István a Vaskapunál, 1836
2. Barabás Miklós: Wesselényi Miklós, 1836
3. Barabás Miklós: Gróf Batthyány Lajos portréja,
1840-es évek

4. Székely Bertalan: Deák Ferenc portréja, 1869
5. A. J. Groitsch: A Karok és Rendek ülése Pozsonyban, 1836-ban, 1837
6. Vinzenz Katzler: Széchenyi István felajánlja birtokainak egyévi
jövedelmét egy Tudós Társaság alapítására, 1860
7. A Pollack Mihály tervezte Nemzeti Múzeum épülete, 1837–1847
8. Adolphe Rouargue: Pest és Buda látképe, 1850 körül
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Jókai Mór:
Az arany ember –
Műfaj és motívumok
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„Nincs az emberi tudásnak olyan területe, amelyet Jókai 
be ne járt volna: hazai és külföldi történelem; a természet
világa állataival, növényeivel és ásványaival; a föld
rétegeinek és őslényeinek tudománya; földművelés és
művészet; pénzügy és politika; csillagászat és csillagjóslás,
alkímia és vegytan; néprajz és néplélektan; különösen
kedveli a földrajzot, az útleírást, a föld merész fölfedezőit.
Ismeri a világirodalom régi és új képviselőit, a magyar
irodalom remekeit és ponyvatermékeit, a XIX. század
legnagyobbjainak kortársa és barátja.”
Tolnai Vilmos

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 383–385.

„Be kell vallanom, hogy nekem magamnak
ez a legkedvesebb regényem. Az olvasóközönségnél is ez van legjobban elterjedve” – írta Jókai
Az arany emberről. A regény ma is népszerű: ismertségében, szerkezeti kiforrottságában, gondolatgazdagságában kiemelkedik a hatalmas életműből. Erről
tanúskodik számtalan feldolgozása is, melyek sorát
maga Jókai nyitotta meg az 1884-ben írt első színpadi
adaptációval.

Nagy Imre mint Timár Mihály Jókai színpadi adaptációjának
eredeti, 1884-es szereplőgárdájából

dozza, az egymásra épülő, felcserélhetetlen események
láncolata azonban ettől a típustól is eltávolítja a regényt.
Az arany emberben nincs konkrét időmegjelölés, de
kikövetkeztethető, hogy a cselekmény a regény megjelenése előtt nagyjából fél évszázaddal, a reformkor elején
játszódik. A korabeli Magyarország tipikus alakjainak és helyzeteinek bemutatása, viszonyainak néhol
Regénytípusok határán
vázlatos, néhol aprólékos rajza társadalmi regényre vall.
Az arany ember először folytatásokban jelent meg 1872 Ám ebbe a kategóriába sem sorolható be egyértelműen
folyamán a Jókai által alapított és szerkesztett A Hon Az arany ember, hiszen a regénytípusra jellemző tematika
című napilap hasábjain. Tárcaregényként kezdte tehát és megközelítés ritkán kerül előtérbe.
pályafutását, s ez nyomot hagyott sűrű fordulatokra,
Jókai tehát a legkülönfélébb elemek egységbe hevárakozáskeltő cselekményszakaszokra, folyamatos lyezésével alkot sajátos regényvilágot. Enciklopédikus
feszültségre épülő szerkezetén.
gazdagsága ennek megfelelően ellenáll a pontos műfaji
Jókai műve ugyanakkor számos vonásában külön- besorolásnak: az arany ember története regénytípusok
bözik a tipikus tárcaregényektől. Kompozíciójának határán formálódik egységes művé.
zártsága alapvetően idegen ettől a formától: a Jókai-regények jellegzetessége, az epizodikusság kevésbé jellemzi. Motívumok hálója
A főhős összetett jelleme sem megszokott jelenség a Az arany ember szerkezetét nem csak az időbeliség, a
korszak folytatásos regényeiben.
lineáris eseménysor tartja össze: a szerteágazó szöveJókai ezzel a jellemmel, Timár lélekrajzával közel get változatos eszközök teszik egységessé. Ilyenek a
jutott a realizmus lélektani érdeklődéséhez, Az arany gyakori sejtetések, amelyek szerkezeti szerepe olykor
ember mégsem analitikus regény, hiszen a finoman csak később válik világossá: Timéa Timárral szembeni
ábrázolt belső történések nem szorítják háttérbe a külső hidegsége a fehér macska elsüllyesztése után például az
eseménysort. A cselekmény egyébként (gondoljunk a alabástromszobor-asszony viselkedését előlegezi meg.
Szent Borbála útjára, Timár bosszújára vagy Krisztyán Máskor (mint Noémi és Timéa egyetlen találkozása
Tódor történetére) egy kalandregény ígéretét is hor- alkalmával) azonnal nyilvánvaló a kapcsolat:
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Ilyen az ellentétek rendszere is: a Senki szigete
a pénz által uralt társadalommal, Timéa boldogtalan
becsületessége Athalie öncélú gonoszságával szemben
állva teremt feszültséget a szövegben.
Fontos kohéziós erő a motívumok mindent átszövő
hálója, amely folyamatos kapcsolatot biztosít a regény
fejezetei között. Szembetűnő közülük Timár címbe
emelt állandó jelzője. Hasonló szövegszervező szerepet
kap a pénz (kincs) is, amely a cselekményt mozgásban
tartó erőként mindenkit döntésekre kényszerít.
A szöveg gazdagon variálja a hold motívumát. A vörös
félhold Ali Csorbadzsi utolsó szavaitól kezdve kísérti a
főhőst, és szerepe nem ér véget a rejtély megoldódásával: miután Timár gazdag emberré lesz, lelkiismerete
kivetülésévé, magánya jelképévé válik. A hold így olyan
sorsszimbólum, amelynek ismételt felbukkanásai a hős
belső viharait teszik láthatóvá.
Az arany ember

A regény középpontjában kivételes hős áll: a figyelemre méltó testi erővel megáldott, ügyes, magabiztos és bátor hajóbiztos, Levetinczy Timár Mihály, aki
aztán az üzlet szövevényes világában is nagyszerűen
helytáll. Timár alapvetően becsületes is, és Jókainak
tulajdonképpen ez ad lehetőséget arra, hogy egy egész
regényművészetében egyedülállóan komplex, vívódó
hőst teremtsen.
Timár ugyanis, akinek karrierje komolyabb akadályok nélkül ível felfelé, valójában nem külső ellenfelekkel küzd, hiszen még a legfőbb ellenlábasának
tűnő Brazovicsot is egészen könnyen teszi tönkre.
Önmagával, saját lelkiismeretével kerül ellentétbe.
Előbb meggazdagodásának titka kínozza, bár ezt az
olvasó a körülmények ismeretében nem érezheti egyértelműen bűnnek, majd boldogtalan házassága, s abból
fakadó hazugságai.

Timár a külvilág szemében arany emberré válik,
önmaga előtt azonban egyre mélyebbre süllyed. Sikereiért személyisége meghasonlásával fizet, mert döntései
olyan szerepbe kényszerítik, amely teljességgel idegen
tőle. Ezt állandó jelzőjének ismétlődései is nyomatékosítják: az arany ember megnevezés ugyanis nem mindig
hízelgő Timárra nézve.
Ebből a helyzetből, a hazugságok ördögi köréből
csak egy véletlen, Krisztyán isteni közbeavatkozásra
emlékeztető halála által van kiút. Timár szabadulása
mégsem egészen váratlan. Közvetlenül előtte „az igaz
arany ember”-t látjuk, aki megkegyelmez a zsarolónak;
aki az igazság nevében mindenről kész lemondani; aki
tévedéseit belátva, önfeláldozó halálra készülve évek
múltán újra imádkozik. Timár ezekben a jelenetekben
erkölcsileg felemelkedik, vagyis kiérdemli szabadságát, amely helyreállíthatná a regény világának megbomlott egyensúlyát.
JÓKAI FILMOGRÁFIÁJA bő félszáz adaptációt tartalmaz, és csaknem egy egész évszázadot ölel fel. Az
első Jókai-film az Egy magyar nábob némafilmként való
feldolgozása volt, és 1915-ben készült az Egyesült Államokban. Magyarországon először a Mire megvénülünk
című regényt vitték filmre 1917-ben, de már 1919-ben
elkészült Az arany ember első mozgóképes adaptációja is, mégpedig a későbbi világhírű filmes, Korda Sándor rendezésében. A regényt ezután még háromszor
megfilmesítették,
1936-ban, 1962ben és 2005-ben.
A Gertler Viktor
által rendezett
1962-es változat
volt az első magyar szélesvásznú film.
Korda Sándor
1919-es
filmadaptációjának
plakátja

1.

Gyűjtsétek ki a mottóban említett tudományágakat, és társítsatok hozzájuk egy-két példát elsősorban Az arany
emberből!

2.

Készítsetek tíz-tizenöt mondatos leírást a Vaskapuról az első fejezet alapján! Keressetek róla képeket, és hasonlítsátok
össze a jellemzéssel!

3.

Mikor és milyen értelemben nevezik Timár Mihályt először arany embernek a regényben? Hogyan változik ez a későbbiekben?

4.

Nézzétek meg Az arany ember 1962-es filmváltozatát, és hasonlítsátok össze a regénnyel! Milyen különbségeket
fedeztek fel?
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A két leány e pillanatnyi összesugárzásából
szemeiknek megérzé, hogy ők valaha egymás sorsának
rejtelmes intézői lesznek, hogy lesz közöttük valami
közös, vagy öröm, vagy fájdalom; és talán sohasem
fognak arról többet tudni, mint egy elfeledett álomról,
hogy ők okozták azt egymásnak.

Az arany ember
– Szereplők
„A sziget-lét minden megnyilvánulási formája ellenpontoz
valamit: általában a társadalom vagy a külső környezet
jellegzetességeit, törvényszerűségeit. Általában olyan
azilumról van szó, ahol nem érvényesek a kinti élet meg
határozottságai.”
Fábri Anna

Kacsuka őrnagy a regény egyik legellentmondásosabb alakja: egyrészt a hivatalával visszaélő, anyagias,
számító, cinikus és felelőtlen férfi, másrészt a Timéa
iránti őszinte és kitartó szerelme, a férjes asszon�nyal szembeni becsületes magatartása miatt pozitív
szereplő.
Timéa és az őrnagy kapcsolata a regény egyik meghatározó cselekményeleme. Ez a kötelék azért hiteles,
mert tetteiket hús-vér szereplők átélhető emberi érzelmei
motiválják.
Egyszerűen ábrázolt karakterek

Timár Mihály a Jókai-életmű egyik legösszetettebb fi- Az arany ember mellékszereplőinek többsége az író regurája. Jellemének árnyalt ábrázolása egyedülálló, van gényalakjaira jellemzőbb módon nem több szempontazonban néhány mellékszereplő, akit személyiségének ból ábrázolt, változó hős. Athalie-t rosszindulat, Kriszrétegzettsége kiemel az egy-egy vonással jellemzett tyán Tódort önsorsrontó kalandorszellem, Noémit
alakok sokaságából.
romlatlan báj, gyermeki derű jellemzi, s kevésbé érintik
őket a váratlan sorsfordulatok. E szélsőséges jellemek
Timéa és az őrnagy
világosan megrajzolják jó és rossz körvonalait, és sorsuk
Timéa jóval több a tisztaságot, feddhetetlen hűséget elénk tárja azt a két világot, amelyek közül Timárnak
megtestesítő figuránál. A saját becsülete szorításában választania kell.
szenvedő fiatal nő a szerelemben válik sebezhető,
Az egyiket a Brazovics-ház lakói jelenítik meg. Ők
érzéseivel viaskodó, összetett jellemmé. Boldog- nem lépnek színre az első részben, nevük a szereplők
talanságának oka, hogy nem szeretetből, hanem kö- sorsának összefonódása révén mégis fenyegető előjellé
telességként felfogott hálából mond igent Timárnak, s válik. A szigetlakók történetének, s ezáltal a gátlástalan
így ugyanolyan döntő jelentőségű hibát követ el, mint nagykereskedő, Brazovics Athanáz alakjának megismeleendő férje. Timéa belső hangját soha nem halljuk köz- rése után Ali Csorbadzsi végakarata, rokonába vetett
vetlenül, sokszor csak férje nézőpontjából láttatott tettei bizalma Timéa jövőbeli viszontagságait vetíti előre.
sejtetik lelki viharait:
Később a komáromi kereskedő sokkal kevésbé tűnik elvetemült, majdhogynem mesei gonosztevőnek,
Amint az őrnagy belépett a szobába, Timéa arca
mint Teréza elbeszélésében. Kíméletlen, veszélyes,
mélyen elpirult. Igen, az alabástrom szobor tudott
erőszakos, ám emellett tehetségtelen, kisszerű figura,
hajnalfényt ragyogni, a szentkép arca megmozdult,
akit a narrátor többször nevetségesnek, közönségesnek
és a szűzfehérség rózsákkal párosult. […] De nem. […]
tüntet fel:
Timéa arca oly fehér, mint máskor. Hideg méltósággal
int az őrnagynak, hogy foglaljon helyet egy széken.

Brazovics úr kövér, túlhízott ember volt, potroha
mindig előtte járt fél lépéssel; arca, mikor halavány volt,
akkor rézvörös volt, és mikor piros volt, akkor kék volt;
[…] szemöldei kiálló sövényt képeztek mindig véres
kiülő szemei fölött. […] Ez sem tudott másként beszélni,
mint kiabálva. Csakhogy az ő hangja mély volt, mint
a víziló szava. […] Úgy volt ez a két ember [Brazovics és
Zófia] egymással, mintha fogadást tettek volna, melyik
bírja elébb a másikat gégecsősorvadásba belekiabálni
vagy gutával megüttetni. A harc kimenetele kétes.

Brazovics közönségességéhez hetvenkedés és gyávaság is társul (pl. a Leánytréfa című fejezetben), amely
szánalmassá teszi.
Timéa (Béres Ilona) és az őrnagy (Bárány Frigyes)
az 1962-ben készült fimadaptációban

166

A másik világ a sziget, amelynek sajátos erkölcsei
Terézában és Noémiben öltenek testet. Timár a szigetlakók jóságában ismeri fel egy hiteles élet lehetőségét:
az özvegyben talál mesterre, lányában pedig az őszinte, igaz szerelemre. A Senki szigetén Teréza szellemi
nyomdokain valódi utópia épül – ez azonban épp csak
felvillan a regény utolsó fejezetében.
A társadalommal szemben

A leány kifejlett idomú, büszke szépség, kinek
karcsúságát még előbbre segíti a vállfűző; […] kezein
félkesztyűket visel, s körmei hosszúra és hegyesre
vannak eresztve. Arca a rendbe szedett báj, piros, felvetett élveteg ajkak, […] fekete szemöldök és villogó
szemek, amiknek ragyogását még emeli az, hogy
erősen kiülnek, mintegy támadólag. A szép alak oly
büszkén tudja magát tartani hátravetett fejével
s dacoló keblével.

JÓKAI GYERMEKKORÁTÓL vonzódott a képzőművészethez, és sosem szakított vele teljesen. Sikeres íróként is gyakran töltötte idejét festéssel, rajzolással, sőt
faragással is, utazásain pedig rendszeresen rögzítette
élményeit rajzok formájában. Az is előfordult, hogy
kedvtelésből saját művét illusztrálta: Az arany ember
kéziratában is található apró illusztrációként egy göndör hajú fej.

1.

Mennyiben felel meg a Senki szigete a mottóban olvasható feltételeknek? Idézzétek fel Daniel Defoe Robinsonjának
szigetét, és legalább öt szempont alapján hasonlítsátok össze a két helyszínt és lakóikat!

2.

Vázoljátok A kettétört kard című fejezet szereplőinek motivációit! Szólaltassátok meg Timéa és az őrnagy párbeszédét
belső hangok technikával!

3.

Végezzetek kutatómunkát, és készítsetek ismeretterjesztő videót „A képzőművész Jókai” címmel!
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Az arany ember értékszerkezetét a modern társadalom
és a Senki szigetén létrejött utópia szembenállása
határozza meg. Timár karrierjének elbeszélésében egy
eltorzult értékrendű, hazugságra épülő, anyagias tárKomárom a 19. század első felében, Jacob Alt rajza, 1833
sadalom képe rajzolódik ki.
Ennek szabályait a főhősnek is el kell fogadnia.
Hasonlóan negatív módon ábrázolt alak Brazovics Timár felemelkedése egy becstelen, bár Brazovics fenyecselédsorból felemelt, egyszerű észjárású felesége, Zófia getései miatt kényszerű döntéssel – Kacsuka tanácsának
asszony, aki a gazdag ház asszonyaként is inkább a cse- elfogadásával – kezdődik, még ha a kincs megtalálása
át is írja eredeti terveit. Gazdag kereskedőként próbál
lédekhez hasonlít:
becsületes maradni („a nemesi névhez nemesi tetteket is
Zófia asszony még úrnő korában sem bírt korábbi
tudott csatolni”), de üzleti birodalmát csak úgy tarthatja
modorairól leszokni. A ruhája mindig úgy állt rajta,
fenn, ha részt vesz a hatalmasok játszmáiban, sőt alakosmintha az asszonyától ajándékba kapottat viselne,
kodásával még felül is múlja őket. Ezt teszi akkor, amikor
a hajából elöl is, hátul is lógott ki egy elszabadult
Brazovics rosszindulatát kihasználva vizsgálatot indíttat
tincs, a legdíszesebb ruha mellett is kellett rajta valami
maga ellen, de csak azért, hogy előnyt kovácsoljon begyűrődöttnek lenni […]. Kíváncsiság és pletykálkodás
lőle. Végül így kerekedik felül versenytársain, amikor
volt társalgásának alapja, keverve olyan rosszul
látványos ingatlanvásárlásokba kezd, bár célja nem a
alkalmazott idegen szavakkal, hogy mikor azokat
befektetés, hanem Brazovics tönkretétele.
nagy társaságban közrebocsátá, a vendégek majd
Olyan világ ez, amelyben mindent megelőz az embert
lefordultak székeikről […] a nevetésvágytól. S amellett
hatalmában
tartó és megrontó pénz, és csak a becsteaz a jó szokása volt, hogy nem tudott halkan beszélni;
lenség
nyithatja
meg az érvényesülés útjait. A rend
amit mondott, az […] folytonos sikoltás volt, mintha
és annak képviselői – a tekintély, a törvény, a vallás –
késekkel hasogatnák, s segítségért kiáltana.
elveszítik kapcsolatukat az igazsággal. Amikor Teréza
Athanáz és Zófia gyönyörű, de gőgös leánya, Athalie kislányával kivonul a társadalomból, ezt a rendet veti el
rögeszmésen gonosz, így Timéa ösztönös jóságának tudatosan, és épít fel egy saját világot a szigeten.
ellenpontja.

Az arany ember
– Teremtő képzelet
és nyelv
„Az írás e művésze és bűvésze nemcsak olvasni tanította
meg népét, hanem írni is. Nincs magyar író, aki ne volna
neki adósa és tanítványa.”
Kosztolányi Dezső

A szigetlakók története című fejezetben Teréza elbeszéli
a múlt sorscsapásait, egyben szenvedélyes vádbeszédet
mond a társadalom ellen:
De hát mire való akkor a pénz a világon, ha ilyen
kárt lehet vele tenni […] De hát mire való akkor a vallás,
a hit […] De hát mire való akkor a törvény, az emberi
társaság […] De hát mire valók akkor a császárok,
a miniszterek, a nagyhatalmak, ha egymás nyomorult
jobbágyait meg nem bírják védelmezni?

A Vaskapu-szoros az Al-Dunán napjainkban

A boldogok szigete

Timár, ahogy arról az előző leckében már volt szó, a Senki szigetén ér révbe. Lelki és fizikai utazásai egyaránt
véget érnek. Sötét tükörképe, Krisztyán halála szimbolikusan és ténylegesen is lezárja egyik életét, arról
Kivonulás a társadalomból
pedig nem lehet tudomása, hogy Timéa életéből végül
Teréza esetében tehát tudatos szembefordulásról van mégsem tudott kilépni.
szó: a Senki szigetének törvényei a világrend elutasíÚgy tűnik, Teréza társadalomból való kivonulása is
tásából, sőt annak ellentéteként születnek. Teréza a sikeres: az elbeszélés jelenében játszódó zárófejezet a
természetben alkotja újra ember és világ felbomlott férfi eltűnése után negyven évvel virágzó közösségről
harmóniáját, vagyis romantikus kivonulásával egy számol be, amelynek természetközeli életét a narrátor
társadalom előtti ősállapotba, természet és civilizá- is érezhető csodálattal figyeli, és valódi mintagazdació határvidékére tér vissza. A szigetlakók szabadságát, ságról beszél, amely jócskán túlnőtte a Timárt egykor
függetlenségét, tájat és lelket formáló munkáját a kert elbűvölő kertet:
toposza jeleníti meg erőteljesen:
„Amit [Timár Mihály] maga előtt látott, az a paradicsom volt. Egy rendezett kert […] Aranyló, pirosló
gyümölccsel rakva […] Ösvény nincs a gyümölcsfalabyrinthban; fűvel van a fák alja benőve egészen.
Hanem ahol a fák közül kilátni, ott egy virágos kert
hívogat a közelebb jövésre…

A Senki szigetének idillje felülemelkedik a valóságon.
Komárom hétköznapi, reális terével szemben szinte az
aranykor-mítoszok elevenednek meg az Al-Dunán, a
szigetlakók paradicsomát azonban nem jellemzi a mitikus
tájak időn és téren kívülisége. Ez a sziget nagyhatalmak
határvidékén, a világ egyik forgalmas kereskedelmi útvonalán fekszik, ennek megfelelően a legkülönfélébb
utazók fordulnak meg rajta. Partjait, akár Komárom
kikötőjét, „az óvilág óriás folyama” mossa.
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Gyümölcsfáin, dísznövényein, haszonhajtó terményein paradicsomi áldás látszik. Minden kis darab föld
hasznot hajt vagy gyönyört ád. […] A sziget méhese
messziről olyannak látszik, mint egy kis város, mely
liliputi lakók számára épült […] Egy elrekesztett
pagonyban a nemes háziszárnyasok legritkább fajai
vannak együtt […] A buja mezőkön szarv nélküli
tehenek, angórakecskék, hosszú fényes fekete szőrű
lámák. Az egész szigeten meglátszik, hogy itt egy
úr lakik, aki ismeri a fényűzést. […] Egész házsort
képzenek már a lakások, mikben a szaporodó családok
letelepedtek.

A paradicsomi állapot azonban nem tart örökké:
a Timár által megszerzett használati jog fél évszázad
múlva érvényét veszti, s az egyre népesebb családnak
ezúttal semmi eszköze nem lesz, hogy a Senki szigetének

Nyelv és stílus

Jókai írásművészetének erényei közé tartozik a nyelvi
teremtőerő, a stílus áradó gazdagsága. Az arany ember
szövegvilága különösen sokrétű.
Az elbeszélés romantikus pátosszal megszólaló, festői
részletekkel teli tájleírással indul:
Mintha egy templom közelednék felénk, melyet
óriások építettek, pillérekkel, melyek kőszálak, és
oszlopokkal, melyek toronymagasak, csodálatos
kolossz-alakokat emelve a felmagasló párkányokra,
mikben a képzelem szentek szobrait látja, s e templom
csarnoka négymértföldnyi távolba mélyed, fordul,
kanyarodik, új templomot mutat, más falcsoportokkal,
más csodaalakokkal…

Később ugyanez a patetikus hang a cselekmény fordulópontjait jelző nagyszabású, színpadi hatásokra törekvő
jelenetekben (pl. Timár lánykérése során a Timéa című
fejezetben) szólal meg, vagyis ott, ahol a szituáció emelkedettsége ezt megkívánja. Az elbeszélés stílusa máshol
is teljes természetességgel igazodik a tartalomhoz, így
Az arany emberben többek közt egészen tárgyilagos (pl.
a Brazovics-ház leírása), bizalmaskodó („Bocsánat! ez
bizony kiszaladt a tollunkból!”), ironikus („jól megérdemelt szemrehányás volt Zófia asszonyra nézve: hogyan

által lakott sziget sűrű településével, erődjével, szerény
iparával nem emlékeztet a Teréza asszony által megteremtett otthonhoz. Továbbá Ada Kaleh szerepel is
a regényben, csak éppen magyar nevén, Új-Orsovaként. Jókai ráadásul az Utóhangokban az őt megihlető
szigetet „se Magyar-, se Törökországhoz nem tartozó új
alkotású terület”-nek mondja, s ez szintén nem illik a
sűrűn változó fennhatóság alatt álló, sok évszázada létező földdarabra. Ada Kaleh mára a magyar irodalom
legendáriumának részévé vált, s vélhetően még egy
ideig az is marad.

Az Ada Kaleh sziget egy 1900-as évek eleji képeslapon

1.

Értelmezzétek a mottót! Hozzatok példákat Jókai írásművészetének gazdagságára!

2.

Krisztyán Tódor négy leleplező levelet akart írni Timár Mihályról: a török kormánynak, hogy nála vannak Ali Csorbadzsi
kincsei; a bécsi kormánynak, hogy kirabolta és megölte Ali Csorbadzsit; Timéának, hogy mit tett az apjával és titkos
viszonyáról Noémivel; Noéminek, hogy vagyonos ember és felesége van. Válasszatok ki egy témát, és írjátok meg
a kalandor nevében a levelet!

3.

Nézzetek utána Polükratész és Midasz király alakjának! Hogyan kapcsolhatók ezek a mitológiai személyek Timár
Mihályhoz?
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határain kívül tartsa a világot. A szigetlakók belátható mert ilyen előkelő kisasszony édesanyjává feltolakodni?”),
időn belül a modern társadalomban találhatják magukat, sőt akár parodisztikus részletekkel is találkozhatunk
s életükben újra megjelenhet mindaz, amit Teréza maga (pl. a Timár ellen induló eljárást egymásra halmozott
mögött hagyott, s amiről a „Senki” is fölényes derűvel jogi és közigazgatási szakkifejezésekkel elbeszélő Az
hallgatott a zárlatban – ha addig cölöpös töltése ellenére aranybánya című fejezetben).
el nem pusztítja a szigetet az első részben fékezhetetlen
Változatos a szereplők beszéde is. Timéa kimért,
erőként ábrázolt Duna.
méltóságteljes megnyilatkozásai, Brazovics parttalan feEllenkezőleg: Jókai regénye ezt az állapotot minden csegésének folyton változó, mindig az adott beszédhelykétséget kizáróan illúzióként mutatja fel, amelynek léte- zethez igazított stílusárnyalatai, Krisztyán mézesmázos,
zése ráadásul nem változtat „e folt földecskét” körülvevő valódi mondandójával állandó feszültségben álló
világon. Szó sincs tehát arról, hogy Az arany ember egy szóáradatai egyaránt jellemző erejűek.
romantikus illúzióba menekülne. Ellenkezőleg: Jókai
regénye ezt az állapotot minden kétséget kizáróan illúEGYESEK SZERINT a Senki szigetének mintája egy
zióként mutatja fel. Ennek fényében pedig nyilvánvalóvá
valóban létezett, de a Vaskapu-szorosban létesített
válik az utolsó fejezet zárómondatának nyugtalanító
vízerőmű építése során az 1970-es évek elején elsül�kétértelműsége: „S ötven év alatt – ki tudja, mi lesz a
lyesztett sziget, Ada Kaleh lehetett. Ám a főleg törökök
világból?!”

Novellák
és háttértörténetek
„Jókai előadási módja egészen eredeti, sajátságos, 
melyet nehezen lehet utánozni. És mégis úgy tetszik,
hogy valamint a nyelvben az élet s kivált a nép volt
főmestere, úgy az elbeszélésben a népmesék modora
ragadt meg l eginkább lelkében, hogy ő épp oly
ösztönszerűséggel s ajátította el azok szellemét, mint
Petőfi a népdalokéit.”
Arany János

A rövid történetek elbeszéSzent Anna-tó
lése egyidős az emberiséggel. Nem egyszerű feladat a valóságelemek kiválasztásá- magyarok harcolnak, és a belső ellentétek fölé helyezi
val összefüggő, zárt egységgé rendezni az eseménysort. a segítségnyújtás emberi gesztusát.
A valóság szemléletéből következően formálódik meg
A háború eszköze azonban nem a könyörület, hanem
a művilág: a novella a mindennapokat idézi, a humor az erőszak vagy a csel. Az elbeszélő a beteg állapotáfelől közelít az anekdota, a világmagyarázathoz kötődik nak, a kezelések módjának részletes leírása mögé rejti a
a monda, a csodák s zférájába lép a mese.
kuruc beteglátogatók számának fokozatos növekedését.
Jókai Mórról általában a nagy formátumú regények A klasszikus novellafelépítés szabálya szerint a feljutnak eszünkbe, és sokszor elfeledkezünk arról a több vetett fő téma fordulópontként jelenik meg, amikor
száz rövid történetről, amelyek az előbb említett műfaji Tallósy uram felismeri, hogy már több a kuruc a várban,
gazdagságban jelennek meg munkásságában. Ahogy mint a labanc. A csattanó pedig az, hogy a labanc kapiArany János megfogalmazta, Jókai kisprózájára a szó- tány ugyanúgy távozik a várból, ahogy az orvos hívására,
beliség hagyománya hatott a legerősebben, elsősorban orvosság megszerzésére elküldött labanc katonák, akiket
a népmese, illetve a népmonda (rege) és az anekdota.
a kurucok egyszerűen nem engedtek vissza a várba.
Az élő beszédet idéző nyelv („No, majd elhozaA huszti beteglátogatók (1860)
tom…”, „Hallják kegyelmetek…”), a különös helyzet, a
A kurucvilág témája az 1850-es hiszékeny labanc vezér, a csattanós, humoros zárás az
években már felmerült Jókai mű anekdota szóbeliségét őrzi. A két műfaj itt ugyanúgy
veiben. Hosszabb elbeszélése egymásba játszik, mint amikor Boccaccio novellái
A nagyenyedi két fűzfa, a klasszikus novellát idéző törté- megszülettek.
nete A huszti beteglátogatók. Később, a Rákóczi-kultusz
erősödésével az 1880–1890-es években regényekben
A tengerszem tündére (1854)
(Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Rákóczy
Jókai először 1853-ban járt Erdélyfia) jelent meg a korszak.
ben, amikor elkísérte feleségét,
Huszt vára 1703 augusztusában valóban csellel került
L aborfalvi Róza színésznőt kolozsII. Rákóczi Ferenc birtokába, és a szabadságharc idején vári fellépésére. Ez a táj és történelme azonban előtte is
fontos erődítménynek számított.
foglalkoztatta, hiszen 1851-ben megjelent már az Erdély
Bár a vár bevétele a valóságban nem beteglátogatással aranykora című regénye, majd 1853-ban a folytatás, a
történt, Jókai nagyon ötletes, különös, az anekdotát Török világ Magyarországon.
idéző magyarázatot ad a katonai erővel bevehetetlennek
Az író közvetlen élményeit rögzítő Úti levelek arról
mutatkozó vár meghódolására.
tanúskodik, hogy Jókai nagyon sok, a tájhoz fűződő
Az ostromló kurucok vezére, Rhédey Ferenc, akinek a mondát, mesét jegyzett le utazása során. „Erdély legkölvár bevételéhez nem voltak fegyverei, hírét vette, hogy a tőibb helyét láttam” – írta a Szent A nna-tóról, amelynek
várkapitány, a labanc Tallóssy nagybeteg lett. Így érkezik csodálatos bemutatása beleszövődött A tengerszem
a kuruc kapitány mint beteglátogató a várba. Az elbeszélő t ündére című népmonda novellisztikus feldolgokiemeli, hogy a kuruc és a labanc oldalon egyaránt zásába.
A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 386–391.
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Klasszikus novellák

Számos más novellával bizonyítja azonban Jókai, hogy a
népmondán és az anekdotán túl igazi lelki folyamatokat tud ábrázolni. Például egy gyermek nézőpontjából
szemlélhetjük a Húsz év múlva című novella eseménysorát, hiteles ábrázolást kapva arról, mit foghat fel a körülötte lévő eseményekből egy kisfiú, és milyen emberré
válik, aki bosszút esküdött ellene.
Lehet, hogy a nagyregények háttérbe szorították
Jókai rövid történeteit, de nélkülük nem kapunk igazi
képet erről a gazdag életműről.
JÓKAI MÓR ÖTVENÉVES ÍRÓI JUBILEUMÁRA a Révai
Testvérek kiadója 1894 és 1899 között 100 k ötetben jelentette meg alkotásait. Az ötletgazda, Révai Mór 1950
előfizetőt gyűjtött, ők kapták a díszkiadás legszebben
kivitelezett köteteit az író dedikációjával.
Az 1900-as párizsi világkiállításon a magyar pavilonban egy Jókai-szobát is berendeztek. A „nagy mesélő”
maga is ellátogatott Párizsba, ahol francia írótársai kitüntetett tisztelettel fogadták. A Révai testvérek kiadása pedig nyomdászati Grand Prix-t, nagydíjat kapott.

A magyar Faust (1871)

Jókai később is szívesen foglalkozott a népmondai
i hletésű történetekkel. A „magyar Faust” alakja Hatvani István debreceni polihisztor (1718–1786) tudományos munkássága nyomán formálódott meg. Hatvani
Baselben teológiai és orvosi doktorátust szerzett, vis�szatérése után nagyon sok tárgyat tanított a Debreceni
Kollégiumban. Modern kísérletei miatt ördöngösség
hírébe keveredett. Jókai nem tesz mást, mint csokorba
gyűjti azokat a történeteket, amelyek szerint a gonosz
lelkek „szolgálatot” teljesítettek a tudósnak. Ilyen például, amikor a háza úgy kitágult, hogy rengeteg embert vendégül tudott látni, és a vacsorát egyenesen a
török szultán asztaláról szállították a gonosz lelkek.
Jókai kettős epilógussal zárja az elbeszélést. Először
saját korának egyes eseményeit veti ironikusan össze
aH
 atvanihoz kapcsolódó történetekkel, például a
börzén (a tőzsdén) is lehet találni olyanokat, akiket
elvisz az ördög. A Most jön a kritika című részben pedig
egyenesen hiteltelen Faust-paródiának nevezi a professzor históriáját.

Jókai-szoba az 1900-as párizsi világkiállításon

1.

Készítsetek ppt-bemutatót Huszt várának igaz történetéről!

2.

Készítsétek el egy utazási iroda reklámfüzetét képekkel a Szent Anna-tó környékéről! A szövegbe
építsétek be Jókai regéjét!

3.

Olvassátok el a Húsz év múlva című novellát! Jelöljétek időszalagon, hogyan tekint az eseményekre a
kisfiú felnőtté válása során! (75–94. oldal)

UGR ÁS
A LINKRE
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ÉRDEKESSÉG

Jókai alapvetően megtartja a mondára vagy – ahogy
ő jelölte – regére jellemző elemeket. A vízi tündérkastély
azonban festői, romantikus képekben, a fantázia korlátlan szabadságával valósul meg. A pogány hiedelem
világot őrzi a kis kápolna búcsújárásra, imádságra
szólító harangszavával szemben. A vízikirály és tündérlányai hatalmával csak a hit, a fohász („Hopp, a Jézus
nevével, Szűz Mária hírével…”) és a földi szerelem erejével
lehet szembeszállni.
A tündérleány és a székely legény csodabúvár gyermeke lesz az, aki megtöri a tündérkirály varázserejét,
a vízbe veszett lelkeket megszabadítja, és a vízbe vetett, imára hívó harangot visszahozza a Szent Anna-
kápolnába.
Az eredeti mondában egy szépséges, Anna nevű lány
megátkozta a gonosz várurat, és Isten segítségével a vár
leomlott, így keletkezett a tó. Anna pedig kápolnát épített,
és szent remeteként élt a tó partján.
Jókai szabadon alakította a monda történetét, és
a novella műfajára jellemző szerkezeti formába öntötte. A fordulópont után furcsa csattanóval zárul a mű:
mintha a csönd azt sugallná, hogy a régi szellemek ismét
hatalmukba keríthetik ezt a csodálatos tájat.

Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Pótoljátok az alábbi táblázat hiányzó sorait!
A mű
címe

Megy a juhász
szamáron

Előszó

Gondolatok a A jövő század
könyvtárban
regénye

Szózat

Csongor és
Tünde

szerzője
műfaja

2.

a) Emeljetek ki öt olyan fontos mozzanatot Vörösmarty Mihály életrajzából, amelyek meghatározták pályáját,
szemléletmódjának alakulását!
b) Emeljetek ki öt olyan fontos mozzanatot Petőfi Sándor életrajzából, amelyek meghatározták pályáját,
szemléletmódjának alakulását!
c) Emeljetek ki öt olyan fontos mozzanatot Jókai Mór életrajzából, amelyek meghatározták pályáját,
szemléletmódjának alakulását!
Választásotokat mindegyik esetben indokoljátok!

3.

Hogyan, milyen felosztási lehetőségek szerint tagolható Vörösmarty Mihály életműve?

4.

Kinek mely művéből valók az alábbi idézetek?

a)	„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.”

h) „Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.”

b) 	 „Sötét és semmi voltak: én valék,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj”

i) „Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor…”

c) „Most tél van és csend és hó és halál.”

j) „Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.”

d) „Ez hát a sors és nincs vég semmiben?”

k) „Cserebogár, sárga cserebogár!”

e) „A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket.”

l) „Kedves barátom, lelkem jobb fele!”

f) „Lesz még egyszer ünnep a világon…”
g) „Csend vala hát;
Csak két éhes pók harcolt
Életre, halálra…”

5.

6.
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Keressétek meg és jelöljétek a térképen azokat
a helyszíneket, ahol Petőfi Sándor és Jókai Mór
együtt tevékenykedtek! Írjátok le a pontos évszámokat, és nevezzétek meg, milyen eredményei
voltak a közös munkának!
Értelmezzétek a népiesség fogalmát
a) Petőfi költészetét vizsgálva;
b) a Jókai-regények anekdotikus elemeit át
tekintve!

m) „Az emberfaj sárkányfog-vetemény…”
n) „Élj családunknak, kit tartson meg sokáig,
és hazánknak, kit tartson meg örökké az
Isten.”

POZSONY
BUDA

HORVÁTORSZÁG

7.

Rendeljetek jellemző műfajokat és fontos műveket Petőfi Sándor pályájának állomásaihoz!
PÁLYASZAKASZ

MŰVEK

MŰFAJOK

1842–1844
1845–1846. március
1846. április – 1848. február
1848. március – 1849

8.

Petőfi ars poeticáinak sorai összekeveredtek. Keressétek meg, milyen költeményekről van szó! Vizsgáljátok
meg, hogyan változott Petőfi költészetről vallott felfogása a különböző pályaszakaszokban!

S amilyen víg a pohár csengése,

észet
A korl át ta la n term

Fe llegei bá nato s le lkem
ne k.

Előre hát mind, aki költő,

A né p
pe l

Da l a i m

Vadv irága va gy
ok én.

t ű z ön
-v í z e

, mi k i
l y e n ko

n át !

r t er em
n

Ol ya n bú s a rabbil incs cs
örgé se.
9.

e k,

a) Fejtsétek meg az anagrammákból a címeket, és helyezzétek el a Jókai-regényeket az írói munkásságban!
Nézzetek utána, milyen fontos témákat vetnek fel!
NAGYOBB E GYÁR MA

TE RENG A MŰLÖSZ HEGY

TEGYEN E FÉMTOKKÁ

A VÉTLEN VERÁN

b) Készítsetek ti is anagrammát Jókai regénycímeiből!

10.

Tanulmányozzátok a képek alapján 19. század divatját! Keressetek három olyan szöveghelyet Jókai regényeiből,
ahol a szereplő ruházatának leírása a jellemzés része!

11.

Idézzétek fel négy verset választva Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének „történetét”!

12.

a) Készítsetek szereplőkártyákat Jókai Mór Az arany ember című regényéből, és mutatkozzatok be nevükben
egyes szám első személyben!
b) A bemutatkozás után válasszatok egy megfelelő jelenetet, és mutassátok be állóképben!
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Elemzési segédletek
– Útmutató
a drámaelemzéshez
A drámáról
2.	 Műfaj. Shakespeare Hamletje a bosszúdrámák közé
A dráma a három irodalmi műnem egyike; legjellemtartozik, melyek az Erzsébet-kor jellegzetes alkotásai
zőbb sajátossága, hogy mindazt, amit közöl, dialogikus
voltak, s melyekről rögtön tudjuk, a Nagy Kérdés az,
formában teszi (olykor természetesen m
 onologikus
ki milyen bűnt követett el, s ezért milyen büntetést
szövegek is helyet kapnak a művekben), s mindaz, ami
érdemel, és kitől.
történik, az olvasó-néző előtt zajlik párbeszédekben és 3.	 Cselekmény: nem a mű „újramesélése”: megkeressük
a cselekvések által (a δρᾶν [dran] főnévi igenév jelena csomópontokat, a fordulókat; feltárjuk a szereptése a görögben ’cselekedni’). Mivel azonban a dráma
lők közti viszonyokat, melyekből a konfliktus fakad.
legtöbbször történetet mutat be, van közös vonása 4.	 A mű szerkezete. Ennek lényege, hogy a dráma
az epikával is; nyelvének változatossága, műtől függő
íve honnan hová jut el: a Hamletben például a biköltőisége pedig néha líraivá színezi. Minden dráma
zonytalanságból és hazugságból a tragikus megbimás-más, egyedi helyzetben indul, s ebből az egyedi
zonyosodásig és igazságszolgáltatásig. A szerkezeti
helyzetből bontakozik ki az egyedi cselekmény is.
egységek mindig az egyes „állomások” a cselekmény
A cselekményben a konfliktus az egyik legfontosabb
menetében.
mozzanat, ám ez a hősök jelleméből, a helyzetre adott 5.	 A dráma helye a szerző életművében. Ekkor térválaszukból születik, s megoldása – vagy megoldhahetünk ki egy kicsit magára az íróra is. Soha ne
tatlansága – ugyancsak e kettőtől függ. A szerkezetet
kezdjünk elemzést az alkotó életrajzával, a mű
épp e folyamat rendeződése adja: hogyan jut el a mű a
„keletkezési körülményeivel”!
nyitó helyzetből a lezárásig. Ahogyan a „cselekvő élet”, a 6.	A drámai nyelv. Verselés, képek, alakzatok, szimdráma is változik térben és időben: az egyes korszakok
bólumrendszer együtt bontja ki előttünk a dráma
más-más eszmerendszeréből más drámafelfogás szülerejtettebb dimenzióit.
tik; az írók egyénisége, ihlete és stílusa pedig mindig 7.	 Fogadtatás. Érdemes utánanézni, mely kor hogyan
mást hangsúlyoz, így lesz minden egyes drámai alkotás
fogadta a drámát; volt-e látványos sikere/bukása?
egyszeri és egyedi, felkavaró vagy megbékítő, megneMa hogyan játsszák?
vettető vagy könnyeztető. Ha végignézzük a kiemelt 8.	 Személyes vélemény. Arányosan, néhány gondoszavakat, meg is találjuk a drámai művek elemzésének
latnyi összefoglalás növeli az elemzés értékét, de ha
túl hosszú, az esszéből önvallomás-féle születik, s ez
legfontosabb szempontjait.
nem célunk a drámaelemzésben, amelyben nincs
Szempontok az elemzéshez
„kötelező” sorrend, mindig az adott mű segít annak
1.	 Alapkérdés. Gondoljunk példaként Shakespeare
eldöntésében, hogy melyik szemponttal kezdjük az
Hamlet című drámájára. A kezdő helyzet magában
elemző gondolkodást.
hordozza a konfliktust: a hazaérkező Hamlet érzi
az elhallgatást és a hazugságot; az új király nem
engedi, hogy Hamlet önmaga legyen; mindenki
figyel mindenkit… Hamlet töprengő hős, nem
akar hibásan dönteni, de meg akarja változtatni a
helyzetet, amelybe érkezett. A konfliktus az igazság
és a hazugság közt feszül; a megoldáskísérletek a
kérdezéstől a bizonyításig, az őrültség színlelésétől
a lelepleződésig, majd a gyilkos párbajig tartanak.
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Drámai műfajok

Tekintsünk át néhány gyakori drámai műfajt!
Analitikus dráma: a mű elején már megtörtént eseményt elemez – analizál – a dráma; megvilágítja a
szereplők viszonyát az ismert tetthez (Szophoklész:
Antigoné; Oidipusz király).
Bosszúdráma: a főhős valamely erkölcsi bűnt torol
meg, annak elkövetőjét bünteti, miközben maga is
áldozattá lesz (Shakespeare: Hamlet).
Drámai költemény: más néven világdráma, könyvdráma, emberiségdráma; olyan mű, melyre a drámai és
a lírai-költői elemek egyensúlya jellemző (Byron:
Kain; Goethe: Faust I–II.; Madách: Az ember tragédiája).
Hitvitázó dráma: a 16–17. század vallási tárgyú, gyakran gúnyolódó hangvételű műfaja, mely inkább csak
a dialógusokra épül (Sztárai Mihály, Méliusz Juhász
Péter művei).
Komédia: ókori eredetű műfaj, mely a „nálunk hitványabb” (Arisztotelész) jellemeken keresztül mutatja
be az emberi hibákat, visszásságokat, de tragikus
mozzanatok nélkül, a nevettetés segítségével (Arisztophanész: Felhők; Darazsak; Plautus: A hetvenkedő
katona; Shakespeare: Tévedések vígjátéka; Molière:
Tartuffe; Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné).
Passiójáték: középkori misztériumjáték-fajta, mely
Jézus szenvedését és halálát mutatja be (a csíksomlyói ferences szerzetesektől negyvenhét passiójáték
maradt fenn a 18. századból).
Pásztorjáték: itáliai eredetű drámafajta; szereplői pásztorok és pásztorlánykák; téma a szerelem, a vágyódás,
az elválás fájdalma (Balassi Bálint: Szép magyar
komédia, melynek ihletője Castalletti Amarilli című
műve).
Polgári szomorújáték: prózai formában írt dráma,
amely polgári környezetben játszódik; a tragédia
és a komédia közt foglal helyet (Schiller: Ármány
és szerelem).
Szerelmi dráma/tragédia: nevében is mutatja, hogy
olyan tragédia, melynek központi konfliktusa, megoldhatatlan problémája a szerelem (Shakespeare:
Rómeó és Júlia).
Tragédia: ókori eredetű műfaj; a „nálunk nemesebb”
(Arisztotelész) jellemek küzdését és bukását mutatja be úgy, hogy a befogadó a részvét és félelem
által eljuthat a katarzishoz (Szophoklész: Antigoné;
Oidipusz király; Racine: Phaedra; Katona József:
Bánk bán).
Tragikomédia: a tragédia és a komédia jegyeit is hordozó műfaj (Molière: A fösvény).

A drámamodellek

Bécsy Tamás A dráma esztétikája című művében a drámai helyzet és az ebből fakadó konfliktusrendszer
szerkezetformáló szerepének szempontjából csoportosította a drámákat. Elemzéseinkben ezt a szempontot
is megvizsgálhatjuk.
a) Konfliktusos drámamodell: a mű elején két erő
feszül egymásnak; az egyik megváltoztatni kívánja
a helyzetet, a másik mindenképpen fenntartani.
Akár egy sakkjátszmában, valamelyik mindig „lép”
egyet, erre a másik fél „válaszol”. Ezt a – szerkezetet
is építő – cselekvéssort nevezzük aktív tettváltások
sorának. A változtatni kívánó fél végül eléri a célját,
de nagy áldozatok árán: olykor saját életével fizet a
küzdelem végén, hisz a változás érdekében tragikai
vétséget kell elkövetnie, melyért mindenképpen
bűnhődnie kell.
b) Középpontos drámamodell: az egész mű egy
kérdés, egy probléma, azaz egy középpont köré
szerveződik, s a dráma azt mutatja be, hogy az egyes
szereplők hogyan viszonyulnak ehhez a „középponthoz”. A főhős sorsa is a középpont körül forog;
ez lehet valamely erkölcsi kérdés, valamilyen döntés,
de akár egy ember is.
c) Kétszintes drámamodell: a dráma két színtere
nagy távolságra van egymástól; az egyik mindig
a mindennapi valóság, az emberi világ, a másik
vagy efölött (tündérvilág, égi világ), vagy alatta
(pl. nyomortanya, alvilág) helyezkedik el. A hősök
azért küzdenek, hogy a fölöttük lévő világ értékeit
elérhessék, de ez a törekvés nem mindig jár sikerrel
az emberi világban.
Elemzésünkben mindig figyeljünk arra is, hogy az
olvasott dráma és a színházban előadott mű között sok
különbség van: a díszletek, jelmezek, kellékek mindig
értelmezik is a darabot, így ezek is nagyon fontosak a mű
értelmezéséhez, elemzéséhez, amely tulajdonképpen
mindig izgalmas nyomozás, rejtvényfejtés a kíváncsi
befogadó számára.
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Elemzési segédletek
– Útmutató epikus művek
elemzéséhez
Az epika műneme
II. Az epikus művek elemzésének speciális
szempontjai
A műnem körülhatárolása az epikus művek tartalmi
és formai változatossága miatt nem könnyű feladat 1.	 Elbeszélő. Az epika mindig elbeszél valamit, és
(gondoljunk csak a számos regénytípusra és arra, hogy
minden, amit az olvasó megtud, lényegében az elbeaz epika versben és prózában, monologikus és dialoszélő (narrátor) által válik hozzáférhetővé. Az epikus
gikus formában egyaránt megnyilatkozhat). Még azt
szövegek megközelítésénél minden olyan kérdésre
sem állíthatjuk, hogy a legtöbb epikus szövegre jellemző
figyelmet kell fordítanunk, amely vele kapcsolatos.
múlt idejű cselekmény a műnem általános követelménye
Az elbeszélő fiktív személy, aki még akkor sem kelenne, hiszen találkozhatunk olyan művekkel, amelyek
verendő össze a szerzővel, ha kettejük közt látványos
ennek az egyszerűnek tűnő feltételnek is nehézkesen
hasonlóságok vannak.
feleltethetők meg. A fogalmi meghatározásban így
Az elemzés során érdemes megvizsgálni az elbetulajdonképpen egyetlen biztos fogódzónk marad: az
szélő és a tárgy viszonyát. Kérdéseink lehetnek
epikus szöveg (amint azt a műnemnek a ’szó, beszéd,
például: Mi a narrátor célja? Vajon objektív-e?
elbeszélés’ jelentésű görög főnévből származó megneÉrtelmezi, vagy csak felmutatja az eseményeket?
vezése is sugallja) elbeszél valamit, mégpedig általáMegbízható-e? Nem vezeti-e az olvasót szándéban – de korántsem mindig – valamilyen cselekményt,
kosan vagy önkéntelenül félre? Ehhez a kérdéshez
eseményt, történést. Ez természetesen azt jelenti, hogy
tartozik természetesen annak tisztázása is, hogy
epikus művek elemzése során különös figyelmet kell
mi az elbeszélő szerepe az elbeszélt történetfordítanunk az elbeszélés aktusára, körülményeire, az
ben. Saját történetének a hőse? Szerepel ugyan a
történetben, de az eseményeket kívülről szemléli?
elbeszélőre, illetve a szöveg időbeliségére.
Teljesen kívülállóként szólal meg? Illetve vizsgálSzempontok az elemzéshez
hatjuk, mennyire széles körű az e lbeszélői tudás:
Megjegyzés: bármilyen szöveget elemzünk, bármilyen
Mindentudó-e a narrátor? Milyen korlátai vannak?
szempontokat alkalmazunk, elengedhetetlen, hogy
Esetleg titkol valamit?
megfigyeléseinket értelmezzük. Így kerülhető el, hogy
Gyakran előfordul, hogy egy műben több elbeszélő
elemzésünk a művel valódi párbeszédet folytató szöveg
is szerepet kap. Ilyen esetekben többször fel kell
helyett puszta leírás maradjon.
tennünk a fenti kérdéseket, ha pedig a különböző
elbeszélők ugyanazt az eseménysort beszélik el,
I. Műnemtől független szempontok
érdemes szemügyre vennünk és értelmeznünk a
Vannak olyan szempontok, amelyek mindhárom műkülönbségeket.
nem vizsgálata esetén lényegesek. Ezeket érdemes 2.	 Nézőpont. Természetesnek tűnik, hogy az elbeepikus művek elemzése során is szem előtt tartanunk.
szélt eseményeket annak szemszögéből látjuk, aki
Ilyenek a mű gondolati tartalma, műfaja, szerkezete,
beszél – ez azonban nem feltétlenül van így. Az
motívumhálója, helye különböző kontextusokban
elbeszélő hangja egy másik személy nézőpontjá(pl. a szerzői életműben, a kötetben vagy a korszak
ból is megszólalhat, sőt, a nézőpontok folyamatos, jelöletlen váltakoztatása sem ritka. Az epikus
kulturális közegében), a cím és a szöveg viszonya, a
szöveg nyelvi megformáltsága, stílusa, retorikai eszművek elemzésénél ezért kulcsfontosságú annak
közei. Az alábbiakban azokra a szempontokra térünk
vizsgálata, hogy kinek a szemével látunk, kinek a
ki röviden, amelyeknek vizsgálatát az epikus művek
tudatán szűrődnek át az események, és ez milyen
sajátosságai követelik meg.
következményekkel jár. Előfordulhat az is, hogy a
nézőpont azonosíthatatlan.
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3.	 Címzett. Minden elbeszélésnek van címzettje, aki a
kommunikációs helyzet kulcstényezője, ezért vizsgálata fontos szerepet játszhat a szöveg megértésében.
4.	 Történet és cselekmény. A történet (vagyis az események, ahogy mű fiktív világában megtörténtek) és
a cselekmény (vagyis az események, ahogy a narrátor
elbeszéli azokat) sosem azonos. Ha az elbeszélő
teljes objektivitásra és pontosságra törekszik, és az
események sorrendjét is változatlanul hagyja, akkor
is kénytelen például kihagyásokkal élni, tehát akkor
sem csak előadja, hanem alkotja a valóságot. Az
epikus művek változatos eszközökkel formálják a
történetet cselekménnyé, s a figyelmes elemzésnek
rá kell világítania, hogy ezek miként befolyásolják
a szöveg hatását.
5.	 Idő. A műér telmezés során az elbeszélés
időbeliségének minél több aspektusát célszerű
górcső alá venni, az időrenden túl például a
narráció sebességét és tempóváltásait, a már
említett kihagyásokat, az elbeszélés ideje és az
elbeszélt idő közti távolságot, az események időbeli kiterjedését és az előre- és visszautalások
szerepét. Gyakran vezet fontos felismerésekhez
az elbeszélés időbeli koordinátáinak vizsgálata
is (az értelmezést befolyásolhatja például, hogy
a cselekmény Róma aranykorában vagy az I. világháború idején játszódik). Nem szabad figyelmen kívül hagyni továbbá azt sem, hogy bizonyos
időfogalmakhoz (pl. ősz, hajnal) állandósult
jelentéstartalmak kötődnek.
6.	 Tér. Fontos a cselekmény tere. Ez lehet puszta díszlet, de a megértés szempontjából lényeges tartalmak
hordozója is. Teljesen más hatást kelt például a valószerűség igényével fellépő, aprólékosan kidolgozott
környezet és a vázlatosan megrajzolt, szimbolikus táj,
a dohos pince és a végtelen természet stb. Számos
térelem (pl. kert, folyó, város) ugyancsak erőteljes
örökölt jelentéseket hívhat elő.
7. Valóságszint. Egy epikus műben több valóságszint
is szerepet kaphat. Ez történik, amikor a narrátor
az elbeszélés körülményeire utal vagy megszólítja
az olvasót, és ez a helyzet akkor is, amikor az elbeszélt történet egyik szereplője saját elbeszélésbe
kezd. A különböző szintek párbeszéde döntő módon
befolyásolhatja a szöveg értelmezését, viszonyrendszerük feltárása ezért minden esetben rendkívül
fontos.
8. Szereplők. Ahogy a drámák, úgy az epikus művek
elemzése során is fontos a szereplők (jellemük, viszonyrendszerük, motivációik stb.) tanulmányozása.
Ennek során is alapvető kérdés, hogy az egyes figurák
milyen szerepet töltenek be a műben.

Regénytípusok

Államregény: egy vagy több elképzelt ideális vagy torz
államberendezkedést ábrázol. (Jonathan Swift: Gulliver utazásai; Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba;
Karinthy Frigyes: Capillária)
Bűnügyi regény: bűnügyek felderítésével, elkövetésük
bemutatásával, indítóokaik vizsgálatával foglalkozik.
(Agatha Christie: Tíz kicsi néger)
Családregény: egy család több nemzedékének a történetét dolgozza fel. (Emily Brontë: Üvöltő szelek)
Kalandregény (utaztató regény): a hős kalandjai, megpróbáltatásai vagy hőstettei állnak a középpontjában. (François Rabelais: Gargantua és Pantagruel;
Voltaire: Candide)
Levélregény: fiktív levelek és ezek mellett gyakran
naplórészletek közlésével történik a lélekábrázolás.
(Johann Wolfgang von Goethe: Werther szerelme és
halála; Kármán József: Fanni hagyományai; Mary
Shelley: Frankenstein)
Nevelési regény: a hősök tapasztalatait elsősorban a
pedagógiai hatások felől vizsgálja. (Jean-Jacques
Rousseau: Emil, avagy a nevelésről)
Történelmi regény: valamely jelentős történelmi
eseményt dogoz fel, szereplői valóságos és fiktív
személyek. (Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig;
Walter Scott: Ivanhoe)
Tudományos-fantasztikus regény: általában a jövőben
játszódó eseményeit a fantasztikum bevonásával
tudományos köntösben tálalja. (Jókai Mór: A jövő
század regénye)
Novellatípusok

Anekdotikus novella: története időbeli és ok-okozati,
a mese és a narráció a meghatározó.
Leíró novella: kevés cselekményt tartalmaz, a tárgyiasított belső történésekre fókuszál.
Metaforikus novella: csodás, fantasztikus elemeket
tartalmazó típus.
Esszé-novella: nem az informatív, hanem a reflektív
réteg a meghatározó lényege.
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Elemzési segédletek
– Útmutató lírai művek
elemzéséhez
A líra műneme

A líra a három irodalmi műnem egyike, a lírai (általában verses) műfajok összefoglaló elnevezése. Az epikus vagy elbeszélő műfajoktól abban különbözik, hogy
rendszerint nem történetet mond el (persze, vannak
kivételek), a drámától pedig abban, hogy többnyire
monologikus formában szólal meg és nincs (drámai
értelemben vett) cselekménye. A líra befogadójának
alaphelyzete – attól függően, hogy némán vagy hangosan olvas verset – kétféleképpen ragadható meg. A némán (magukban) olvasók számára a líra befogadása
olyan, mintha kihallgatnák valakinek a gondolatait,
belső magánbeszédét. A hangosan olvasók inkább
megszólaltatói a lírának, amely így bizonyos értelemben helyettük beszél, az ő érzelmeiket, vágyaikat, gondolataikat mondja el. Manapság a legtöbben némán
olvasnak, de nekik is érdemes kipróbálni a hangos
versolvasást, amely kiemeli a lírai megszólalásmód
személyes jellegét, és a versszöveg mélyebb megértését is elősegítheti.
A versekben megszólaló hangot lírai énnek (versbeszélőnek, lírai szubjektumnak) nevezzük, hogy
ezáltal is megkülönböztessük a költő valós, életrajzi
énjétől. Akik e kétféle szubjektivitást (a lírai ént és az
életrajzi ént) eleve azonosítják egymással, gyakran
úgy érzik, hogy egy számukra ismeretlen költő versét nehezen vagy egyáltalán nem tudják értelmezni,
mert attól tartanak, hogy valamilyen, az életrajzban
nem szereplő tartalmat vagy gondolatot „magyaráznak bele” a versbe. Ez azonban nem egészen így van.
A versértelmezés alaphelyzete nem olyan, mint a köznapi kommunikáció, amelyben legtöbbször egy másik
ember mondanivalójának megértése az elsődleges
célunk. A versértelmezés elsősorban ön- és világmegértés egy szövegen keresztül. Míg a hétköznapi
kommunikációban fontos a közlés egyértelműsége, s
ha ez nem valósul meg, a közlő más szavakkal is megpróbálhatja elmondani ugyanazt, addig az irodalmi
kommunikáció, s ezen belül a költészet sajátossága
a több- vagy sokértelműség, és a versszöveg nem
alakítható vagy fogalmazható át. A sokértelműség
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azonban nem azt jelenti, hogy a verselemzés a témával kapcsolatos személyes véleményünk kifejtésével
volna azonos, ahogy a vers „tartalmának” saját szavainkkal való újramondása sem számít verselemzésnek.
Az irodalmi művek vizsgálatának megvannak a maga
szakmai szempontjai, ezeket érdemes szem előtt
tartani egy verselemzés megírásakor. (A szempontok
alábbi sorrendje csak javaslat, azok egymásutánjáról
az adott vers többszöri el- vagy felolvasása után szabadon dönthetünk.)
Szempontok az elemzéshez

1. 	 A cím: a vers elolvasása után érdemes elgondolkodni a cím és a versszöveg viszonyán. A vers címe
lehet például témamegjelölő, műfajra utaló, motivikus vagy idézet-cím, de sok egyéb lehetőség is
elképzelhető.
2. 	 A téma: egy vers témáját, alapgondolatát nem
mindig lehet egyértelműen vagy röviden meghatározni. Ha mégis (pl. szabadság, szerelem,
gyerekkor, magány, költészet stb.), építsük be az
elemzésbe az adott téma konvencionális (szokványos) és/vagy a lírahagyományból ismert, korábbi megközelítéseit is, amelyekhez képest az adott
vers újat mondhat.
3. 	 A vershelyzet: a versfelütésben vagy a vers egy
későbbi pontján szerepelhet egy, a versbeszélő
tér- és időbeli helyzetére, lelkiállapotára vagy a
megszólalás előzményére tett utalás. Ezt rögzítsük
az elemzésben, és figyeljük meg, hogy bekövetkezik-e ebben valamilyen változás a vers későbbi
pontján.
4. 	 A megszólalásmód: figyeljük meg a lírai én megszólalásának nyelvtani sajátosságait (szám és
személy, pl. a saját nevében vagy egy közösség
nevében szólal meg), modalitását (állító, kérdő,
felszólító stb.), a beszéd hangvételét (nyugodt,
zaklatott, indulatos, harcias, forradalmi, tragikus,
rezignált, önironikus stb.), illetve személyességének mértékét (személyes, személytelen, tárgyilagos stb.). Ide tartozó szempont továbbá, hogy van-e

5. 	

6. 	

7. 	

8.	

9. 	

megszólítottja (pl. Isten, egy közösség, egy másik
harmóniája (pl. dicsőítő hangnemben írt óda) vagy
személy vagy önmaga) a versbeszédnek. A megszófeszültsége (pl. óda egy felmosó vödörhöz) az elemzés fontos szempontja lehet. Kevert vagy átmeneti
lalásmód változásait érdemes figyelemmel követni
műfajú versek (pl. elégiko-óda, prózaköltemény)
a versben.
A poétikai és retorikai sajátosságok: a költői kiesetén támasszuk alá érvekkel, idézetekkel az egyes
fejezésmódra jellemző a szóképek és alakzatok
műfaji sajátosságok meglétét. A műfaji felosztáson
kívül verstípusok szerint is csoportosíthatjuk a lírai
használata (ld. a 9. osztályos irodalomkönyvet).
költeményeket (pl. érzelmi-hangulati líra, gondolati
Ezek felismerése, pontos elnevezése után következhet az értelmezésük a vers egészének összefügköltészet, leíró költészet, tárgyias költészet, értékgésrendszerében. Az elemzés során nem kell a vers
szembesítő vers, időszembesítő vers, önmegszólító
minden egyes szóképére vagy alakzatára kitérnünk,
vers stb.).
elég csak azokra, amelyek a saját értelmezésünkben 10. A korstílusokba és stílusirányzatokba sorolás:
fontos szerepet kapnak.
ha ismerjük az elemzendő vers keletkezési idejét,
megvizsgálhatjuk, hogy mennyiben mutatja saját
A motívumok és a toposzok: a motívumok olyan
ismétlődő nyelvi vagy poétikai elemek (szavak, szókorstílusának vagy stílusirányzatának, illetve az
szerkezetek, metaforák) a versben, amelyeknek az
azt megelőző vagy az azt követő koroknak a sajáismétlődés során változik, bővül a jelentése. A totosságait. Mivel a folytonosság és a változás minposzok (vándormotívumok, vándortémák) olyan
den korszakra jellemző, ne akarjuk a vers stílusát
feltétlenül egyneműnek látni, vegyük észre, hogy
közismert, visszatérő motívumok az irodalomban,
amelyeknek az idők során többé-kevésbé rögzült
milyen korok lírai hagyományához kötődik, illetve
a jelentése (pl. út ~ életút, erdő ~ eltévedés, tavasz
hogy milyen, a saját korára jellemző poétikai nor~ újjászületés, ősz ~ elmúlás).
mákat hág át.
A versritmus és a vershangzás: a kötött ritmu- 11. A vers szűkebb és tágabb kontextusa (a kötetkomsú (pl. ütemhangsúlyos vagy időmértékes) versek
pozíció és az életmű): ha van rá lehetőség, érdemes
megvizsgálnunk, hogy az elemzésre választott vers
verstani sajátosságainak felismerése és elnevezése
(ld. a 9. osztályos irodalomkönyvet) mellett a verelső kötetbeli megjelenésekor hol helyezkedett el a
sértelmezésben is ismerjük fel a versritmus szerepét.
köteten, illetve egy cikluson belül (pl. a kötetnyitó
A versben domináló (uralkodó) ritmustól való
versként gyakran szerepel ars poetica). Az életműeltérések jelentéskiemelő szereppel bírhatnak.
ben elfoglalt hely is érdekes lehet (pl. korai, érett
A vershangzás különböző tényezői (pl. hangkapés kései versek).
csolat-ismétlődések, alliteráció, rímelés, a szavak 12. A z intertextuális és intermediális kapcsolatok:
hangrendjével való játék stb.) szintén fontos hatásha az elemzés során (pl. tematikus, motivikus, szövegszerű) kapcsolatot fedezünk fel a vers és más
tényezők lehetnek.
A szerkezet: a versek tartalmi-logikai felépítése
– a vers keletkezését megelőzően vagy azt követővagy a vershelyzetben, a megszólalásmódban, a képen született – magyar vagy világirodalmi művek
rendszerben, illetve a versritmusban bekövetkező
között, mutassunk rá erre a kapcsolatra. Érdemes
változások nyomon követése lehetővé teszi, hogy
továbbá a versnek más művészeti ágakba (pl. képa szöveget szerkezeti egységekre osszuk. Gyakori
zőművészet, zene, építészet) tartozó művekkel
például az idősíkok szerinti szerkezeti tagolás,
való (intermediális) kapcsolatát is szóba hozni,
amelyhez értékkategóriák is társulhatnak (ld. az
ha találunk ilyet. Ne feledjük, hogy ha az említett
idő- és értékszembesítő versek). A szakozott versek
művek között nincs „igazolható” hatástörténeti
esetében a szerkezeti egységek határa általában vakapcsolat, mi akkor (a szerzői intenciótól függetlamely versszakhatárral esik egybe, de ez nem törlenül) is „párbeszédbe” vonhatunk két műalkotást.
vényszerű. A szerkezeti egységek határai nincsenek
eleve rögzítve, az elemző maga is kijelölheti őket, ha
változást észlel a fenti szempontok valamelyikében.
A vers kezdő részét (első pár sorát vagy első vers�szakát) versfelütésnek, a vers végét verszárlatnak
nevezzük.
A műfaj és a verstípusok: az elemzett vers műfaji
besorolását (pl. dal, elégia, óda stb.) egészítsük ki
a műfaj és a téma, illetve a műfaj és a megszólalásmód kapcsolatának vizsgálatával. Ezen tényezők
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Verstípusok

Értékszembesítő vers: egy értéktelített és egy értékhiányos állapot szembeállítása. (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I., Kölcsey Ferenc: Hymnus)
Gondolati költészet: a gondolati, filozófiai tartalom
túlsúlya jellemzi. (Csokonai Vitéz Mihály: Az estve,
Csokonai Vitéz Mihály: Az álom)
Időszembesítő vers: több idősík szembeállítása egymással, általában egy súlyos értékvesztés megfogalmazása. (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I., Kölcsey
Ferenc: Hymnus)
Leíró költészet: valamely tárgy, táj, jelenség vagy személy ábrázolása nyelvi eszközökkel. Ide tartoznak az
idill (pl. Petőfi Sándor: Téli esték), az életkép (pl. Petőfi Sándor: Pató Pál úr) és a tájköltészet (pl. Petőfi
Sándor: A Tisza) műfaji reprezentánsai is.
Létösszegző vers: A lírai én saját életére visszatekintve személyisége fejlődését értelmezi és értékeli.
(Berzsenyi Dániel: Osztályrészem)
Önmegszólító vers: a költői én önmagát szólítja meg
valamilyen kiélezett helyzetben. Gyakran két magatartástípust állít szembe egymással. (Vörösmarty
Mihály: A vén cigány)
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Idegen szavak kiejtési
mutatója
Alecto (latin) [alektó]
Andersen, Hans Christian (dán) [hánsz krisztián anderzen)
annus mirabilis (latin) [annusz mirábilisz]
Anselmus [anzelmusz]
Arouet, François-Marie (francia) [franszoá-mári árué]
Athenaeum (latin) [aténeum]
athleta Christi (latin) [atléta kriszti]
Au lecteur (francia) [ó lektőr]
Austen, Jane (angol) [dzsén osztin]
Aznavour, Charles (francia) [sárl aznavúr]
Bacon, Francis (angol) [fránszisz béjkön]
Ballantyne [belentájn]
barocco (olasz) [barokkó]
Bastille (francia) [básztij]
Baudelaire, Charles (francia) [sárl bodler]
Beaumarchais, Pierre (francia) [pier bómársé]
Béjart, Madeleine (francia) [madlen bézsár]
Bell, Acton (angol) [ektön bel]
Bell, Currer (angol) [kárör bel]
Bell, Ellis (angol) [elisz bel]
Béranger, Pierre-Jean de (francia) [pier-zsan dö béranzsé]
biedermeier (német) [bídermájer]
Binoche, Juliette (francia) [zsüliett binos]
Boccaccio, Giovanni (olasz) [dzsovanni bokaccsó]
Boileau-Despréaux, Nicolas (francia) [nikolá boáló-dépréó]
Boisrobert, François (francia) [franszoá boárober]
Borges, Jorge Luis (spanyol) [horhe luísz borhesz]
Brahms, Johannes (német) [johannesz brámsz]
Brontë, Anne (angol) [en bronti]
Brontë, Branwell Patrick (angol) [brenvel petrik bronti]
Brontë, Charlotte (angol) [sálot bronti]
Brontë, Emily (angol) [emili bronti]
Burns, Robert (angol) [robert börnsz]
Byron, George Gordon (angol) [dzsórzs gordn bájrn]
Cabanel, Alexandre (francia) [alekszandr kábánel]
Candide (francia) [kandid]
Canevale, Isidore (francia) [izidor kanövál]
Canova, Antonio (olasz) [antonió kanova]
Cantionale catholicum (latin) [kancionále katolikum]
Cantus catholici (latin) [kantusz katolici]
Caravaggio (olasz) [kárávádzso]
Castelli, Horace (francia) [orasz kasztelli]
Castro, Guillén de (spanyol) [gijjén de kasztró]
Cato (latin) [kátó]
Cervantes, Miguel de (spanyol) [migel de szervántesz]
chagrin (francia) [sagren]
Chambéry (francia) [sambéri]
Chas (francia) [sasz]
Chevy Chase (angol) [csevi cséjsz]
Childe Harold (angol) [csájld herold]
Chopin, Frédéric (francia) [frédérik sopen]
Cid (spanyol) [szid]
Claudon, Francis (francia) [franszisz klodon]
Cléante (francia) [kléant]
Coleridge, Samuel Taylor (angol) [szemjuel téjlor kolridzs]

Comenius (latin) [koméniusz]
commedia sostenuta (spanyol) [kommedia szosztenúta]
compassio (latin) [kompasszió]
Constant, Benjamin (francia) [benzsamen konsztan]
Cook, James (angol) [dzsémsz kuk]
cor cordium (latin) [kor kordium]
Corneille, Pierre (francia) [pier kornej]
Corot, Camille (francia) [kámij koró]
Crusoe (angol) [krúzó]
Cupido (latin) [kupidó]
Currier & Ives (angol) [kariör end ájvz]
Częstochowa (lengyel) [csensztohova]
D’Alembert (francia) [dálamber]
D’Holbach, Paul Henri Thiry (francia) [pól anri tiri dolbák]
Damis (francia) [damisz]
Dandin (francia) [danden]
Darrieux, Danielle (francia) [daniell dáriő]
David, Jacques-Louis (francia) [zsák-lui david]
Defoe, Daniel (angol) [daniel difó]
Delacroix, Eugène (francia) [özsen dölakroá]
Delibes, Léo (francia) [léó dölíb]
Delphine (francia) [delfin]
Descartes, René (francia) [röné dékárt]
Dickens, Charles (angol) [csárlz dikinz]
Diderot, Denis (francia) [döni didró]
Don Quijote de la Mancha (spanyol) [don kihóte de lá mancsa]
Dongo, Fabrice del (francia) [fabrisz del dongo]
Donizetti, Gaetano (olasz) [gaétáno donicetti]
Doré, Gustave (francia) [güsztav doré]
Dorine (francia) [dorin]
Dulcinea (spanyol) [dulszínea]
Dupin, August [ogüszt düpen]
Earnshaw, Catherine (angol) [keszrin őrnsó]
Echalaz, Amanda (angol) [emenda ecsölez]
Einsle, Anton (német) [anton ájnszle]
Élise (francia) [éliz)
Ermenonville (francia) [ermönonvill]
Eyre, Jane (angol) [dzséjn er]
farce (francia) [fársz]
Ferney (francia) [ferné]
Fiennes, Ralph (angol) [réjf fájnz]
Fountainebleau (francia) [fontenbló]
Fouqué (francia) [fuké]
Fournier, Louis-Édouard (francia) [lui-éduár furnié]
Fragonard, Jean-Honoré (francia) [zsanonoré fragonár]
Friedrich, Caspar David (német) [kaszpar david fridrih]
Fukunaga, Cary (angol) [keri fjúkunága]
Funès, Louis de (francia) [lui dö fünesz]
Gareis, Franz (német) [franc garajsz]
Géricault, Théodore (francia) [téodor zsérikó]
Gesta Hungarorum (latin) [geszta hungarórum]
Girault, Jean (francia) [zsan zsiró]
Goethe, Johann Wolfgang von (német) [johan volfgang fon gőte]
Golding, William (angol) [viliem golding]
Goya, Francisco (spanyol) [fransziszkó goja]
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Grand Prix (francia) [gran pri]
Graz (német) [grác]
Greipel, Johann Franz (német) [johan franc grájpl]
Grey, Agnes (angol) [egnösz gréj]
Gringoire [grengoár]
Groitsch (német) [grojcs]
Grosbois (francia) [gróboá]
Grozescu, Julian (román) [julián grozeszku]
Guernica (baszk) [gernika]
Guernsey (angol) [görnzi]
Gutenberg, Johannes (német) [johanesz gútmberg]
Händel (német) [hendel]
Heine, Heinrich (német) [hájnrih hájne]
Héloïse (francia) [éloiz]
Herder, Johann Gottfried von (német) [johan gotfrid fon herder]
Holmes, Sherlock (angol) [serlok holmz]
Houdon, Jean-Antoine (francia) [zsan-antoán udon]
Hölderlin, Friedrich (német) [fridrih hölderlin]
Hugo, Victor (francia) [viktor ügó]
Ieperen, Jan Thomas van (flamand) [ján tomasz fán iperen]
Il Gesù (olasz) [il dzsezú]
Illustre Théâtre (francia) [ilüsztrö téátr]
imitatio Christi (latin) [imitáció kriszti]
Ivanhoe (angol) [ájvönhó]
Jacobsen, Roy (norvég) [roj jakobzen]
Jansen, Cornelius [kornéliusz janszen]
Jósika (Miklós) [józsika]
Juan Fernandez (spanyol) [huán fernandez]
Julien (francia) [zsülien]
Karnarutić, Brne (horvát) [brne karnarutity]
Katzler, Vinzenz (német) [vincenc kacler]
Keats, John (angol) [dzson kítsz]
Kirkconnell, Watson (angol) [vatszon körkonnöl]
Kosminsky, Peter (angol) [pítör koszminszki]
Kreisler, Johannes (német) [johanesz krájzler]
Kretschmer, Albert (német) [albert krecsmer]
Kühn, Sophie von (német) [szofi fon kűn]
Laclos, Choderlos de (francia) [soderlo dö laklo]
Lake District (angol) [léjk disztrikt]
Lamy, Pierre-Auguste (francia) [pjer ogüszt lámi]
Lear (angol) [lír]
Leibniz, Gottfried Wilhelm (német) [gotfríd vilhelm lejbnic]
Leövey (Klára) [lővei]
Lerici (olasz) [lericsi]
Lied (német) [líd]
Locke, John (angol) [dzson lok]
Lollobrigida, Gina (olasz) [dzsina lollobridzsida]
Macpherson (angol) [mekförszn]
Marat (francia) [márá]
Mariane (francia) [marian]
Marseillaise (francia) [márszejjez]
Maulbertsch, Franz Anton (német) [franc anton maulbercs]
Mercurius Hungaricus (latin) [merkúriusz hungarikusz]
Mérimée, Prosper (francia) [proszper mérimé]
Messerschmidt, Franz Xaver (német) [franc kszaver messzersmitt]
Mickiewicz, Adam (lengyel) [adam mickievics]
Mignard, Nicolas (francia) [nikolá minyár]
Milton, John (angol) [dzson milton]
Moesch (Lukács) [mős]
Molière (francia) [molier]
Montecuccoli, Raimondo (olasz) [rajmondó montekukkoli]
Montesquieu (francia) [monteszkiő]
Moreau (francia) [moró]
Morgue (francia) [morg]
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munus (latin) [munusz]
Musset, Alfred de (francia) [alfred dö müszé]
Neale, Tom Francis (angol) [tom fránszisz níl]
Neuhauser, Franz (német) [franc najhauzer]
Newton, Isaac (angol) [ájzek nyútn]
Notre-Dame (francia) [notrö dám]
Noyer, Anne-Marguerite du (francia) [ánn-márgörit dü noájé]
Offenbach, Jacques (francia) [zsákk ofmbah]
Oppenheim, Moritz Daniel (német) [móric dániel opnhájm]
oratio (latin) [oráció]
Orbis pictus (latin) [orbisz piktusz]
Pajou, Augustin (francia) [ogüszten pázsu]
Pan Tadeusz (lengyel) [pán tádeus]
parainesis (görög) [parainészisz]
Pascal, Blaise (francia) [blez paszkál]
Père-Lachaise (francia) [per lasez]
Pernelle (francia) [pernell]
peroratio (latin) [peroráció]
Phaedra (görög) [fédra]
Pheidiasz (görög) [fejdiász]
Philippe, Gérard (francia) [zsérár filip]
Phoebus [főbusz]
Phosphorus (latin) [foszforusz]
Plautus (latin) [plautusz]
Poe, Edgar Allan (angol) [edgár elen pó]
Poiret (francia) [poáré]
Poirot, Hercule (francia) [erkül poáró]
Poquelin, Jean-Baptiste (francia) [zsan-batiszt poklen]
Pray-kódex [praj-kódex]
Purcell (angol) [pörszl]
Quasimodo [kázimodo]
Quinn, Anthony (angol) [entoni kvin]
Rabelais, François (francia) [franszoá ráble]
Rabutin, Roger de (francia) [rozsé dö rabüten]
Racine, Jean (francia) [zsan raszin]
Ratio Educationis (latin) [ráció edukációnisz]
Rauh, Johann (német) [johan rau]
Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non contradico. (latin) [reginám okcidere bónum
eszt timere nolite et szi omnész konszenszerint egó non kontradikó]
Régnard, Jean-François (francia) [zsan franszoá rényár)
Reim, Johann Vinzenz (német) [johan vincenc rájm]
Rênal, de (francia) [dö renal]
Riedl (Frigyes) [rídl]
Rimbaud, Arthur (francia) [artür rembó]
Rogêt, Marie (francia) [mári rozsé]
Ronsard, Pierre de (francia) [pjer dö ronszár]
Rothwell, Richard (angol) [ricsárd roszvel]
Rouargue, Adolphe (francia) [adolf ruárg]
Rousseau, Jean-Jacques (francia) [zsan-zsák russzó]
Rude, François (francia) [franszóá rüd]
Rugendas, Georg Phillip (német) [georg filip rugendász]
Sachs, Hans (német) [hansz zaksz]
Safranski, Rüdiger (német) [rüdiger zafranszki]
Saint-Preux (francia) [szemprő]
Sancho Panza (spanyol) [szancsó panza]
Sand, George (francia) [zsorzs szan]
Schedel, Franz (német) [franc sédel]
Schiller, Friedrich (német) [fridrih siller]
Schinkel, Karl Friedrich (német) [karl fridrih sinkel]
Schlegel, Friedrich (német) [fridrih slégl]
science-fiction (angol) [szájönsz fikson]
Scott, Walter (angol) [volter szkot]
Seilern Crescence [szejlern kreszansz]

Selkirk, Alexander (angol) [eligzándör szelkörk]
Sévigné, Mme de (francia) [madam dö szévinyé]
Shakespeare, William (angol) [viliem sékszpír]
Shelley, Mary Wollstonecraft (angol) [meri volsztónkráft seli]
Shelley, Percy Bysshe (angol) [pörszi bis selli]
Soliman, Angelo [andzseló szolimán]
Southey, Robert (angol) [robert szaudi]
spleen (angol) [szplín]
St. Vincent de Paul (francia) [szenvenszan dö pól]
Staël, Mme de (francia) [madam dö sztal]
Stieler, Joseph Karl (német) [jozef karl stíler]
Strasbourg (francia) [sztraszbúr]
style feuillu (francia) [sztil föjü]
Swift, Jonathan (angol) [dzsonöten szvift]
Syrenaia [szirénája]
tableau (francia) [tabló]
Tartuffe (francia) [tártüf]
Tasso, Torquato (olasz) [torkvátó tasszo]
Tassoni, Alessandro (olasz) [alesszandro tasszóni]
Terentius (latin) [terenciusz]
The Raven (angol) [dö réjvön]
Tour, Maurice Quentin de la (francia) [morisz kanten dö lá túr]
Townley (angol) [taunli]
tracta (latin) [trakta]

Turner, William (angol) [viliem törner]
Tyler, Liv (angol) [liv tájlör]
Valère (francia) [valer]
Verlaine, Paul (francia) [pól verlen]
Verne, Jules (francia) [zsül vern]
Vernet, Horace (francia) [orász verné]
Versailles (francia) [verszáj]
Virginia (angol) [vördzsinia]
Voltaire (francia) [volter]
Wagner, Richard (német) [rihárd vágner]
Walpole, Horace (angol) [horisz volpol]
Waterhouse, John William (angol) [dzson viliöm vótöhaus]
Watteau, Antoine (francia) [antoán vató]
Weimar (német) [vejmár]
Wells, Herbert George (angol) [hörbört dzsordzs velz]
Weltliteratur (német) [veltliteratúr]
Westall, Richard (angol) [ricsárd vesztól]
Whale, James (angol) [dzsémsz vél]
Wilde, Oscar (angol) [oszkár vájld]
Wordsworth, William (angol) [viliem vördzvörsz]
Wright, Joe (angol) [dzsó rájt]
Ximena (spanyol) [hiména]
Young, Edward (angol) [edvörd jáng]
Zemeckis, Robert (litván–amerikai) [robert zemekisz]
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Fogalomtár
adaptáció: 1. egy írásmű átalakítása egy meghatározott igényű
közönség ízlésének megfelelően; 2. egy mű színpadra vagy
filmre való alkalmazása.
aforizma: rövid, tömör mondás, amely egy bölcs gondolatot vagy
erkölcsi tételt fogalmaz meg.
aktív romantika: a romantika „cselekvő” korszaka; alkotóit a
tettvágy, a változás hite hatja át, ezt műveikben, de saját
életükben is megmutatják (pl. Byron).
alakrajz: a mű hőseinek jellemrajza.
államregény: 18. századi regénytípus, amelyben valamely (valós
vagy képzelt) társadalom, állam, ország bemutatása is szerepel (Swift: Gulliver utazásai).
antikizálás: a művészetek azon megoldásai, melyek által ‘régiesíteni’, az antik (görög-római) stílushoz lehet hasonlóvá tenni
modernebb alkotásokat.
Anyegin-strófa: 14 soros, 9 és 8 szótagból és jambikus lejtésű sorokból álló versszak. Rímképlete: abab ccdd effe gg (kereszt-,
páros, ölelkező és páros rím). Puskin alakította ki Jevgenyij
Anyegin című művében.
apológia: védőbeszéd; olyan bemutató beszéd, mely egy személyt vagy ügyet védelmez.
aposztrofikus vers: az aposztrophé alakzatára épülő verstípus.
A beszélő elfordul a valódi címzettől, és egy élettelen dologhoz beszél. Pl. Petrarca: Ti szerencsés füvek…
archaizálás: egy régi kor felidézése nyelvi, illetve stilisztikai eszközökkel. Célja például a régiesítés vagy az ünnepélyessé tétel.
ars poetica: (’költői mesterség’): szűkebb értelemben olyan
mű, amely a költészetről szóló, normatív jellegű tanácsokat foglal össze (pl. Boileau: Költészettan). Tágabb értelemben költői hitvallás, melyben az alkotó a költészeti
nézeteit fogalmazza meg.
asszonycsúfoló: a népköltészeti műfajok körébe tartozó csúfolók
egyik fajtája. Olyan lírai dal (ritkábban rövid, epikus alkotás)
vagy rigmus, amelyben a beszélő valakinek a külső vagy belső tulajdonságait gúnyolja ki.
Athenaeum: Bajza József és Vörösmarty Mihály által kiadott politikai, társadalmi és irodalmi folyóirat (1837–1843).
athleta Christi (’Krisztus bajnoka’): a barokk eposz hőse, aki krisztusi hősiességgel harcol és hal mártírhalált.
beszélő név: olyan név, mely jelentésével vagy hangulatával
érzékelteti viselője tulajdonságait.
biedermeier: kispolgári békét árasztó, a festészetben (portré,
zsánerkép), az irodalomban (életkép) és a lakáskultúrában
(hajlított bútorok, vitrines szekrény) jelentkező, átmeneti
művészeti stílus nagyjából 1815–1848 között.
bordal: a népköltészetben is megtalálható ősi lírai műfaj. Eredetileg ivás közben énekelték, és a bort, illetve a borivást
magasztalta.
bölcselő óda: bölcseleti szándékú, ünnepélyes hangvételű lírai
költemény.
chiazmus (’kereszteződés’): hozzátoldó és felcserélő mondatalakzat a klasszikus retorikában. Egy szó- vagy mondatszerkezet fordított ismétlése a szövegrészen belül. Stílushatását
az ellentétező szimmetria adja.
commedia dell’arte (’hivatásosok színjátéka’): vándorszínészek
által előadott rögtönzött színjáték, mely a 16. században
alakult ki Itáliában.
commedia sostenuta: klasszikus verselésű és felépítésű (öt felvonás stb.), de rögtönzésekkel megoldott komédia.
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copf stílus: a barokk késői művészeti ága Közép-Európában, a
18. század utolsó évtizedeiben.
deizmus: a felvilágosodás egyik világmagyarázata, mely szerint
Isten megteremtette a világot, mozgásba lendítette, majd
magára hagyta, és nem avatkozik bele a sorsába.
detektívtörténet: a rejtélyes, kezdetben csak a következményekben ábrázolt bűnügyet egy hivatásos vagy amatőr nyomozó
deríti fel. Fontos benne a logikai okfejtés. Jelentős szerepe
van az elbeszélőnek, aki a gyakori késleltetéssel fenntartja
a feszültséget.
dialogikus: párbeszédes. Jellemzően a drámai cselekmény fő
kifejezési formája.
disztópia (ellenutópia): az utópia, ‘Seholsincs hely’ ellentéteként
használt szó; tulajdonképp pontatlan, mert az utópia ellentéte az ‘ellenutópia’ vagy ‘negatív utópia’.
drámai költemény: a romantika jellegzetes drámai műfaja.
Általában inkább olvasásra szánt mű, amely az emberi lét
alapvető kérdéseivel foglalkozik (emberiségkölteménynek
is nevezik). Pl. Byron: Kain, Madách Imre: Az ember tragédiája.
dramaturgia: a színdarabok-filmek eseményeinek sajátos elrendezési elvei.
ekhós vers: az ismétlés alakzata a lírai én visszhanggal folytatott,
fiktív párbeszédeként jelenik meg. A visszhang nemcsak
ismétel, de „értelmes”, csattanós választ is ad a lírai én kérdéseire.
elégiko-óda: olyan műfaj, amelyben az óda ünnepélyessége és
az elégia melankóliája ötvöződik egymással.
emlékirat (memoár): prózai epikus műfaj. Szerzője – a történetírással szemben – az általa átélt eseményekről a saját
szemszögéből számol be. Különbözik az önéletrajztól és a
naplótól, mivel kevésbé személyes, és a közélet eseményeit
állítja középpontba
empirizmus: 17. századi filozófiai irányzat, mely szerint csak tapasztalataink révén tehetünk szert ismeretekre.
enciklopédia: a tudomány vagy egy tudományterület egészét
felölelni kívánó mű.
énregény: vallomásos regénytípus; narrátora egyes szám első
személyben mondja el történetét, s közben folyamatosan
reflektál önmagára, értékeli személyiségét és fejlődését. Pl.
Kármán József: Fanni hagyományai.
epizód: elbeszélő vagy drámai műben a főcselekménnyel lazán
összefüggő mellékesemény, kitérő.
értekezés: a felvilágosodás korának népszerű prózai műfaja,
mely tudományos igénnyel, de röviden fejt ki valamely kérdést, problémát, nézetet.
eufemizmus (’szépítő kifejezés’): egy bántó, sértő fogalom eredeti jelentését enyhíti kevésbé durva kifejezéssel.
fantasztikus irodalom: ld. sciente fiction.
farce (’töltelék’): középkori francia bohózat. Kezdetben komoly,
általában vallásos témájú művek közjátéka volt. Később önálló, tréfás műfajjá lett.
fejlődésregény (nevelési regény): a hős személyiségének fejlődését vagy lelkiállapotának változását bemutató regénytípus.
Pl. Stendhal: Vörös és fekete.
felesleges ember: a 19. századi orosz irodalom toposza. Cselekvésképtelen, reményvesztett nemes, aki csak álmodozik
a tettekről, de nem valósítja meg őket. Pl. Puskin: Anyegin.
fikció (’kitalálás’): a valóságban nem létező tény, helyzet stb. feltevése, amely a valóság pontosabb megismeréséhez vezet.

fiktív levél: nem elküldésre szánt, esetleg kitalált személyhez
címzett (vagy kitalált személy nevében írt), levélformát alkalmazó irodalmi műfaj.
folklór: a népművészeti produktumok és hagyományok, népszokások összefoglaló neve. Régebben a paraszti kultúrához kötődött, ma beszélhetünk városi folklórról is (pl.
rap, graffiti).
folyóirat: időszaki lapfajta. Többnyire havonta, esetleg kéthavonta, negyedévente jelenik meg. Hírek, publikációk és szépirodalmi művek is találhatók benne. Az első önálló, magyar
nyelvű folyóirat a kassai Magyar Museum volt.
gnóma (latinul sententia): költészeti műfaj. Tapasztalati igazságot
vagy elvet tömören kifejező mondás.
gótikus regény: a romantikát előkészítő, 1750–1820 között virágzó angol irodalmi műfaj. Elhagyatott kastélyokban vagy más
félelmetes helyszíneken játszódó rém- és kísértettörténetek
tartoznak ide.
hármas egység: a klasszikus drámák szerkesztésének alapelve,
amely szerint a mű egy helyszínen, rövid idő alatt és egy
cselekményszálat követve játszódjon. Merev szabályait a
18. században Boileau fogalmazta meg.
helyzetdal: a költő egy másik személy (elsősorban népies alak)
helyébe képzeli magát, vagy saját érzelmeit más nevében
adja elő. A 19. században a népélet szereplőit szólaltatta meg.
Pl. Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor.
helyzetkomikum: valamely külső körülmény által okozott humoros esemény.
herderi jóslat: Johann Gottfried von Herder Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához című művének magyarokról
szóló jóslata, mely szerint a magyarok eltűnnek a környező
népek között.
historizmus: a romantika korának egyik irányzata, amely a történelem, a múlt felé fordul, azt eleveníti fel témájában, gondolat- és stílusvilágában.
hitvitázó írás: a reformáció és a katolikus megújulás irodalmának jellegzetes műfaja. Szerzője gyakran gúnyos, esetenként
kemény hangot üt meg vallási vitapartnerével szemben.
honorácior: nem nemesi származású, de értelmiségi foglalkozású személy (pl. ügyvéd, orvos, mérnök) a feudális Magyar
országon.
hungarus-tudat: a magyar királyságban a nemzetfogalom mellett kialakult területelvű közösségfogalom. Lényege, hogy az
egy helyen élő emberek számára az jelenti az összetartozást,
hogy hol laknak, nem pedig az, hogy melyik népcsoporthoz
tartoznak.
idő- és értékszembesítő szerkezet: a versben az értékek fogyatkozása (értékvesztés) fedezhető fel. Általában az értékes,
dicső múlt kerül szembe az értékszegény jelennel.
Iliász-pör: a magyar irodalomtörténet első plágiumpere. Kazinczy rendezte sajtó alá Vályi Nagy Ferenc Iliász-fordítását,
amelyben szerepelt néhány sora Kölcsey fordításának is,
nevének feltüntetése nélkül. Kazinczy nem értette Kölcsey
felháborodását, úgy vélte, a fordító személye lényegtelen.
imitatio Christi (’Krisztus követése’): a keresztény lelkiség célja. Bibliai alapja Jézus felszólítása: „Gyertek, kövessetek…!”
(Mt 4,19)
irányregény: a 19. századi realizmus regénytípusa. Jellemzője
valamilyen konkrét társadalmi-politikai cél szolgálata. Pl.
Eötvös József: A falu jegyzője; Eötvös József: Magyarország
1514-ben.
irodalmi szalon: a nemesi és polgári társadalomban egy gazdag
irodalom- és művészetbarát házában összegyűlt írók és más
művészek társasága.
irracionalitás: észszerűtlenség, értelmetlenség, a józan észnek
ellentmondó dolog.

iskoladráma: a 16–18. században virágkorát élő tanító cél
zatú színjáték, amelyet iskolában diákok adtak elő.
Magyarországon a jezsuita és a protestáns iskoladráma a
legjelentősebb.
janzenizmus: Cornelius Jansen, 16. századi holland katolikus
püspök eszméit követő teológiai, erkölcsi és politikai mozgalom, amely tagadja a szabad akaratot, és a predesztináció
(eleve elrendelés) elvét vallja. Neves képviselője a filozófus
Blaise Pascal.
jellemkomikum: a komédiák-vígjátékok humorforrása, melyet a
szereplők természete, jelleme hoz létre.
jeremiád: Jeremiás prófétáról elnevezett, az ő modorában írt
panaszos hangvételű siratóének.
jezsuita rend (Jézus Társasága): Loyolai Szent Ignác alapította
(1534) katolikus szerzetesrend, mely fontos szerepet játszott
a reformációt követő katolikus megújulásban.
jozefinista értelmiség: II. József Habsburg uralkodó belpolitikáját támogató réteg. Közéjük tartozott Kazinczy Ferenc és
Hajnóczy József.
kalandregény: ókori eredetű nagyepikai műfaj. Középpontjában
a hős kalandjai, megpróbáltatásai állnak. A szórakoztató irodalomhoz tartozó mű.
kesergő: a 18. század első évtizedeiben keletkezett dalforma.
Szerkezete a magyar népdalokéhoz hasonló. Műfajához tartoznak a bujdosóénekek is (pl. Rákóczi kesergője).
késleltetés: az irodalmi művekben a cselekmény menetének lassítása valamely módon, pl. epizód beiktatása, új szereplő
beléptetése stb.
kétszintes dráma: világnézete a valóságot két világszintre osztja,
és ebből ered a drámai szituáció. Hőse a másik világból származó hatásokat valósítja meg vagy győzi le. Pl. Vörösmarty
Mihály: Csongor és Tünde.
Kisfaludy Társaság: az 1836-ban Pesten alapított társaság célja
kezdetben Kisfaludy Károly összes művének kiadása volt.
Később az irodalmi ízlést fejlesztette és a szépirodalmat támogatta. 1952-ben szűnt meg.
klasszicizmus: kb. 1630–1830 között jellemző átfogó stílusirányzat. Alapja a racionalizmus, mintája az antik görög és római
művészet. Merev szabályokat alkot (pl. a hármas egység elve).
Csúcspontja a német klasszika (Goethe, Schiller).
klasszikus triász: tagjai, Baróti Szabó Dávid, Rájnis József és R
 évai
Miklós, a klasszicizmus első szakaszának képviselői. Az antik
versformákat honosították meg a magyar költészetben.
kommentár: szóbeli vagy írásbeli, magyarázó, kifejtő meg
jegyzés.
költői kérdés: a mondanivaló szenvedélyessé tételének, nyomatékosításának eszköze. Ez a gondolatalakzat csak formájában
kérdés, feltevője valójában nem vár rá választ.
körmondat: egy gondolatsor kifejtése egy szabályosan felépített,
többszörösen összetett mondat által. Az alá- és mellérendelések arányosan jelennek meg benne.
közköltészet: olyan népszerű, anonim versanyag, amely egyrészt
szájhagyomány útján terjed, másrészt kéziratos énekeskönyvekben vagy ponyván. Poétikáját és formavilágát tekintve
az irodalom és a népköltészet között helyezkedik el, sokszor
népszerű, divatos műfajokat használ.
látomásos vers: a valóságtól elszakadó képzeleti képeket alkalmazó és patetikus hangnemben megszólaló verstípus,
amelyben a lírai én a próféta vagy vátesz szerepét ölti magára. Felnagyított, erőteljes víziói révén gyakran apokaliptikus
(végítéletszerű) jövőképet fest. A verstípusba tartozó művek
keletkezése általában nagy, egyetemes emberi katasztrófák,
háborúk, forradalmak élményéhez köthető.
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levélregény: a 18. század végén divatossá vált szentimentalista levélregény fiktív leveleket és naplórészleteket tartalmazó, egyszerű cselekményszálra felfűzött én-regény,
melyet finom lélekábrázolás, személyes hangvétel és erős
szubjektivitás jellemez. Pl. Kármán József: Fanni hagyományai (1794).
Magyar Museum: az első jelentős magyar nyelvű, irodalmi folyóirat, melyet Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Batsányi
János szerkesztett Kassán (1788–1789).
manierizmus (’mód, modorosság’): átmeneti stíluskorszak a
reneszánsz és a barokk között a 16–17. század fordulóján.
A valóságelemek merész társítása, a díszítésre, dekorativitásra törekvés jellemzi.
misszilis levél: ténylegesen elküldött vagy elküldésre szánt levél, mely valóságos élő személyhez szól, s írójának az a célja,
hogy a címzett elolvassa azt.
misztérium (’titok’): 1. magyarázat nélküli jelenség; 2. vallásos
tárgyú középkori színdarab.
monologikus: egyirányú kommunikáció, melynek során egy
beszélő fejti ki mondanivalóját.
műfajjelölő cím: a cím megjelöli az adott írásmű műfaját.
művészi individualizmus: olyan gondolkodásmód, melynek középpontjában a művész mint egyén áll.
napló: rendszeresen, időrendben írt, személyes élményeket tartalmazó, egyes szám első személyű, közvetlen és kötetlen
stílusú, szubjektív műfaj.
negatív festés: valamilyen fogalmat, tárgyat nem a meglévő, hanem a hiányzó tulajdonságaival jellemzünk. Pl. Berzsenyi
Dániel: A közelítő tél.
neológus: nyelvújító, a nyelvújítás híve.
népiesség: a hagyományos népköltészeti szemléletmód, stílusjegyek és motívumok szépirodalmi alkalmazása.
nevelési regény (fejlődésregény): a hős személyiségének fejlődését vagy lelkiállapotának változását bemutató regénytípus. Pl. Stendhal: Vörös és fekete.
nyelvi komikum: a stílus, a szöveg humora által létrejövő komikus hatás.
nyelvújítás: a nyelvbe történő tudatos beavatkozás a korszerűsítés, szókincsgazdagítás szándékával.
oratio: 1. beszéd, szónoklat; 2. ima; 3. könyörgés a szentmisében.
orientalizmus (Oriens ’Kelet’): a Kelettel foglalkozó, azt kutató
tudományág.
Orpheus: az egyik első magyar nyelvű irodalmi folyóirat. Kazinczy
Ferenc adta ki Kassán 1789–1792 között.
ortológus: hagyományőrző, a nyelvújítás ellenzője.
önmegszólító vers: a gondolati költészet sajátos válfaja. A költő
önmagát szólítja meg egy kiélezett helyzetben, és elsősorban a válság legyőzésének akaratát fogalmazza meg.
összművészet: a 19. század elejétől máig tartó próbálkozás,
amely az összes művészeti ágat egyenrangú elemként szeretné egyetlen műben megjeleníteni.
parafrázis: átdolgozás. Egy műalkotás részének vagy egészének
tartalmi szempontból hű újraalkotása.
parainesis (’intés, buzdítás’): 1. beszéd vagy prédikáció záró
része; 2. retorikai műfajként intő, buzdító beszéd. Pl. Kölcsey
Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz.
paródia (’dalt gúnyosan, eltorzítva előadni’): műfajként egy
szerzői stílus, műfaj vagy mű humoros utánzása. Egyszerre
gúnyos és elismerő, így torz képet ad.
paszkvillus: megnevezett személy ellen szóló gúnyirat, gúnyvers,
melynek stílusa sokszor durva, alpári.
passzív romantika: a romantika szemlélődő, melankolikus korszaka; az alkotók a vesztett illúziók feletti bánatot, csalódottságot éneklik meg.
pejoratív: sértő vagy sértő szándékú, lekicsinylő jelző.
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pictura: leírás (a természet, a táj, az évszakok, a napszakok vagy
az emberek leíró bemutatása). A propozíciós versek egyik
típusa, a klasszicista költészet kedvelte. Leggyakrabban a
verselésmódok, a kifejezésmód, a rímképletek gyakoroltatására szolgált.
pikareszk regény (csavargóregény): kalandok sorozatára épülő
regénytípus, melynek kóborló, csavargó hőse a saját ügyessége révén boldogul.
pindaroszi óda: Pindarosz (Kr. e. 6–5. század) nevéhez fűződő, hármas tagolódású verstípus, melyre sajátos verselés j ellemző.
poeta doctus (’tudós költő’): nagy műgonddal alkotó, tehetséges,
igen művelt költő.
poeta natus (’született költő’): olyan tehetséges költő, aki nem
tanulta a költészetet.
polémia: elvi, tudományos, művészeti vagy irodalmi témáról
folytatott vita.
polifónia: többszólamúság; a zenei szerkesztés egyik módja,
amelyben két vagy több egyenrangú szólam vesz részt
preromantika (’romantika előtti’): a romantika felé utat nyitó
szentimentalizmus elnevezése.
propozíciós vers: a 18. századi, kollégiumi diákköltészet egyik
válfaja. A versírás gyakorlása céljából, megadott témára írt
propozíciós versek két típusa a pictura és a sententia.
racionalizmus (’észelvűség’): a 17–18. század gondolati-filozófiai
irányzata, amely az ész mindenekfelettiségét vallja.
rapszódia: az óda egyik műfajváltozata, melynek poétikai jellemzői a töredezett, kihagyásos gondolatiság és a felfokozott
érzelmekből adódó szenvedélyes hang.
realizmus: 19. századi irodalmi és képzőművészeti stílusirányzat.
A realista írók a valóság hiteles, eszményítés nélküli, aprólékos ábrázolására törekedtek. A valóság mellett a szereplők
lelkivilágának ábrázolása is fontos. Előadásmódja tárgyilagos, részletező. Uralkodó műfaja a regény és a novella.
Regnum Marianum (’Mária királysága’): Magyarország régi, latin
nyelvű elnevezése.
rekviem: 1. gyászmise, melyet azért mondanak, hogy a halott
lelke mielőbb a mennybe kerüljön; 2. szomorú zenemű, amelyet egy gyászmise részének latin szövegére írtak.
rezignáció: belenyugvás, beletörődés valamibe; reménytelenség,
fásultság.
rezonőr: a 17–18. századi drámák fontos szereplője, aki a józan
ész, mértékletesség, bölcsesség képviselője. Molière komédiáiban az író hangja.
robinzonád (szigetregény): a kalandregény egyik válfaja. Defoe
Robinson Crusoe című regényéről elnevezett műfaj; jellemzője
a lakatlan helyen magára maradó hős, akinek egyedül kell újrateremtenie az emberi civilizáció alapfeltételeit a túléléshez.
A regénytípus változataiban előfordul, hogy gyerekek maradnak magukra, felnőtt segítő nélkül (Golding: A Legyek Ura).
rokokó: Nyugat-Európában a 18. század elején megjelent stílus
irányzat. Magyar változata a Rákóczi-szabadságharc leverése utáni évtizedekben terjedt el. A rokokó életérzés a földi
élet örömeit méltatja. Az irodalmi rokokó kedvelt témája az
epekedő szerelem. Jellegzetes irodalmi műfajai a kis terjedelmű prózai írások (naplófeljegyzés, levél), a dráma műnemén
belül a komikus eposz és a pásztorjáték, illetve a rövid lírai
művek (dal, idill).
románc (regényes színmű): mesei fordulatokban gazdag dráma
típus, melyben a tragikus alaphelyzet vigasztaló feloldást
nyer. Pl. Shakespeare: A vihar.
romantika: a 19. század sodró erejű korstílusa, melynek alapeszméje a szabadság; eszménye az alkotó zseni, a szépség és
a különösség. A szó maga a roman-ból ered, amely a középkorban a latin, azaz a tudós irodalommal szembeni
anyanyelvi-népnyelvi elbeszélő műveket jelentette.

romantikus kivonulás: a romantika irodalmának jellemző motívuma; a hősök elfordulnak az emberi társadalomtól, és
életüket azon kívül folytatják, pl. szigeten, természetben,
mesevilágban.
romantikus titanizmus: középpontjában a lázadó és magányos
hős áll, aki a környezete fölött áll, még akkor is, ha veszít.
rózsaképvers: rózsa alakban megírt képvers, mely kedveskedve
Máriára utal.
science-fiction, sci-fi (’tudományos kitalálás’): tudományos-fantasztikus irodalmi mű vagy film.
sententia: egy filozofikus gondolat vagy bölcs mondás lírai
kidolgozása. A propozíciós versek egyik típusa. Szerkezeti
elemeinek sorrendje kötött: a tétel megnevezése (protasis),
a körülírás (paraphrasis), a bizonyítás (aetiologia), a magyarázatok, illetve bővítések, végül a konklúzió.
sírköltészet: temetői költészet. Megteremtője az angol preromantikus Edward Young.
spanyol aranyszázad: a spanyol irodalom virágkora. Kiemelkedő alakjai közé tartozik Cervantes, Lope de Vega és
Calderón.
spleen: Byron nyomán ismertté vált magatartásforma. Jellemzője a közöny, az életuntság, a világfájdalom.
Sturm und Drang (’vihar és előretörés’): a felvilágosodásból fakadó szellemi irányzat, melynek vezetője Herder. Alapja a szenvedélyes élet, fő alakja a szabályokat megvető zseni. Irodalmi
ideáljai közé tartozik Homérosz, Shakespeare és Osszián.
szatirikus: gúnyos, csúfolódó.
szentimentális regény: egyes szám, első személyű, gyakran
napló- vagy levélformájú, érzelmes mű. Pl. Goethe: Az ifjú
Werther szenvedései.
szentimentalizmus (érzékenység): a 18. század végén jelentkező irányzat, amely az érzések, érzelmek fontosságát
hangsúlyozza az ésszel szemben. Az irodalomban jellegzetes motívumai a visszafogottság, a bánatos szerelem, sóhaj,
holdfény, panasz, sírás.
széphistória: a 16. századi magyar verses epika műfaja. Szerelmi
témájú históriás ének.
szerzői utasítás (instrukció): a színpadi mű előadási módjára vonatkozó rendelkezés, mely a színjáték szövegének a része.
szimultán (bimetrikus) versritmus: a versben kétféle ritmusrend
(pl. ütemhangsúlyos és időmértékes) van jelen egyszerre.
tárcaregény: egy hírlap tárcarovatában folytatásokban megjelent regény.
társadalmi regény: egy közösség életét, aktuális problémáit
mutatja be. A cselekmény ideje azonos a mű megírásának
idejével.
tautológia: 1. egy szó vagy szószerkezet felesleges megismétlése; 2. egy fogalom meghatározása önmagával: logikai hiba.
tavi költők: az angol romantikus költők első nemzedékének
elnevezése, akik az angliai Lake Districtben, egy tavakban
gazdag, közkedvelt kirándulóhelyen éltek huzamosabb
időn keresztül a 18–19. század fordulóján.
testőríró: Mária Terézia magyar nemesi testőrséget szervezett
azzal a céllal, hogy kiművelje a fiatalokat. A testőrírónak nevezett ifjak saját nemzetüket akarták felemelni (pl. Bessenyei
György, Báróczy Sándor, Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc).
tézisregény: a szerző egy filozófiai tétel (tézis) igazságát vagy
helytelenségét szeretné igazolni benne, változatos események ábrázolása által. Pl. Voltaire: Candide.

toborzó: általában huszárok által járt, zenével és gyakran énekkel kísért tánc, a 16. századtól kezdve népszerű. A 18. század
végétől azonos a verbunkossal.
toldalékos vers: a propozíciós vers átdolgozott, kiegészített változata; egy pictura és egy sententia kapcsolata.
toposz (’hely’): irodalmi vándortéma vagy visszatérő elem. Különböző korokon átívelő költői kép, motívum, cselekményelem, írói fordulat. Pl. ősz ~ elmúlás, tavasz ~ újjászületés.
traktátus: értekezés, tanulmány, politikai vagy vallási tárgyú
röpirat.
Tudományos Gyűjtemény: 1817–1841 között Pesten, havonta
megjelenő magyar nyelvű tudományos folyóirat.
tükördramaturgia: párhuzamos szerkesztésmód. Pl. Vörösmarty
Mihály: Csongor és Tünde.
utaztató regény: a 18. század kedvelt regénytípusa, a kalandregény egyik válfaja. A mű főhőse különös utazásokon vesz
részt, melyek során sokat tapasztal és tanul; jelleme és
szelleme fejlődik.
útirajz: egy utazásnak vagy a vele kapcsolatos élményeknek
leírása irodalmi formában. Pl. Petőfi Sándor: Úti jegyzetek.
Vadrózsa-pör: a magyar és a román népballadák eredetisége
kapcsán kirobbant vita. Forrása Kriza János Vadrózsák (1863)
című, székely népköltési gyűjteményének kiadása. A vita
végén ez a gyűjtemény bizonyult hitelesnek.
valószerű fikció: a képzelet szülte hősök, események, helyek
„hitelesítése” valamely dokumentum, vallomás, személy, adat
stb. segítségével, amelyet az író valóságosnak, létezőnek
állít be a műben (pl. Jókai regényében, Az arany emberben
a Senki-szigete).
vanitas-irodalom (’hiábavalóság, hiúság, semmiség’): alapvető
jellemzője, hogy az ember nem ura saját életének, hanem
Istentől függ. Központi motívuma a földi javak elmúlása.
városi proletár: kis- és nagyiparban dolgozó bérmunkás, illetve
háztartási cseléd.
vátesz (’látnok, jós, próféta’): a költészetben így nevezik a prófétai szerepet felvállaló költőt. Pl. Petőfi Sándor: A XIX. század
költői.
verbunkos stílus (német Werbung ’toborzás’): a tánccal összekötött toborzással a magyar parasztlegényeket hívták katonai
szolgálatra. A verbunkos stílust így a zene és a tánc együttese
alakította.
verses regény: önálló, az epika és líra műnemének jellemzőit
ötvöző műfaj. Pl. Byron: Childe Harold, Puskin: Anyegin.
vígjáték: a komédia későbbi megnevezése; humoros, könnyed
drámai műfaj.
virágének: a szerelmi dal egyik változata, melyben a szeretett nőt
virágnéven szólítják meg. Pl. Soproni virágének (1490 körül),
Balassi Bálint: Kit egy bokrétáról szerzett.
Zrínyi-strófa: négy, általában 12 szótagos sorból álló, bokorrímes
(aaaa) versszak. A sorok ütemhangsúlyos verselésűek (felező
tizenkettesek). E formával Zrínyi a históriás énekek kifejezésmódjához igazodott.
zsánerkép (életkép): eredetileg festészeti műfaj. Az irodalomban a mindennapi élet jellemző jelenetét vagy alakját ábrázoló, kisebb terjedelmű prózai vagy verses mű. A 19. századi
népiesség jellegzetes műfaja.
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100. A párizsi Notre-Dame, filmkocka, rendezte: Jean Delannoy, 1956
© CULTiRiS/Bridgeman Art Library
Üvöltő szelek, filmkocka, rendezte: Peter Kosminsky, 1992 ©
CULTiRiS/Bridgeman Art Library
Anyegin, filmkocka, rendezte: Martha Fiennes, 1999
101. Erkel Ferenc: Himnusz kottája (Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattár és Zeneműtár, Budapest)
102. Rudolf von Alt: Az első állandó színház épülete Pesten
(Szépművészeti Múzeum, Budapest)
104. Barabás Miklós: Katona József arcképe (Katona József Múzeum,
Kecskemét, wikimedia/Csanády)
105. Rohn Alajos: Bánk bán és Gertrudis jelenete (Digitális
Képarchívum, Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti
Tár, Budapest)
Simándy József a Bánk bán operaváltozatában, filmkocka, 1974
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106. Latinovits Zoltán Bánk bán szerepében, rendezte: Szinetár Miklós,
1968 © Fortepan Szalay Zoltán
108. Bánk bán operafilm, filmkocka, rendezte: Káél Csaba, 2002
109. Mátray László Bánk szerepében, Nemzeti Színház, 2017 (© Eöri
Szabó Zsolt)
110. Anton Einsle: Kölcsey Ferenc (Magyar Tudományos Akadémia
Képtára, Budapest, wikimedia/Csanády)
111. Antonio de Pereda: Vanitas (Kunsthistorisches Museum, Wien,
Google Art Project)
112. Kölcsey szatmárcsekei dolgozószobája (Magyar Elektronikus
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
113. V. Majzik Mária: Magyar Nemzeti Himnusz-szobor, 2006
© CULTiRiS/Bányai Ágoston
114. Barabás Miklós: Széchenyi István (Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest, Web Gallery of Art)
Széchenyi István a Hitel címlapja (wikimedia/Tambo)
116. Johann Vinzenz Reim: A rendi országgyűlések épülete Pozsonyban
© CULTiRiS/magánarchívum
117. Kölcsey Kálmán arcképe (Magyar Elektronikus Könyvtár,
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
119. A Nemzeti dal kézirata (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
120. Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály (Magyar Tudományos
Akadémia, wikimedia/Váradi Zsolt)
A Zalán futása címlapja (Vasárnapi Újság, Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
121. Csongor és Tünde, Nemzeti Színház, 2016 (© Eöri Szabó Zsolt)
122. Karl Friedrich Schinkel: Az Éj királynőjének érkezése (Kupferstich
kabinett Berlin, Berlin)
121. Köpeczi Bócz István plakátterve: Csongor és Tünde (Athanaeum
Nyomda, Központi Antikvárium)
125. Vörösmarty Mihály: a Szózat kézirata (Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
126. Gutenberg műhelye © CULTiRiS/AKG-Images
Az MTA könyvtárának olvasóterme © Fortepan/Somlai Tibor
127. Johann Ender: Borúra derű! (Magyar Tudományos Akadémia,
Budapest, Web Gallery of Art)
128. Kallós Ede – Telcs Ede: Vörösmarty emlékmű, 1908 © CULTiRiS/
INTERFOTO/Wilfried Wirth
131. Vörösmarty Mihály: A merengőhöz kézirata (Vasárnapi
Újság, Digitális Képarchívum, Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
132. Francisco Goya: Szaturnusz felfalja fiait (Museo del Prado,
Madrid)
133. Peter Paul Rubens: Káin meggyilkolja Ábelt (Courtauld Institute
of Art, London)
134. Bikkessy Heinbucher József: Az Eszterházy-huszárezred
verbunkos dudása, wikimedia/Lily15)
135. Donát János: Bihari János (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest,
wikimedia/Csanády)
136. Roskovics Ignác: Petőfi Sándor (wikimedia/Csanády)
137. Szemlér Mihály: Megy a juhász szamáron, 1866 (Villás Galléria,
Debrecen)
138. A helység kalapácsa első kiadásához készített illusztráció
© CULTiRiS/Magyar Tudománytörténeti Intézet
140. Id. Markó Károly: A puszta (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
Web Gallery of Art)
142. Melocco Miklós: Petőfi Sándor © CULTiRiS/Gyukics Péter
146. Petőfi Sándor első levele Arany Jánosnak (Digitális Képarchívum,
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
147. Petőfi Sándor rajza Arany Jánosról (Magyar Elektronikus
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
148. Barabás Miklós: Szendrey Júlia arcképe (Magyar Elektronikus
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
149. Pogány Gábor Benő: Szeptember végén, 1998 © CULTiRiS/Kocsis
András Sándor

151. Johann Rauh: A pákozdi csata (Brown University Library,
Providence)
152. Barabás Miklós: Petőfi Sándor (Eötvös Loránd Tudomány
Egyetem, Budapest)
153. A szabad sajtó első terméke Pesten 1848. március 15-én
(Vasárnapi Újság, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
155. Székely Bertalan: Illusztráció Az apostolhoz (Pesti Napló,
wikimedia/Szenti Tamás)
156. Az apostol filmadaptációja, filmkocka, rendező: Aczél Pál, 1914
(hangosfilm.hu)
158. Bolyongó üstökös, a Petőfi Irodalmi Múzeum kamarakiállítása,
2019
159. A Petőfi-dagerrotípia (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
160. Barabás Miklós: Jókai Mór (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest,
wikimedia/Csanády)
161. Jókai a rózsák között svábhegyi kertjében (Új Idők, Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
162. Egy magyar nábob, filmkocka, rendezte: Várkonyi Zoltán, 1966
163. Schöfft József: Széchenyi István a Vaskapunál (Bakony Múzeum,
Veszprém, wikimedia/Csanády)
Barabás Miklós: Wesselényi Miklós (Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, wikimedia/Csanády)
Barabás Miklós: Gróf Batthyány Lajos (Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest)
Székely Bertalan: Deák Ferenc (Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest)
A. J. Groitsch: A Karok és Rendek ülése Pozsonyban, 1836-ban,
1837 © CULTiRiS/magánarchívum
Vinzenz Katzler: Széchenyi István felajánlja birtokainak egyévi
jövedelmét egy Tudós Társaság alapítására, 1860 © CULTiRiS/
magánarchívum
Adolphe Rouargue: Pest és Buda látképe, 1850 körül
(Deutschland und die Welt, wikimedia/McLeod)

164. Nagy Imre Tímár Mihály szerepében (Digitális Képarchívum,
Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár, Budapest)
165. Az arany ember 1919-es filmadaptációjának plakátja (Magyar
Digitális Képkönyvtár
166. Az arany ember, filmkocka, rendezte: Várkonyi Zoltán, 1962
167. Jacob Alt: Komárom a 19. század első felében (Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest, wikimedia/Zello)
169. Ada Kaleh szigete 1909-ben (Ada Kaleh CD, wikimedia/
Zetelakiapu)
171. Jókai-szoba az 1900-as párizsi világkiállításon (Vasárnapi Újság,
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
173. Napoleon Sarony: Szerelmesek délelőtti pihenése, 1850
(wikimedia/Churchh)
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