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I. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS…

A barokk kora Európában és Magyarországon

TORQUATO TASSO

Értekezés a költészet művészetéről
Ha valaki hőskölteményt akar írni, három dologra kell tekintettel lennie: oly tárgyat
választani, mely képes felvenni azt a legszebb formát, amelybe a költő művészete igyekezni fog azt önteni; ezt a formát megadni; végül felruházni a természetének megfelelő
finom díszítményekkel. […]
A meztelen anyagot… úgy kell tekintenie a költőnek, ahogy a mesterember tekinti
a vasat vagy fát. Amint a hajóépítőnek nemcsak a hajók alakját kell ismernie, hanem azt
is tudnia kell, melyik fajta fa a legalkalmasabb az illető alak felvételére, úgy a költőnek
is szüksége van nemcsak az anyag formálásának művészetére, hanem minőségének
ismeretére és megítélésére is. Olyant kell választania, ami természeténél fogva képes
minden tökéletesség befogadására. […]
Az anyagot, melyet bátran tárgynak is nevezhetünk, vagy ki lehet találni […] vagy
a történelemből lehet meríteni. De ítéletem szerint sokkal előnyösebb a történelemből
venni, mert az eposzírónak minden részletben valószínűségre kell törekednie… s nem
valószínű, hogy olyan híres esetet, amilyennel a hősköltemény foglalkozik, meg ne
írtak volna, és emlékét fenn ne tartották volna az utódok számára valami történeti mű
útján. A nagy események nem maradhatnak ismeretlenül, s ha nem őrizte meg emléküket írás, magából e tényből az emberek hamis voltukra következtetnek. Márpedig,
ha hamisaknak ítélik őket, nem könnyen bírhatók rá, hogy haragra, félelemre vagy
részvétre gerjedjenek, örüljenek, szomorkodjanak, kétségek közt hányódjanak vagy
el legyenek ragadtatva, egyszóval nem lesik olyan várakozással és gyönyörűséggel a
dolgok fejleményeit, mint akkor tennék, ha ugyanazokat az eseményeket egészben
vagy részben valóságosnak gondolnák.
Mivel a költőnek az olvasókat a valóság látszatával kell elámítania […], szükséges
meggyökereztetni lelkükben ezt a valóságtudatot, amelyet legkönnyebben a történelem tekintélyével lehet elérni. Azokról a költőkről beszélek, akik híres emberek tetteit
utánozzák. Ilyenek a tragédia- és eposzírók…
(részlet – Koltay-Kastner Jenő fordítása, Szegedi Eszter átdolgozása)

1.

Fogalmazzátok meg mai kifejezésekkel a hősköltemény írásának három szempontját!

2.

Mivel érvel a szerző a történelmi téma választása mellett?
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Gondolatok
3. Akik megszokták, hogy megérzésükre hallgatva ítélnek, nem értenek semmit a
következtetést igénylő dolgokhoz, mert egy csapásra szeretnének mélyükre hatolni,
ahhoz azonban nincsenek hozzászokva, hogy megkeressék a törvényeket. Azok viszont,
akik törvényekből kiindulva okoskodnak, ahhoz nem értenek, ami a megérzés körébe
tartozik, mert ilyenkor is törvényeket keresnek.
4. Geometria, intuíció. – Az igazi ékesszólás fittyet hány az ékesszólásra, az igazi erkölcs fittyet hány az erkölcsre – más szóval az átfogó meglátásból fakadó erkölcs fittyet
hány az okoskodó ész erkölcsére, neki ugyanis nincsenek szabályai… Az intuíció a
lényeglátás, a geometria az ész feladatköre. […]
77. Nem tudok megbocsátani Descartes-nak; legszívesebben egész filozófiájában
meglett volna Isten nélkül; mégse tudta azonban elkerülni, hogy ne adasson vele egy
pöccintést, amellyel mozgásba hozza a világot; de aztán nem tud mit kezdeni Istennel.
(részlet – Pődör László fordítása)
1.

Milyen kétféle gondolkodásmódról ír Pascal? Értelmezzétek az intuíció fogalmát!

2.

Milyennek ítélitek meg Pascal hitét? Jellemezzétek saját szavaitokkal!

3.

Minek a hiánya miatt bírálja az egyébként mélyen istenhívő Descartes-ot?

APÁCZAI CSERE JÁNOS1

Tizedik rész – Az embernek magaviseléséről
XXX. 1. Immár a tanítványban is, minek előtte magát a tanulásra adná, meg kell látni:
1. ha szereti-e a tudományt; 2. ha csudálkozó-é a tudományok szép voltán; 3. ha elég
erőss-é tanulás alatt fekvő nehézségeknek jól elviselésére.
2. Ezek benne penig feltaláltatván, tanulásához fogjon bízvást, melyben hogy
jó előmenetelt vehessen: 1. célt kell feltenni, 2. az akadályokot elháríttsa, 3. illendő
eszközökkel is éljen. Itt penig a célnek: 1. nagynak kell lenni, mivel aki csak kevésre
igyekezik, soha abból tudós ember nem lehet; 2. a tanuló állapotjához illendőnek;
3. állhatatosnak, mert ha a cél megváltozik, az eszközök sem lehetnek hasznosok.
3. A tudománybéli akadályok kilencek: 1. a bűnnek mocska, mely a tudományt, ha
annál szebb is, megmocskolja; 2. a szennyesség, mely minden tanulókot majd elfogott;
3. a félénkség, mely miá a tanuló tisztességesen kérdezkedni általja; 4. a magahittség és
a tudománnyal megelégedés, mellyel a tanuló, amit soha nem tanult is, tudni láttatik
magának, s másokkal is el akarja hitetni; 5. a csak külön magán való tanulás: noha
1

10

Apáczai Csere János (1625–1659): erdélyi magyar filozófus, teológus, pedagógus, az első magyar enciklopédista.

A barokk kora Európában és Magyarországon

vannak rendkűvül való elmék, amellyek így mentek nagy tudományra; 6. a haszontalan
dolgon sok időtöltés; 7. a sok téstova kapás, mellyen a két szék közt, porban maradunk;
8. a mód nélkül való és rendeletlen tanulás, mely az elmét erőssen megtompítja; 9. a
taníttóknak megváltoztatása, mellyel amit az első építtett volt, a másik azt legottan
mind elrontja.
4. Az eszköz itt a maga gyakorlása, mely négy dologban vitettetik jól végbe, hogy
tudniillik a tanuló szüntelen, mikor ideje vagyon, vagy olvasson, de mással, vagy mást
hallgasson, vagy írjon, vagy taníttson.
(Magyar Encyklopédia – részlet)
1.

Foglaljátok össze a szöveg alapján a saját szavaitokkal, hogyan lehet a tanulmányokban
sikeresen előre haladni!

2.

Mik az eredményes tanulás akadályai?

BETHLEN KATA 2

Önéletírása
37. Eltelvén a böjt, húsvétra egy magyarországi atyjafia az én uramnak, Haller Imre, ki
is igen nyughatatlan, vásott természetű ifjú volt, odajött, voltak más pápista emberek
is, első napján az innepnek én a templomba mentem; elmentek ők is a magok templomjokba, azholott hamar általesvén a misén, a templomból visszamentenek, hosszas
böjtjök után alig várták, hogy húst ehessenek, késő volt az ebéd készülését várni; hanem
a szentelt ételekhez csak sietve leültek, a szent borból jól ittak, annyira, hogy mikor
én a templomból hazamentem, a sok szent eledelekből úgy laktak volt, hogy a szent
kaláccsal már egymást hajigálták. A szegény barátot majd megütötte a guta bújában,
hogy a szent dolgokkal ennyire visszaélnek: szedte mindenfelől a búlátott a szent
morzsalékokat, hogy a tűzbe vethesse. Én is meghagyom egy legénynek, hogy a bárány szent csontjából vagy két darabot szerezzen, minthogy a külső cselédeink, egyen
kívül, mind reformátusok voltanak; a szegény barát sem vigyázhatott mindenfelé, két
jó vastag csontot az inas eldugván, béhozott hozzám; melyeket a fejéregyházi kerítésből kétfelé bévetettem a tóba, hogy a békák megnémuljanak. Mikor estve vacsoránál
ülnénk, és a békák is nagy rekegéssel szólanának, kezdém a baráttól újabban kérdezni
a szentelt csontok hasznait, melyből az én uram gyanítván a dolgot, kezdi tudakozni,
talán megpróbáltam: melyre mondám, hogy meg, minden bizonnyal. Ezt hallván a
szegény barát, igen megháborodik, és azon kezdi erősen az én uramat kérni, hogy ezt a
csúfságot el ne szenvedje. De monda néki: Akkor is megmondottam volt kegyelmednek,
hogy ne beszéljen olyan héjábavalót, mert én igaz pápista ember vagyok, de mégsem
hiszem el az ilyen bolondságot, hát a feleségem hogy hinné. […]
2

Bethlen Kata (1700–1759): író.
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41. Ez hazában 1719. esztendőben, a pestis nagymértékben uralkodván, mindenfelé
elkezdődött a mi jószágainkban is, mind Rétenben, mind Hévízen, s minket szorított
Fejéregyházára, azhol még nem volt. Ott lévén mi, az én uramat pünkösd előtt egy héttel,
estve a hideg erősen kileli, s naponként rosszabbul is kezd lenni, úgyhogy eszén kívül
is sokat beszélene. De én afféle dolgokhoz akkor nem tudván, meg sem gondoltam,
hogy pestis légyen. Volt Meggyesen egy híres borbély, ki belső kúrával is szokott volt
orvosolni, én ezt elhoztam, ki is pestisnek lenni mindjárt megismerte; de senkinek
akkor semmit nem szólván felőle, nagy szaporán elébb állott onnét.
42. Nehezedvén naponként, kívánta látni gróf Haller János urat, testvérbátyját;
de az úr nemigen kívánta az öccsét meglátogatni, félvén attól, ha pestis talál lenni.
Pünkösd másodnapján, Bethlen Imre bátyámuramat kezdé emlegetni az én uram,
olyformán, hogy imádkoztatná; de bátyámuram ott nem volt. Vetődött volt oda egy
barát, de midőn látná, hogy halálozó félben vagyon, megijedett tőle, és azt mondotta:
ő bizony ott nem lészen; mert ő még soha halálos beteg mellett nem volt, s ha mindeneket rendesen véghez nem viszen, néki sok penitencia tartása lészen érette: én is jó
szívvel dolgára bocsátám, nehogy bűnbe essék nyavalyás, a tudatlanság miatt. Másokat a házból kirekesztvén, marad velem csak egy nemesasszony és az öregasszony,
magam kezdém imádkoztatni. Kedden ebéd után, szeredán virradtig semmit nem
aludt, hanem utánam szüntelen imádkozott: szépen vallást tétettem véle, hogy csak
egyedül a Jézus Krisztusnak tökéletes elégtétele és közbenjárása által kíván idvezülni,
minden maga érdeméhez és szentek esedezéséhez való ragaszkodást eltagadván. Ez
így tartott virradtig. Virradt után kezdett lenni oly nagy fantáziája, hogy senkit meg
nem ismért. Szeredán estve odaérkezett Haller János uram; de már akkor senkire nem
ügyelt, a szívét a nyavalyatörés erősen háborgatván.
43. Csütörtökön reggel, mikor éppen a nap feljött, megszólalt nagy énekszóval,
és elmondotta azt: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek
teremtőjében. Ezen a szón mindjárt megholt, minden pápista ceremónia nélkül. És
így a könyörülő Isten az én szívemnek mélységes keserűségéből lett kívánságomat
megteljesítette, tőle világi életemet elválasztotta. Elhitetem magammal, hogy őtet is
az Isten a maga szent színének látásával megörvendeztette. Holt meg életének huszonkettedik esztendejében. Én pedig maradtam özvegységre két egyszersmind született
fiaimmal, s újabban nehezes állapottal.
(részlet)
1.

Nézzetek utána az önéletírás műfajának! Keressetek példákat sajátos jegyeire a szövegben!

2.

Melyik magyar országrészben játszódtak az itt leírtak? Mi volt a jellemző erre felekezetileg?

3.

Hogyan vélekedtek egymás hitéről a különböző felekezetekhez tartozók?

4.

Milyen súlyos nehézségeket vetettek fel a vegyes házasságok?
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Korszakok határán: Cervantes, Tasso és Milton

MIGUEL DE CERVANTES

Don Quijote

Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott
a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több,
hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény
E pillanatban mintegy harminc vagy negyven szélmalom tűnt fel a síkon előttük. Alig
látta meg őket Don Quijote, rögtön e szavakat intézte fegyverhordozójához:
– A szerencse sokkal jobban kedvez ügyünknek, semmint mi magunk valaha még
csak álmodni is mertük volna: mert íme, nézd csak, barátom, Sancho Panza, hogy
ágaskodik ott az a harminc vagy még több óriás, és én rögtön rajtok ütök, hogy megöljem valamennyit: a zsákmánnyal megvetjük gazdagságunk alapját, s bizonyára nemes
harc és Istennek tetsző szolgálat lesz, ha ezt a gonosz fajzatot kiirtjuk a föld színéről.
– Micsoda óriások? – kérdezte Sancho Panza.
– Azok ott előttünk – felelte gazdája –, olyan hosszú a karjuk, hogy egyik-másiké
egész mérföldnyi.
– De uram – vetette ellen Sancho Panza –, hiszen amik ott látszanak, nem óriások,
hanem szélmalmok; amiket pedig kegyelmed karoknak vél, a lapátok, melyeket a szél
forgat, azok hajtják a malomkövet.
– Látszik – mondta Don Quijote –, hogy nincs jártasságod az ilynemű kalandokban. Óriások azok, s ha félsz, vonulj vissza, s imádkozzál azalatt, míg én vakmerő és
egyenlőtlen viadalba bocsátkozom velük. […]
E percben szellő kelt, s a nagy vitorlák forogni kezdtek. Mikor ezt Don Quijote
meglátta, így folytatta szavait:
– És ha még több kart emelgetnétek is, mint az óriás Briareosz, 3 mégis lakolnotok kell!
Ezt mondván, egész szívével szerelme hölgyének, Dulcineának ajánlotta magát, arra
kérve őt, hogy jöjjön segítségére a szörnyű viadalban, majd sisakrostélyát mélyen lebocsátotta, a dárdát rohamra szögezte, s a Rocinantétól telhető legnagyobb sebességgel
rontott neki a legközelebb álló szélmalomnak. […] Sancho Panza oly gyorsasággal
nyargalt segítségére, hogy szamara majd megszakadt, de amidőn odaérkezett, úgy
találta, hogy a lovag moccanni se tud: akkorát esett Rocinantéról.
– Isten az atyám! – kiáltott fel Sancho. – Hát nem megmondtam-e kegyelmednek,
nézze meg jobban, mit cselekszik, hiszen ezek nem egyebek szélmalmoknál; csak az
nem látja, akinek magának is szélmalom forog a fejében. […]
Erről a kalandról beszéltek aztán, amint útjukat a Lápice-hágó felé folytatták, ahol
– Don Quijote állítása szerint – okvetlenül bőviben lesznek a jelesebbnél jelesebb kalandoknak, minthogy az az egyik legforgalmasabb hely.
3

Briareósz: ötvenfejű, százkezű szörnyeteg a görög mitológiában.
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Csak azon búsongott a lovag szertelen, hogy odalett a dárdája, s amint erről panaszkodott fegyverhordozójának, így szólt:
– Emlékszem, azt olvastam egykor a spanyol lovagról, Diego Pérez de Vargasról,
hogy egyszer, midőn darabokra tört dárdája a csatában, egy tölgyfa-törzset vagy -ágat
vágott le, s azzal később oly csodadolgokat művelt… magam is éppily hatalmas ágat
akarok törni, s azzal oly dolgokat szándékozom végbevinni, hogy azt fogod mondani
magadról, te vagy a legszerencsésebb halandó, mert méltó lehettél, hogy majdnem
hihetetlen tetteket láss és csodálj.
– Adja Isten! – felelte Sancho –, hiszem én, hogy minden úgy lesz, amint kegyelmed
mondja; hanem tessék most egy kissé jobban kiegyenesedni, mert kegyelmed egészen
féloldalt ül, bizonyosan azért, mert nagyon összezúzta az esés.
– Szent igaz – válaszolta Don Quijote –, hanem ha nem panaszkodom a fájdalom
miatt, csak az az oka, hogy tilos a kóbor lovagoknak bármely sebesülésük miatt panaszkodniuk, még ha a belük fordulna is ki.
– No már ha így van, akkor nincs mit felelnem – mondta Sancho –, de tanúm az élő
Isten, én bizony nagyon szeretném, ha panaszkodna kegyelmed, mikor fáj valamije,
mert ami engem illet, én bizony a legkisebb bajomban is jajgatni szoktam, ha ugyan a
fegyverhordozóknak is nem az a törvényük, ami a kóbor lovagoké, hogy tilos a jajgatás.
Don Quijote meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék fegyverhordozója egy
ügyűségén, s kijelentette, hogy ezentúl is bátran jajgathat, ahogy és amikor csak akar,
mert mind e napig sohasem olvasta, hogy ellenkeznék ez a lovagrend törvényeivel.
Sancho ezután arra figyelmeztette urát, hogy talán ideje volna már a falatozásnak. Ez
pedig azt felelte, ő még nem éhezett meg, ami azonban Sanchót illeti, ha kedve tartja,
ám falatozzék. Sancho, hogy ekképpen rászabadították az evésre, a lehető legkényelmesebben elhelyezkedett a szamarán, előszedte tarisznyájából a holmit, s ura mögött
jól hátramaradva, hozzálátott a falatozáshoz, s oly jóízűen kortyolgatott egyre-másra
a kulacsból, hogy a legnyalánkabb málagai borkóstoló is irigy szemmel nézhette volna.
S amíg így, mentében, sűrűn nyelt kortyot korty után, még a gazdája ígéretei se jutottak
eszébe, a kalandkeresést pedig egyáltalában nem találta fáradságosnak, sőt,minden
veszedelmes volta ellenére is a lehető legmulatságosabbnak tartotta.
(részlet – Benyhe János fordítása)

1.

Milyen viszonyban van a tartalmi összefoglaló a szöveggel? Milyen retorikai-stilisztikai
eszközöket ismertek fel benne?

2.

Milyen szerepet tölt be a műben Sancho Panza a részlet alapján? Gyűjtsétek össze minél
több jellemvonását, és hasonlítsátok össze Don Quijotéval!

3.

Mi teszi a részletet komikussá? Nevezzétek meg a komikum forrásait, és mindegyikre
hozzatok példát!

4.

Beszéljétek meg, mit jelent a köznyelvben is élő szélmalomharc kifejezés!

5.

Mutassátok be a részlet segítségével, hogyan alakítják Don Quijote világát a lovagregények!
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MIGUEL DE CERVANTES

Don Quijote

Don Quijote és Sancho hazatéréséről
– Don Álvaro Tarfe a nevem – válaszolt a vendég.
Don Quijote így felelt:
– Akkor hát azt kell gondolnom, kegyelmed kétségkívül ugyanaz a Don Álvaro
Tarfe, akiről Don Quijote de la Mancha történetének második részében esik szó, egy
modern szerző mostanában nyomatta ki, és bocsátotta közre.
– Igenis, az vagyok – felelt a kérdezett –, s az a bizonyos Don Quijote, a történet főhőse,
nekem igen jó barátom; én hoztam el hazulról, vagy legalábbis rávettem, hogy jöjjön
velem a Zaragozában szokásos lovagjátékra, mert magam is oda mentem. S csakugyan
elmondhatom, sok jót tettem vele, s nekem köszönheti, hogy nem kergette ki a bakó a
városból korbáccsal azért a kiállhatatlan dölyfösködéséért.
– S ugyan mondja csak, kérem, Don Álvaro uram, hasonlítok én valamennyire ama
bizonyos Don Quijotéhoz, kegyelmed ismerőséhez?
– A legkevésbé sem – válaszolta Don Álvaro –, egy hajszálnyira sem.
– És vitt magával az a Don Quijote – folytatta a mi hősünk – egy Sancho Panza nevű
fegyverhordozót?
– Vitt bizony – ismételte Don Álvaro. – Ez a Sancho Panza abban a hírben állt, hogy
igen tréfás ember, én azonban soha egyetlen elmésséget sem hallottam tőle.
– Azt már elhiszem – szólt most közbe Sancho –, mert elmésség nem minden bokorban terem. Az a Sancho pedig, akiről kegyelmed beszél, nemes uram, bizonyára
nagy akasztófáravaló, semmirekellő, gazember egy személyben! Mert én vagyok az
igazi Sancho Panza, énbelőlem csak úgy ömlik az elméskedés… Az igazi Don Quijote de la Mancha meg a híres, a bátor, az okos, a szerelmes, a sérelmek megtorlója, a
kiskorúak és árvák gyámolítója, az özvegyek védelmezője, a hajadonoknak gyilkosa,
mert egyedüli imádottja a páratlan Dulcinea del Toboso: az itt jelenlevő úr, az én
gazdám; minden más Don Quijote meg minden más Sancho Panza mesebeszéd és
puszta álom.
– Istenemre mondom, elhiszem – felelt Don Álvaro –, mert kend egy-két szavában
több mulatságost mondott, mint az a másik Sancho Panza egész idő alatt, amíg csak
hallottam, pedig elég soká hallgattam! Több volt benne a szószátyárból, mint a beszédesből, s inkább bolondnak kellett tartani, mint tréfásnak. S kénytelen vagyok azt
hinni, bizonyos, hogy azok a varázslók, a jó Don Quijote üldözői, engem a rossz Don
Quijotéval akartak üldözni. De most csakugyan nem tudom, mit gondoljak: mert
meg mernék rá esküdni, hogy Toledóban hagytam Don Quijotét, hogy gyógyítsák
a bolondokházában, és íme, itt egy másik, de az enyémtől egészen különböző Don
Quijote bukkan föl előttem.
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– Már hogy én jó vagyok-e, azt nem tudom – szólt Don Quijote –, de azt bízvást állíthatom, hogy az a rossz nem én vagyok. Ennek bebizonyítására csak azt akarom közölni
kegyelmeddel, Don Álvaro Tarfe uram, hogy én soha életemben egyetlenegyszer sem
jártam Zaragozában. Sőt ellenkezőleg, mihelyt meghallottam, hogy ez a költött Don
Quijote megfordult abban a városban a lovagjátékon: én semmi szín alatt se akartam
odamenni, hogy az egész világ előtt kiderüljön, hogy hazudott. […] Szóval Don Álvaro
Tarfe, én vagyok Don Quijote de la Mancha, engem vett ajkára a hír, nem pedig azt a
boldogtalant, aki elég vakmerő volt, hogy bitorolja az én nevemet, és cifrálkodjék az én
gondolataimmal. Most pedig arra kérem kegyelmedet, tegye meg, amivel mint lovag
tartozik, legyen oly szíves, és adjon nyilatkozatot e község bírája előtt, hogy mindmáig soha életében nem látott engem, és hogy nem én vagyok az a Don Quijote, akiről
nyomtatásban kiadták azt a második kötetet, sem pedig az én fegyverhordozóm nem
az a Sancho Panza, akit kegyelmed ismert.
– Szíves örömest megteszem – válaszolt Don Álvaro –, ámbár nem győzök csodálkozni, hogy egyszerre két Don Quijotét és két Sanchót látok, a nevük éppúgy megegyezik,
mint ahogy a tetteik különböznek. Sőt mondom s bizonyítom: nem láttam, amit láttam,
s nem történt velem, ami történt.
(részlet – Benyhe János fordítása)

1.

Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mi az, ami különös, szokatlan vagy meghökkentő
ebben a részletben!

2.

Használjatok kettéosztott naplót! A szövegből vett idézetekkel a bal oldali rovatba jegyezzetek fel egy-egy állítást, a jobb oldali részbe az állítás cáfolatát!

JORGE LUIS BORGES 4

Feladvány

Képzeljük el, hogy találnak Toledóban egy arabul írt lapot, és a paleográfusok 5 kijelentik, hogy az annak a Cide Hamete Benengelinek a keze írása, akitől Cervantes a
Don Quijoté-t származtatta. Azt olvassuk a szövegben, hogy a hős (ahogy tudjuk, ez a
karddal és lándzsával felfegyverzett férfiú Spanyolország útjain kalandozott, s bármilyen ürüggyel bárkivel szembeszállt) számos csatáinak egyikén észreveszi, hogy megölt
egy embert. Ezen a ponton megszakad a töredék; az a feladvány, hogy kitaláljuk vagy
megsejtsük Don Quijote reakcióját.
Tudomásom szerint három lehetséges megoldás van. Az első negatív jellegű; nem
történik semmi különös, mert Don Quijote délibábos világában a halál semmivel se
4
5
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Jorge Luis Borges (1899–1986): argentin költő, író és esszéista.
Paleográfusok: a régi írásokkal foglalkozó tudományág (paleográfia) művelői.

Korszakok határán: Cervantes, Tasso és Milton

kevésbé köznapibb, mint a mágia, egy emberölés nem kell, hogy zavarja azt, aki sárkányokkal és varázslókkal csatázik, vagy azt hiszi, hogy csatázik. A második válasz
patetikus. Don Quijoténak sosem sikerült elfelejtenie, hogy ő Alonso Quijanónak,
egy csodás történeteket faló olvasónak a képzeletbeli teremtménye; talán örökre
kijózanodik tudatos őrültségéből, amikor találkozik a halállal, amikor felfogja, hogy
egy álom vitte Káin bűnébe. A harmadik válasz talán a legvalószínűbb. A halott láttán
Don Quijote nem képes bevallani, hogy őrültség okozta azt az iszonyú tettet; az okozat
valósága alapján azt feltételezi, hogy az ok ugyanúgy valóságos, és Don Quijote sosem
fog kitörni az őrültségéből.
Van még egy feltételezés, de az teljesen idegen a spanyol világtól, sőt a nyugati világtól, és egy ősibb, szövevényesebb és fáradságosabb területhez vezet. Don Quijote
– aki már nem Don Quijote, hanem a hindusztáni ciklusok egyik királya – az ellenség
holtteste láttán megérzi, hogy a gyilkolás és a nemzés olyan isteni, illetve mágikus
cselekvés, ami nyilvánvalóan meghaladja az ember szintjét. Tudja, hogy csak látszat a
halott, amint a kezében lévő súlyos, véres kard is az, akárcsak ő maga és egész addigi
élete, akárcsak a hatalmas istenek és a világegyetem.
(részlet – Scholz László fordítása)

1.

Hogyan kapcsolódik Cervantes regényéhez a szöveg? Vajon miért épp Don Quijotét
választotta gondolatkísérlete hősének az író?

2.

Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, milyen problémákat vet fel Borges műve!
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PÁZMÁNY PÉTER

A nyelvnek vétkeirűl
Az embercsúfolás, tréfálás most oly közönséges, hogy sokan azt nem bűnnek, hanem
tisztességes mulatságnak és udvariságnak alítják: de Isten, aki meg nem csúfoltatik,
azt mondja; hogy utálatos őelőtte, aki megcsúfol egyebeket. Minket is arra kötelez,
hogy messze járjunk az embercsúfolástúl, ha el akarjuk kerülni a pántolódást és szitkozódást: mert a csúfolásból künnyen üstökvonás következik. És hogy értenők, mint
gyűlöli Isten az embercsúfolókat, azt mondja, hogy ő kemény ítíletet és súlyos verőket
készített a más-nevetőknek. Gyermekek valának, akik Elizeust, nem hamis költéssel,
hanem kopaszságának nevetésével csúfolák: de a tréfáért, negyvenkettőt közülök elszaggattata Isten a medvékkel. Megcsúfolá Michol Dávidot, hogy az Isten szekrénye
előtt örömében táncolt. Elnyeré a tréfa árát: mert magtalanná tévé őtet Isten a játékért.
Nábált, aki Dávidot, mint szökött szolgát megcsúfolá, 436 tized napra megölé Isten,
azért a gyalázásért. És hogy több példákat ne számláljunk: világos szókkal törvényt
mondott Isten az embercsúfolókra; hogy valaki mást megnevet, tréfál; meggyaláztatik,
mikor nem gondolná…
(részlet)
1.

Gyűjtsétek ki a részletben szereplő bibliai példákat!

2.

A kigyűjtött példákhoz készítsetek szócikkeket!

PÁZMÁNY PÉTER

Egy keresztyén predikátortul S. T. D. P. P.6
az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinci Péter7
uramhoz íratott öt szép levél
Első levél az pápisták 8 bálványozásárúl
Az ékesen szóló és szokatlan bölcsességgel tündöklő, böcsületes Alvinci Péter uramnak adassék
Bizonyára nem hitvány renden kaszálnál, szeretű uram, ha amit ily bátran mondasz,
reánk is rakhatnád. De félek rajta, hogy szinte úgy jársz, mint sokan a ti rendeteken
6
7
8
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való tanítók, kik mentül tudatlanbak, annál bátrabban kiáltnak akármit is miellenünk,
úgyhogy szabadon gondolhatjuk felőlök, hogy ugyan jól feltörlötték homlokokat arra,
ut loquerentur grandia,9 hogy az igazság ellen szörnyűségeket és minden méltatlan
hamisságokat, vádlásokat és káromlásokat szórjanak reánk. De mikor az bizonyításra
jutnak, csak füstbe mégyen minden csácsogások. Mert csakhamar reteszt vetnek, megnémulnak, és semmit reánk nem rakhatnak, hanem róka módra a kert alatt kullogván,
oly dolgokat forgatnak, melyek nemcsak az derék dologhoz igyenesen semmit nem
szolgálnak, de sőt szinte úgy illenek hozzá, mint amaz te Fallacia petitionis principii10
az fellyül előhozott bizonyságokhoz, azaz, mint az bot az tegezhez, az aranyos kantár
az szamár fejéhez. És azért az jelenvaló főemberek kedvéért, semmi halasztást nem
tévén a dologban, mindjárt nyilván, minden tétovázás és kerengő beszéd nélkül megfelelek, és ha szerét tehetem, napvilágnál fínyesben megmutatom, hogy az tetőled
előszámlált bálványozásokban nincs nékünk semmi részünk, kiből reménylem, hogy
aki mind testében-lelkében nem vak, eszébe veheti az igazságot; ez legyen azért bátor
fondamentom,11 ez légyen az kővár, melyen először is megvíjjunk.
(részlet)
1.

Olvassátok fel hangosan, majd saját szavaitokkal írjátok át a részletet!

2.

A hitvitázó irodalom milyen jellegzetességei figyelhetők meg a részletben?

PÁZMÁNY PÉTER

Mint kell a keresztyén leányt nevelni
Nem elég a keresztyén szülék hivataljára,12 hogy fiok, leányok betegségében körülök
vigyázzanak, […] hanem kötelesek azt érteni; hogy akiket test szerént szülnek, azokat
Istennek szülik: és kemény büntetés alatt tartoznak azzal, hogy Isten akaratja szerént
neveljék őket. Látom, hogy a fiak nevelésére vagyon az atyáknak valami gondjok: mert
iskolákba és udvarokba küldik; lovagolni, vadászni, puskázni tanítgatják őket. De a
leányok nevelésében nagy gondviseletlenség13 vagyon: mert csinosgatás, ruhacifrázás,
gangosan lépés, azaz kevélységre való tanítás minden nevelések. Maga úgy tetszik,
igazán írta Aristoteles, hogy a leányok jó neveléséből áll főképpen az országok böcsületes állapotja: nemcsak azért, hogy fele az ország lakosinak asszony, hanem azért is,
hogy a férfiak jó nevelése nagyrészre az asszonyoktúl vagyon. Mert akiktűl születünk
és kisdedségünkben neveltetünk, azoktúl szopjuk tejjel együtt az erkölcsöket, melyek
9
10
11
12
13

„Ut loquerentur grandia” (latin): ’mint fognak nagyokat mondani’.
„Fallacia petitionis principii” (latin): ’a körkörös érvelés csapdája’; érvelési hiba, amelyben a következtetést
a bizonyítandó állítás igaznak feltételezésével igazoljuk.
„Fondamentom” (fundamentum): alap
Hivatal: feladat.
Gondviseletlenség: gondatlanság.
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az új edényben legtartósbak. Erre nézve merem mondani; hogy teljes életünk tekéletes vagy feslett állapotja az asszony emberek nevelésétűl árad: mivel első nyolc esztendőnket, azaz legnagyobb és hajlandóbb üdőnket, asszonyemberek gondviselése alatt
töltjük. Aminemű vélekedéseket és erkölcsöket akkor belénk csepegetnek, azoknak
zsinórja után futamodik a több életünk. Ennek felette a szent házasság csendes állapotja, a leányok nevelésén áll: mert a rosszul nevelt leány menyegzője holtig való galyiba. […] Azért a szüléktűl nagy vigyázást kíván a gyermeknevelés: mert noha kün�nyen jóra hajol, ami gyenge; de a velünk nevekedett vétkeket nehéz kigyomlálni. […]
Azonképpen a jó szülék, akiket e világra hoztak, azokat nevelésekkel jóra is oktassák:
mert nem a születésbűl, hanem a nevelésből vagyon a jó vagy gonosz erkölcsünk. […]
Próbált dolog, hogy amely gyermeket disznótejen neveltek, mindenkor sárban akart
heverni. […] Láttam oly őzet, melyet az eb szoptatott, és eb erkölcsöket viselt. Így a
részeges, buja, dühös természetű dajkáktúl hasonló erkölcsök hajlandóságát szopja az
ártatlan gyermek. Annak okáért javallja Szent Jerónimus; hogy ha az anyának ereje és
egészsége szenvedi, maga szoptassa leánykáját. A természet nem egyébért adott az
anyák mellyébe14 tejet a szülés után, hanem hogy amely vérrel méhekben táplálták
magzatjokat, azzal neveljék. […] Azért az anya – ha lehet – maga erkölcsét csepegesse
leányába: és akit méhében viselt, ölében hordozza; tejjé lett vérével nevelje; első mosolygásit és akadozó szólásit kedves csókolgatásival bátorítsa. […] Mihent a tejtűl
elfogják, és szólani s járni kezd a leány: futosson és játsszék magához egyenlő üdős
leánygyermekekkel; de úgy, hogy az anya vagy más megért asszony, reá vigyázzon.
Játszadozni a férfigyermekekkel, vagy akármely kicsiny korokban is azokat ölelgetni,
csókolni ne engedjék a szülék: mert akik társalkodásához kicsiny korokban szoknak,
azok emlékezeti és szeretése, aligha holtig nem tart. […] Mindenekfelett arra kell vigyázni, hogy a gyermek semmi feslettséget ne lásson: mert a gyermeki tudatlanság,
amit lát, azt mint a tükör, követésével kiábrázza. […] Azért példabeszéd az, hogy:
Anyja minémű, leánya mégolyan. Ne csak ne lásson, de ne is halljon illetlen szókat a
leány: és oly távul járjon a gonosztúl, hogy azt ne is tudja. Ne értse a fajtalan szókat;
szerelmeskedő beszédeket senki előtte ne említsen: hanem isteni félelemre és szeretetre gerjesztő históriákat oltsanak elméjébe: ájtatosságot csepegessenek szívébe: estvéli és reggeli imádkozásokra szoktassák akadozó nyelvét: a templomba menésre édesítsék akaratját: a mennyei dolgok böcsülésére vidámítsák értelmét. […] Szükség, hogy
a leány tanuljon étkecskéket főzni. […] A keresztyén leány, mindjárt kisded korában
vagy értelmes öregasszonytúl, vagy élemetes15 jámbor, istenfélő embertűl olvasni tanuljon; és a szép dolgok olvasásából, tekéletes erkölcsöket végyen. […] Csak arra vigyázzanak a szülék, hogy ne valami hívságot és feslettségét olvasson, hanem imádságoskönyveket, ájtatos tanúságokat, Krisztusnak és az ő szentinek életét. […]
A templomban való menetelhez és a szent mise halláshoz idején szokjék. Lelkipásztora vezérlését kövesse, a gyónás és úrvételének gyakorlásában. Arra figyelmetes vigyázása légyen, hogy amely szentnek nevét viseli, annak életét elméjébe kapcsolja; és Is14
15
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tentűl segítséget kérvén, teljes igyekezettel erőlködjék, hogy nevén való szenti
példáját kövesse tekéletes erkölcsökkel. […] De mindenekfelett szüzessége tisztaságát
szeme fényénél inkább böcsülje és oltalmazza a leány, mert annál nagyobb kincse
nincsen. Az pedig oly dolog, hogy ha egyszer elveszti, másszor fel nem találja. […]
Szükséges dolog a szüzesség oltalmára az, hogy testének ne kedvezzen, aki szereti a
szüzességet: hanem az ifjúság tüzét szünetlen oltogassa; böjtöléssel, vigyázással, ostorozással és egyéb testi sanyargatásokkal. […] Bort ne igyék a leány, míg férjhez nem
mégyen: Jobb – úgymond –, a gyomor szenvedjen, hogysem a tisztaság. […] Nem
tiltja Isten a tisztességes öltözetet; sőt akarja, hogy az asszonyok ékes öltözetben járjanak: de úgy, hogy szemérmetesen és józanon ékesgessék magokat. Ne kenje tehát a
keresztyén leány orcáját idegen festékkel; de tiszta vízzel szépen megmossa. Ne terítse verőfényre festett haját; de boglyoson,16 csoportoson, korpáson és szennyesen se
hagyja fejét. Pézsmaszagokkal ne füstölögjön; de dohosságot se szenvedjen maga
körül. Értéke felett drágában ne öltözzék; de amibe öltözik, tiszta légyen. Tükörbe
avégre ne nézzen, hogy magát cifrázza; de hogy fején vagy orcáján dísztelen és illetlen
valami légyen, megtekintse tükörében magát. […] Jobb férjhez nem menni, hogysem
oly emberhez menni, kinek inkább tetszik a festék, hogysem a személy. Mert ha bolond
volna, aki lovat akarna venni, és nem nézné a lovat, hanem öltözetit; annak sem lehet
esze, aki festékét nézi mátkájának, nem tekéletességét. […] A keresztyén leánynak
nem szabad férjet keresni vagy házasságrúl szorgalmatoskodni: hanem édes szüléire
bízza magát, kik őtet szeretik; kik a világ állapotját tudván, messzére néznek; és jobban
gondolkodhatnak szerencséjérűl, hogysem maga a leány. […] Sokan a szülék közül
pénznek adják, nem embernek, gyermekeket; mivel csak arra néznek, hogy kedvek
szerént való vőt találjanak, ki előkelő, gazdag, nemzetes légyen: arra pedig keveset
vigyáznak, micsoda alkalmatos az ő leányoknak, kinek holtig együtt kell élni jegyesével. Ebből vannak gyakorta szerencsétlen házasságok; […] Idejét és termetét is kell a
legénynek nézni: mert ha gyermek, nem tudja megböcsülleni a házasságot: ha igen
üdős, egyéb kedvetlenséget is szerezhet. […] Mindennapi kedvetlenségek, vesződések,
háborúságok, idegenségek félelme vagyon a különb vallású férfiútúl. Másodszor: A böjtök, innepek és egyéb egyházi parancsolatok megszegésére ok adatik a tévelygő házastárstúl. […] Hittűl szakadás félelme vagyon efféle idegen hitű házasságban. […] Tehát
aki férjhez mégyen: Isten házában, Isten szolgájához menjen! […] A Római Anyaszentegyház vallása szerént pedig semmi okon új házasságra nem mehet ember, valamíg
él házastársa. […] Meghallátok, szülék, mire kell a leányok nevelésében vigyáznotok.
Azért gyakran eszetekbe jusson, amit Szent Pál mondott; hogy a szülék üdvözülnek,
ha szentül nevelik gyermekeket: kemény ostorozást szenvednek, ha szájokra bocsátják
őket. […] Azért ne legyetek olyanok, mint akiket Isten szű17 nélkül való galamboknak
nevez. Ha ki fészkéhez nyúl egyéb madaraknak, hozzácsapdosnak, körüle röpdösnek,
és minden tehetségekkel oltalmazzák fiokat: a galamb távul nézi; feléje sem mégyen,
mikor látja, hogy fiait fészkéből szedegetik: és mihent azokat a konyhára viszik, mind16
17

Boglyos: kócos.
„Szű”: szív.
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járt azon helyre tojik; mert nincs szíve és szerelme fiaihoz. Távul légyen ez a vadság
a keresztyénektűl! Hanem azon igyekezzetek mindnyájan, hogy nevekedő leányotokat
az ördögnek és világnak incselkedésitűl oltalmazván, a mennyei vőlegény házasságának örömébe bocsássátok: és Szent Dáviddal abban dicsekedhessetek, hogy nemcsak
magatok lelke Istennek él, hanem maradéktok is néki szolgál. Melyre segítsen benneteket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen.
(részlet)
1.

Készítsétek el a fenti prédikáció pontokba szedett vázlatát!

2.

Fogalmazásban mutassátok be, milyen Pázmány Péter szerint a tökéletes keresztény
leány!

KÁNYÁDI SÁNDOR

Játszva magyarul
aki megért
s megértet
egy népet
megéltet
1.

Megért-megértet-megéltet… Magyarázzátok meg a vers igéit!

2.

Hogyan szolgálják Pázmány írásai, prédikációi ezt a hármas célt? Jellemezzétek a részletek
alapján nyelvezetét, mondatszerkesztését, képi világát, alakzatait!

22

I. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS IRODALMA

Zrínyi Miklós prózai művei

ZRÍNYI MIKLÓS

Vitéz hadnagy
A hadi dolgokban minden órában új történetek támadnak és számtalan változások.
Azért nem kell igen elbíznunk magunkat a szerencsés történetekben, és nem kell meglankadnunk az szerencsétlenekben, minthogy gyakorta szokott az állapot megváltozni;
továbbá, mikor valami alkalmatosság adatik, nem kell elmúlatnunk, mert kevés ideig
tart és hamar megváltozik. […] Az véletlen történetek és váratlan szerencsétlenségek
inkább ártanak, hogy sem kiket tudunk és várunk magunkra; azért azt hívom én nagyszívűnek, akire olyan hirtelen és reméntelen szélvészek jőnek és meg nem tébolyodik
azokban, hanem még nő bátorsága és helyén vagyon az esze. Óh, mely igazán mondta
ama bölcs poeta: Ducunt volentes fata, nolentes trahunt.18 Mindennap annyi példát
mondhatunk s látunk erről, hogy alig mondhatni mit igazabbat ennél. Az ki belemegy
a veszedelembe, meg nem gondolván elébb mivoltát, vakmerő és oktalan állathoz
hasonló; az ki penig az veszedelmet jól látja, esméri és megfontolja, és a tisztességért
nekimegyen, a vitéz és dicséretre méltó. […]
Tartozunk őrizni életünket, valameddig lehet tisztességgel, arra nézve, hogy hazánknak többet szolgálhassunk. De viszont a dicsősségnek törvénye az, hogy kévánjuk
a halált, mikor életünk tovább tisztességes nem lehet. Azt mondja a török: Ja deulet
basuma ia güzgün desüme, azaz: Avagy holló hasamra avagy tisztesség fejemre. Azért
ne irtozzunk se a haláltul, se annak formájától. Es temetésünkről is mihaszna sopánkodnunk? Sok vitéz embereknek holló gyomra volt koporsója, annál inkább fenmaradt a
nevek. Coelo tegitur qui non habet urnam, et undique and Superos tantundem est via.19
(részlet)

1.

A bátorság mely jellemzőit emeli ki Zrínyi?

2.

Mit ért Zrínyi a tisztesség fogalmán?

3.

Hogyan vélekedik az élet, halál és a tisztesség viszonyáról?

18
19

Ducunt volentes fata, nolentes trahunt (latin): ’az igyekvők sorsukat maguk irányítják, a tehetetleneket a sors
vonszolja’.
Coelo tegitur qui non habet urnam, et undique and Superos tantundem est via: „Befedi azt az ég, akinek nem jut
hamvveder, és mindenünnen csak az Égiekhez vezet az út.” Lucanus latin költőtől származó sor, amely Zrínyit a
Vitéz hadnagy kéziratában két változatban is fennmaradt négysoros versre ihlette: Befed ez a kék ég, ha nem
fed koporsó, / Órám tisztességes csak légyen utolsó. / Akár farkas, akár emésszen meg holló: / Mindenütt felyül ég, a
föld lészen alsó.
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Mátyás király életéről való elmélkedések
[…] soha Mátyás király oly dolgokat végben nem vitt volna, ha ő rendtartást magában
nem csinált volna és disciplinát;20 az nélkül a had nem had, hanem confusio. 21 Mi
magyarok bizony már azt sem tudjuk, micsoda a disciplina, mi az oka, hogy megholt
Mátyás király. Továbbá azt irják az krónikák, hogy Mátyás király halála előtt csaknem
az egész Ázsia és Európabeli fejedelmektől vala követség nála, kik mind barátságot
és békességet kérének tüle… De szintén úgy nem örülhete sokáig neki, mint Nagy
Sándor, az kinél az egész világi követek harmad nappal halála előtt öszvegyülének. Igy
van ez világi dicsőség, így benne való reménség; mikor az üveg legfényesebb, eltörik.
Mindazonáltal ez a szomorú gondolat a nagyszívű embereket a jó cselekedettül el nem
ijesztheti, és senki méltán életének rövidségéről nem panaszkodhatik; mert noha nem
sok, holott azokban sokat a gyermekség, sokat betegség, sokat az éjszaka haszontalanul elvon, mindazon-által az a kevés esztendő, aki feljül marad, elégséges sok és szép
dolgoknak véghezvitelére. […]
Ilyen vala azért Mátyás király, melynek emlékezete örökétig lészen a magyaroknál
és kévánsága ennek a vitéz hollónak. Saskeselyüket kergetett, és azoknál magasabban
járt vitézséggel, serénységgel, untalan szorgalmatos fáradsággal. Őtet senki meg nem
győzte, az ő udvara Mars oskolája volt, az ő tekintete oroszlánt hasonlított, az ő állandósága és hadi tudománya mindent meghaladott, az ő jóságáért a föld jól termett, az
Isten reánk kegyelmesen nézett, és az egész ország-világ előtt tündöklő volt.
(részlet)

1.

Milyen értékekkel ruházza fel Zrínyi Mátyás uralkodásának idejét?

2.

Mivel magyarázható ez az eszményítés?

3.

Milyen párhuzamot von Mátyás király és Nagy Sándor halála között a szerző?

20
21

24

Disciplina (latin): jelentése itt ’hadtudomány’.
Confusio (latin): ’zavar, összevisszaság’.
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Az török áfium ellen való orvosság
Cyrus23 király, mikor Cresusra 24 Sardis25 várasát vitatta volna, azt irja a historia, a
városnak megvételekor egy vitéz magára a Cresus királyra akadván, s nem tudván ki
légyen, meg akarja vala ölni. Cresus király fia, aki egész életében néma vala, és soha egy
szót nem szólhatott vala, ott találkozván akkor lenni az atyja mellett, látván veszedelmét atyjának, megszólala a vitézhez, mondván neki: Ne bántsd a királt. Valyon nem
hasonló-e az én mostani felkiáltásom, édes Nemzetem, te hozzád? Látok egy rettenetes
sárkánt, mely méreggel dühösséggel teli, kapóul és ölében viseli a magyar koronát; én
csaknem mint egy néma, kinek semmi professiom26 a mesterséges szólásra nincsen,
felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván:
Ne bántsd a magyart! Szegény magyar nemzet, annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne is
kiáltson fel utolsó veszedelmeden? hogy senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon?
hogy senki utolsó halállal való küzködéseden egy biztató szót ne mondjon? Egyedül
legyek-e én őrállód, vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a
hivatal nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, imé kiáltok, imé
üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tüz! […]
Im a keresztyénséget mind előszámlálánk, s nyilván látjuk, ezektül sem lehet a segitség ugy, hogy az legyen fundamentoma az mi szabadulásunknak. De engedjük meg,
lehessen, engedjük meg, sok idegen népek jöjjenek segitségünkre, de ha idegenen fog
állani a hadakozásnak administratiója,27 bizonyára semmit nem bizakodhatunk. Mert
forgassuk fel a historiákat, és megtaláljuk, hogy jóllehet magyar is sok helyen botlott a
vitézségben, és sokszor rosszul cselekedett, mindazonáltal a derekas veszedelmek az
idegenektül estek; holott avagy nem érzették ugy nyavalyánkat, avagy a kéntelenség
nem erőltette őket a szerencséltetésre mint a magyart. Mert akinek nem borja, nem
nyalja, és a magyar nemzet a Magyarországgal egyenlő természetet visel; valaki idegen
jön belé, avagy nem tud, avagy nincs szerencséje az operáláshoz. […]
Most ha valami csak megrezzenik is a török részéről, futunk ide s tova, vizeken által,
havasokon által, ki imide, ki amoda, minden remediumunk 28 csak a másoktul való
segitségkoldulás, nincs magunknak népünk, kivel occurálhassunk 29 a veszedelemnek,
nincs egy emberünk, akit hova tehetnénk.
22
23
24
25
26
27
28
29

Áfium: az ópium régi alakváltozata; itt ’maszlag, mákony’.
Cyrus: Kürosz perzsa király (Kr. e 559–530).
Cresus: Kroiszosz Lüdia legendásan gazdag uralkodója (Kr. e. 560–546), neve a magyarban elsősorban Krőzus
formában ismert.
Sardis (Szardeisz): az ókori Lüdia fővárosa.
Professio (latin): ’hivatás’.
Administratio (latin): ’a háború vezetése’.
Remedium (latin): ’védelem, segítő eszköz’.
„Occurál” (latin): ’elébe kerül’; itt ’megelőz, elejét vesz’.
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Boldog Isten, hiszen nagy vilitas30 ez; s mi vagyunk a magyarok? mi magyarok?
De bár azoknak ne mondjuk magunkat. Ha Váradot vissza nem vesszük, ha Erdélyt
elvesztjük, ne is hadakozzunk bár azután, hanem avagy most avagy sohasem; fussunk
ki az országbul, ha eztet resteljük. Ugy hallom Braziliában elég puszta ország vagyon;
kérjünk spanyor királytul egy tartományt, csináljunk egy coloniát, legyünk polgárrá.
De ha ki bizik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar vér benne, kiáltson
fel az égben az Istenhez, énekelje velem ez Debora énekét […]31
(részlet)
1.

Miért hatásos a röpirat eleje és vége? Milyen retorikai eszközökkel éri ezt el szerző?

2.

Milyen nyílt és burkolt bírálatot fogalmaz meg honfitársaival szemben? Mi a célja ezzel?

3.

Magyarázzátok meg a mondást: „akinek nem borja, nem nyalja”! Milyen vonatkozásban
idézi ezt Zrínyi?

BETHLEN MIKLÓS32

Önéletírása

Ezalatt szép őszi üdő járván, majd mindennap vadászni jártunk, paripát adott mindenkor alám. 18. novembris33 erdei disznókra menénk, ebéd után hintón, volt ugyan
paripa is. Vitnyédi az első, én a hátulsó ülésben bal s ő jobbfelől ültünk csak hárman;
egy fabulát beszéle, méltónak tartom leírni, nem tudván ő, hogy három óra múlva meghal, talán cygnea cantiója34 helyén volt. Az pedig ez: Egyszer egy embert az ördögök
visznek volt; találkozék egy barátja szemben véle. Kérdi: Hová mégy kenyeres? Nem
megyek én, hanem visznek. Kik s hová? Felelé: Az ördögök a pokolba. Mond emez:
Jaj szegény, ugyan rosszul vagy, kinél rosszabbul nem lehetnél. Felelé: Rosszul bizony,
de mégis lehetnék én ennél is rosszabbul. Melyre imez álmélkodva: Hogy lehetnél
rosszabbul, hiszen a pokol mindennél rosszabb. Felelé: Úgy vagyon az, de most mégis
ők visznek engemet, noha pokolba, de a magok vállán, hátán, hogy már nyugszom
addig; s hát ha megnyergelnének s magokat is vélem vitetnék, mégis úgy is csak azon
pokolba mennék, hiszem rosszabbul volnék úgy ennél is. Applicálá35 Magyarország s
Erdélyre, és a törökre, németre.
No, elmenénk vadászni. Ő maga levetvén a nagy bő csizmát, melyeket a telekes
bocskorra is felvonhatott, puskával béméne, és szokása szerént csak egyedül búkál30
31
32
33
34
35

26

Vilitas (latin): ’hitványság’.
Zrínyi a Bírák könyve 5. alapján idézi latinul Debóra zsidó prófétanő szavait: „Akik Izrael fiai közül önként kiteszitek lelketeket a veszélynek, áldjátok az Urat; új háborút akar az Úr, s az ellenség kapuit maga döntötte le. Szereti
szívem Izrael jeleseit, akik önként mentek a veszedelembe, dicsérjétek az Urat. Amen, Amen, Amen.”
Bethlen Miklós (1642–1716): államférfi, emlékiratíró.
Novembris (latin): ’november’.
Cygnea cantio (latin): ’hattyúdal’.
„Applicál” (latin): ’alkalmaz’; itt: ’vonatkoztat’.

Zrínyi Miklós prózai művei

ván, löve egy nagy emse36 disznót, a gyalogosok is lövének egyet a hálónál, s vége lőn
a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, hogy immár hazamenjünk; estefelé is
vala. Azonban odahozá a fátum37 egy Póka nevű jágerét, 38 ki mondá horvátul: Én egy
kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, elveszthetnők. Az úr mindjárt
mondá nékünk Zichyvel ketten, látván, hogy el akarunk menni véle: Öcsémuraim,
kegyelmetek csak maradjon itt; Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: Csak beszélgessen
itt kegyelmetek öcsém uramékkal, csak meglátom, mit mond ez a bolond, t. i. Póka,
mindjárt visszajövök. […] Egyszer csak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának:
Hamar a hintót, oda az úr. Menénk amint a hintó nyargalhat és osztán gyalog a sűrűbe
béfuték én, hát ott fekszik, még a balkezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert,
de szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghala. Majláni így beszélte: […]. Az úr
felkél s mondja: Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával
hordozott), sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták
véle, de hijába, csak elfolyt a vére, először ülni, osztán hanyat fekünni, végre csak meg
kelle halni, mert a fején három seb vala: egy balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment
csak el a kannak agyara, a homloka felé szakasztotta rútul a feje bőrit; más ugyan a bal
fülén alól az orcáján, a szeme felé rút szakasztás; de e kettő semmi, hanem harmadik
jobbfelől a fülén alól a nyaka csigájánál ment bé s elé a torka felé ment, és a nyakra járó
minden inakat kettészakasztotta; az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami kis
körmöcslés, de az semmi sem volt. Rettenetes sírás lőn az erdőben, a legalábbvaló, csak
a gyermek is siratta. Azt akarják vala, hogy én vigyem a hírét a feleségének, de én, mint
új, ismeretlen ember, elvetém magamról Zichy Pálra. Fogók a testet, és amely kétfelé
eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket kihányván, abban nyújtóztatók,
és én az ablakban ülék és hazáig fejét, mejjét tartottam. Otthon hosszú veres bársony
dolmányba39 öltöztették és osztán eresztették a feleségét hozzája, aki eszén sem volt
buvában. Igy lőn vége Zrínyi Miklósnak: csuda, olyan vitéz, sem lőtt, sem vágott a
kanhoz, stuc,40 spádé41 lévén nála.
(részlet)
1.

Hogyan lehet a Zrínyi által mesélt fabulát az említett országokra, népekre vonatkoztatni?

2.

Milyen körülményben és írói eszközökben rejlik Bethlen Miklós leírásának a hitelessége?

3.

Dolgozzatok fel egy tetszőlegesen kiválasztott részletet Bethlen önéletírásából!

36
37
38
39
40
41

Emse: nőstény disznó.
Fátum (latin): elkerülhetetlen, tragikus sors, végzet.
Jáger (német): vadász.
Dolmány: combközépig vagy térdig érő, felálló gallérú, férfi posztóruha.
Stuc: rövid, elöltöltős puska.
Spádé: csak szúrásra alkalmas, egyenes, keskeny pengéjű kard.
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Szigeti veszedelem
Pars prima (Első ének)

Én az ki azelőtt iffiu elmével
Játszottam szerelemnek édes versével,
Küszködtem Viola42 kegyetlenségével:
Mastan immár Mársnak43 hangassabb versével
Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát
Ki meg merte várni, Szulimán haragját,
Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját,
Az kinek Europa rettegte szablyáját.
Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul44
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul,
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdbol és szép napbul;
Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:45
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.
Adj pennámnak46 erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.
Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

42
43
44
45
46
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Viola: Zrínyi Miklós első felesége, Draskovics Mária Eusébia.
Mars: római hadisten.
Laurus (latin ’babér’): a görög–római időkre visszanyúló szokás szerint a hadvezéreket, majd a művészeket
babérkoszorúval jutalmazták.
Monarcha: uralkodó, fejedelem.
Penna: írótoll (elsősorban lúdtoll).

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Alapeszme és szerkezet

Az nagy mindenható az földre tekinte,
Egy szembe fordulásbol világot megnézé,
De leginkább magyarokat eszben vette,
Nem járnak az úton, kit Fia rendelte.
Látá az magyarnak állhatatlanságát,
Megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt;
Csak az, eresztené szájára az zablát,
Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát;
Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti,
Ártatlan Fia vérének böcsületi,
Jószágos cselekedetnek nincs keleti,
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti;
De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás,
Irigység, gyülölség és hamis tanácslás,
Fertelmes fajtalanság és rágalmazás,
Lopás, ember-ölés és örök tobzódás.
Megindúlt ezekért méltán ű haragja,
Azért Mihály archangyalt magához hivá,
És kemény haragjában igy parancsolá,
Ű szentsége előtt archangyal áll vala:
„Nézd ama kemény nyaku és kevély sciták
Jó magyaroktol mely igen elfajzottak,
Szép keresztyén hütöt lábok alá nyomtak,
Gyönyörködnek külömb-külömb vallásoknak.
Maga te tekints meg körösztyén világot,
Nem találsz azok közt, kivel tettem több jót:
Kihoztam Scitiábol47 mely nékik szük vólt,
Az én szent lelkem is ű reájok szállott.
Scitiábol, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egyiptusbul az zsidó népeket,
Hatalmas karommal verém nemzeteket,
Mindenütt rontám, vesztém ellenségeket.
47

Scitia (Szkítia): eurázsiai puszta, a magyarok őshazája.
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Téjjel-mézzel folyó szép Pannoniában,
Megtelepitém üket Magyarországban,
És meg is áldám minden állapatjában,
Meghallgatám, segitém minden dolgokban”
1.

Azonosítsátok az eposzi konvenciókat!

2.

Hogyan és milyen magyar vonatkozással formálódik át az invokációban a Múzsa szerepe?

3.

Milyen pontokon állítja a szerző párhuzamba a zsidó és a magyar nép történetét?

ZRÍNYI MIKLÓS

Szigeti veszedelem

Pars secunda (Második ének)
Szent Iván havának48 tizedik napián
Konstantinápolybul megindúlt Szulimán,
Avval az sok haddal vizeket szárasztván,
Nagy hegyeket bontván, várasokat rontván.
Egy fekete szerecsen ló volt alatta,
De képiró falra szebbet nem irhatna;
Nem vélnéd, hogy éri földet száraz lába,
Oly szépen egyeránt s halkal változtatja.
Véres nagy szemei ugyan kidültenek,
Száraz fejecskéjén van helye üstöknek,
Az orra likjain lángos szellők mennek,
Szája tajtékot vér, mint vizi istennek.
Magassan költ nyakán fejét alá hajtja,
Szálos rövid serényét szél hajtogatja,
Széles mellyel elefántot hasomlitja,
Körmmel, száraz innal szarvast meghaladja.

48

30

Szent Iván hava: nyárelő, június.

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Alapeszme és szerkezet

Jámborúl csendeszen császár alatt jára,
De hogyha az ember fogdosni akará,
Mint az sebes sólyom, mikor kél szárnyára,
Vagy ha könnyü evét49 ugrik fárul fára.
Ülj vala merevén nagy császár nyeregben,
Fejér vékony patyolat50 vagyon fejében,
Két csoport kócsagtoll alá áll széltében,
Szakálla merő ősz, halvány személyében.
Szép arany hazdia51 függ alá vállárol,
Az dolmánnya is szintén ollyan kaftánbol, 52
Kemény misziri53 kard függ le óldalárol,
Mellyet szultán Musa nyert görög császártol.
ZRÍNYI MIKLÓS

Szigeti veszedelem

Pars ottava (Nyolcadik ének)
Ihon jün szárnyas lovon szép piros hajnal,
Mosódik zablája fejér tajtékjával,
Az ló fekete volt, de szebb Pegasusnál, 54
Orra likjábul tűz, szemébül jün halál.
Kis fejér patyolat magának fejében,
De az ű orcája van nagy fényességben,
Ő maga öltözött arany páncér-üngben;55
Két szál hebánum csid56 van fényes kezében.
Minden kis veréték, mely lórul csöppenik,
Szép gyönge harmattá az földön változik;
Előtte sötétség nagy futással oszlik,
Körülötte az ég messzirül tündöklik.
49
50
51
52
53
54
55
56

„Evét”: evet, mókus.
Patyolat: fehér anyagból készült turbán.
Hazdia: hosszú felsőruha.
Kaftán: bő, bokáig érő férfikabát.
Miszir: Kairó.
Pegasus (Pegazus): szárnyas ló a görög mitológiában.
„Páncér-üng”: páncéling.
„Hebánum csid”: ébenfa dárda.
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Iffiu orcával mindent megvidámit,
Ő földbül virágot szépségével indit,
Ő fülemilében keserves torkot nyit,
Ő forrást, ő folyást, erdőt mezőt ujit.
(részletek)

1.

Milyen szó szerinti egyezés mutatható ki a két részletben? Mi lehet ennek a magyarázata?

2.

Az idézett részlet folytatásában a hajnal törökellenes beszédet mond. Idézzetek fel antik
eposzi példákat, amelyekben az égi erők valamelyik harcoló fél oldalán állnak!

3.

A hajnal-allegória lovasa kiket idéz? Keressetek festészeti analógiát!

MIKSZÁTH KÁLMÁN

Új Zrínyiász

Majd minden író után marad olyan munka, melyről az a vélemény, hogy ha egészen
kidolgozza, szépet adhatott volna. De ezt az illető író már nem hallja.
Én ezzel ellentétben még életemben látni akarom az én vázlatban hagyott munkámat
és hallani akarom, amint mondják:
– Kár, hogy nem dolgozta ki jobban.
[…] Hogy miképp jut modern politikai rajzba Zrínyi, éppen ez az, ami egy kis magyarázatra szorul. Én a középkori szokásokat akarom szembeállítani a mai modern
felfogással, mert az olvasónak így is szembetűnőbb, hogy a világ mennyit változott,
bár alapjában a karakterek, bizonyos viszonyok közt, mindig ugyanazok voltak. […]
él Zrínyi Miklós is, de meglehet, udvari koncipista 57 és nem Szigetvár kapitánya.
A karakterek maradnak, de más viszonyok közé keveredve, másképp festenek. […]
Nem kegyelethiányból teszem Zrínyi iránt (félre ne értse az olvasó), ez csak a forma.
Választhattam volna egy más történeti alakot is, de Zrínyi volt a legjobb, az ország
egyik első leventéje, akinek viselt dolgait mindenki ismeri Magyarországon, még a
kis gyerekek is. Választhattam volna a világtörténelemből hőst, hogy könyvem így
az idegenek előtt is érdeklődést kelthessen, de mit nekem az idegen világok – én csak
enyimek írója vagyok: a magyaroké. Megmaradok Zrínyinél.
Azért tehát mindenekelőtt fel kell őt támasztanom. És ez a legkönnyebb. Már a
szentírás megígéri, hogy ítéletnapkor mindenki feltámad, nekem mindössze a dátumot
kell megváltoztatni.
57
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Koncipista (latin): fogalmazó.

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Alapeszme és szerkezet

Az Úr hívatta Gábor arkangyalt (aki ezzel a feltámasztási funkcióval már régóta
meg van bízva) és rendeli neki:
– Gábor, lemégy a trombitáddal, és háromszor egymásután belefújsz odalent. Ma
lesz az ítéletnap.
Gábor vidáman csapkodtatta meg a szárnyait.
– Megyek, uram.
– Jól figyelj. Az első trombitaszóra feltámadnak azok, akik a hazáért meghaltak. Ők
az én kedvenceim.
– Igen, uram.
– A második trombitaszóra feltámadnak az öngyilkosok, mert ezekben jó szív volt,
Gábor. Sok érzékeny, nemes szív volt közöttük.
– Értem, uram.
– Most aztán vigyázz, Gábor. Ha még a föld nem népesül be nagyon, akkor harmadszor is belefújsz a harsonába, mely fölhasítja a sírokat. De ha a föld már tele volna,
hadd el a harmadik trombitaszót.
Gábor arkangyal leszállott a paranccsal, és hozzáfogott a munkájához. Trombitáját
szép piros szájához emelte és fujjantott egyet.
Egy láthatatlan kéz megfogta, és egy hang mennydörgé:
– Állj meg, hiba történt! Néhány ezer évvel eltévesztettük a számítást. Hagyj abba
mindent, a világ még tovább marad.
Gábor leejté a trombitát ijedten, de már késő volt, a kürtbe lehelt első félhangra
feltámadtak Zrínyi Miklós és társai, és mintha az egész természetes lenne, vígan megindultak Dombóvár felé Budának.
(részlet)

1.

Mivel indokolja Mikszáth a témaválasztást?

2.

Milyen a részlet hangneme? Mi lehetett vele az író célja?

3.

Tervezzétek meg a feltámadó szigetiek legrövidebb útját Dombóvártól Budáig!

4.

Készítsetek erről az útról valamelyik médiaműfajban tudósítást, mintha a feltámadásuk
manapság történne!
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BABITS MIHÁLY

Zrínyi Velencében
Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam,
valaha régesrég egy másik bús magyar,
méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan,
tiport hatalmasan, ki tudta mit akar!
Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a roszban
fogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamar
ide vágy vissza a földről hol bármi sorsban
élni és halni kell; mely ápol s eltakar.
Ezt mind nem tudta még s árva honára gondolt
s döngött csizmája a márványon s lelke tombolt,
látván sok harci jelt ős ívek oldalán.
Alkonyfelhő borult lagúnára, 58 piarcra,
felhőn az angyalok készültek már a harcra,
melyre a holtakat felkölté Alderán. 59
1.

A szonett alapján mi köti össze a két költőt, s mi választja el őket? Használhattok Venn-
diagramot is!

2.

Mivel idézi meg Babits Mihály a Szigeti veszedelem világát?

3.

Milyen magyar versre utal még Babits? Mit szolgál ez az utalás?

4.

Milyen konkrét és szimbolikus szerepe van a helyszínnek?

58
59
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Lagúna: part menti öböl.
Alderán: gonosz török varázsló a Szigeti veszedelemben.

I. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS…

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Jellemek

ZRÍNYI MIKLÓS

Szigeti veszedelem

Pars secunda (Második ének)
Zríni egy hajnalban, az mint volt szokása,
Valamikor hajnalnak volt hasadása,
Az szent feszület előtt térden áll vala,
S így kezde könyörgeni az ű szent szája:
„Véghetetlen irgalmú szentséges Isten,
Az ki engem segitesz minden ügyemben,
Te vagy énnékem győzhetetlen fegyverem,
Paizsom, kűfalom, minden reménységem.
Hajts le füleidet az magas kék égből,
Halld könyörgésemet kegyelmességedből,
És ne csinálj törvényt az én érdememből,
Hanem véghetetlen irgalmas szüvedből.” […]
Így az Isten előtt Zríni esedezett;
Azért meghallgatá az ő könyörgését.
Háromszor láttatott Zríninek feszület
Hogy hozzá lehajlott, felelvén ezeket:
„Ím az te könyörgésedet meghallgattam,
Az te buzgó szűvedet mind általláttam,
Atyai kedvemben ügyedet fogadtam,
Ne félj mert nem héában60 érted megholtam. […]
Mártiromságot fogsz pogánytul szenvedni,
Mert az én nevemért fogsz bátran meghalni.
Zríni, hallgasd meg most mit fogok mondani,
Im te jövendőidet fogom számlálni.
Szulimán haddal jön az Magyarországra,
És legelőször is fog jünni váradra,
Lesni, mint éh farkas, fog te halálodra,
Hatalmát, erejit veszti Szigetvárra.
60

„Héában”: hiába.
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De ő nem fogja te romlásodat látni,
Mert vitéz kezeid miatt fog meghalni.
Sok ezer töröknek kell ottan meghalni,
Akkor az te lelked fog hozzám szállani.
De az te fiad György támasztja nevedet.
Felserkenti fénnyel tündöklő nevedet,
Mint phoenix hamubul költi nemzetségét:
Úgy okossággal ez megtartja hiredet.”
1.

A keresztről lehajló Jézus azzal biztatja Zrínyit, hogy „jól kereskedtél”, „öt talentumodra még
ötöt nyertél” (80. versszak). Melyik bibliai példázatra utal az öt talentumra ötöt nyerni?

2.

Nézzetek utána, miért csodálatos madár a főnix! Mire utal a Zrínyi család történetében?

3.

Készítsetek illusztrációt a keresztcsoda jelenetéhez!

ZRÍNYI MIKLÓS

Szigeti veszedelem
Pars quinta (Ötödik ének)

Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménység;
Soha még mireánk nem jütt rut szégyenség;
Azért rakva hirünkkel föld, tenger és ég. […]
Előbb halva lássa pogány eb testünket,
Hogysem elveszessük megszámlált kéncsünket,
Hogysem ő pórázon hordozzon bennünket,
Szabadságunkkal együtt rontván hirünket.
Arra fogja vetni minden mesterségét,
Hogy mint bolondokat hittel csaljon minket,
Bolond az ki török szavának ád hitelt,
Mert várával együtt elveszti életét.
1.

Hogyan érvel beszédében a vár védelme mellett Zrínyi?

2.

Hasonlítsátok össze a szövegrészt Balassi Bálint Egy katonaénekével!
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Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Jellemek és kapcsolatok

ZRÍNYI MIKLÓS

Szigeti veszedelem

Pars decima quinta (Tizenötödik ének)
Bán végső óráját közelgetni látja,
Az egész seregét csoportba hivatja […]
És így szól őnékik: Vitézek, látjátok,
Most mi állapotban velem együtt vagytok […]
Míndenképen próbál az Isten bennünket,
Valamint az ötvös tűzben arany müvet;
És mivelhogy látja az mi hűségünket,
Égben szép koronát nékünk készíttetett. […]
Zríni jól esmérvén életének végét,
Ötszáz bátor vitézt számlál maga mellett;
Minthogy nem türheti immár égő tüzet,
Kiviszi magával azért mind ezeket.
És az várbul kimegyen nagy bátor szüvel,
Előtte törökök futnak szerte széllel;61
Az piacon megáll, és szörnyü szemével
Nézi hogy hon vagyon pogány sok sereggel?
Ily kegyetlenül jün oroszlány barlangbul,
És ily szörnyen fénylik cométa62 magasbul:
Ez nagy országokra kár nélkül nem fordul,
Szörnyü jüvendőket hordoz hatalombul.
Hon vattok ti mostan világrontó népek?
Hon vattok földemésztő szörnyü seregek?
Hon török, hon tatár, sötét szerecsenek?63
Hon vattok három világrul kevert népek? […]

61
62
63

„Széllel”: széjjel.
„Cométa”: üstökös.
Szerecsen: fekete ember.
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Szulimán jó lóra ülni igen siet,
De bán gyorsasága már régen ott termett,
Tizet ottan levág császár segétséget,
Igy császárnak osztán64 Zríni szólni kezdett.
„Vérszopó szelendek, 65 világnak tolvaja,
Telhetetlenségednek eljütt órája.
Isten büneidet, tovább nem bocsátja,
El kell menned, vén eb, örök kárhozatra.”
Igy mondván, derekában ketté szakasztá,
Vérét és életét az földre bocsátá.
Átkozódván lelkét császár kiinditá,
Mely testét éltében oly kevélyen tartá. […]
Nem mér az nagy bánhoz közel menni senki,
De jancsár-golyóbis66 Zrínit földre veti:
Mellyében ez esett, más homlokát üti,
Vitézivel együtt az földre fekteti.
Angyali légió67 ott azonnal leszáll,
Dicsérik az Istent hangos muzsikával.
Gábriel68 bán lelkét két tized magával,
Földrül felemeli gyönyörü szárnyával.
És minden angyal visz magával egy lelket,
Isten eleiben így viszik ezeket.
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett,
És nékem meghagyák szómnak tegyek véget.
1.

Foglaljátok össze öt vázlatpontban a végső csatára való készülődést és a csata leírását!

2.

Gyűjtsétek ki és értelmezzétek a szövegrész hasonlatait!

3.

Keressetek és írjatok le egy olyan barokk festményt, amely a záró képre emlékeztet!

64
65
66
67
68
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„Osztán”: aztán.
„Szelendek” (szelindek): nagytestű kutya.
„Jancsár-golyóbis”: janicsár puskagolyója. (Janicsár: zsoldos gyalogos katona az oszmán-török hadseregben.)
Légió: csapat.
Gábriel: arkangyal.

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – Jellemek és kapcsolatok

ZRÍNYI MIKLÓS

Peroratio (Berekesztés)
Véghöz vittem immár nagyhírü munkámat,
Melyet irígy üdő sem víz el nem moshat,
Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat,
Sem az nagy ellenség, irígység, nem árthat.
És mikor az a nap eljün, mely testemen
Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen
Hatalma: magamnak ugyan nagyobb részem
Hordoztatik széllelaz magas egeken.
S honnan Scytiábul kijütt magyar vitéz,
Merre vitézségét látta világ, nagy rész,
Azokrul helyekrül minden szem reám néz,
Hírrel böcsülettel, valamig világ lesz.
De híremet nem csak keresem pennámmal,
Hanem rettenetes bajvivó szablyámmal:69
Mig élek, harcolok az ottomán70 hóddal,
Vígan buríttatom71 hazám hamujával.

69
70
71

Szablya: görbe kard.
„Ottomán hód”: török hold (a félhold a török sereg jelképe).
„Buríttatom”: boríttatom, borítom magamat.
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ILLYÉS GYULA

Peroráció: záróbeszéd
Viszem vége felé rosszhírű munkámat,
Melynek irigység, düh, ellenség megártott;
Tűzzel, füsttel, gánccsal mit jövő továbbront,
Noha rontották már régtül vádak, átkok.
Mert Szkítia-kori űzöttségből vitéz
Vezér híján, voltam, szolgafi én, merész
Állni kalauznak:72 bár szétszórt és kevés:
Legyen a vándornép tábor-tömör egész.
Szablya hijján vívtam úgy is ím a tollal,
Toldtam rövid röptét póri73 virtusokkal.
Követett híven lenn csikasz,74 fent holló-raj.
Száll hírem síromról szélverte homokkal.
Szálljon egekig bár, ott is e vég-szóra:
„Ne bánts magyar magyart!” 75 – ott se panaszolva,
Mert lehet aliud, ha az a sors bona:76
Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra.”
1.

Hasonlítsátok össze kettéosztott napló formájában a két verset! Milyen háttérismeret
segít az értelmezésben?

2.

Keressétek meg a 9. osztályos szöveggyűjteményben Horatius Melpomenéhez című költeményét! Milyen kapcsolatot fedeztek fel a három szöveg között?

72
73
74
75

Kalauz: itt ’vezető, útmutató’.
Póri: paraszti.
Csikasz: farkas.
„Ne bánts magyar magyart!”: utalás Zrínyi röpiratának (Az török áfium ellen való orvosság) a kulcsmondatára:
„Ne bántsd a magyart!”
76 Sors bona nihil aliud (latin ’jó szerencse, semmi más’): a Zrínyi család jelmondata.
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II. Rákóczi Ferenc írásai és imái

Rákóczi Ferenc buzgó éneke
1. Ó, fölséges Isten, ki lakozol mennyben,
Fényes mennyországban, mint királyi székben,
Ugy ülsz és parancsolsz földön és az égen,
Senki teelütted nem bújhat rejtekben.
2. Mostan beszédemet nyújtom tihozzátok,
Azkik magyaroknak mondjátok magatok:
Éktelen szitkotok, kérlek, elhagyjátok,
Hogy Isten irgalma terjedjen reálok.
3. Vajki sok ideje, hogy Isten ostorát
Szenveditek méltán, az ő nagy csapását,
Kérlek, engeszteljük az Isten haragját,
Hogy mireánk ontsa az ő bőv áldását.
4. Magyar nemzet, kérlek, tekénts meg magadat,
Vitéz módra termett nagy híres voltodat,
Mert mind eltapodták minden hatalmadat,
És mind elterdelték szép friss ágaidat.
14. Végezd el, ó, Uram, akaratod bennem,
Fényes angyalodat bocsássad elűttem,
Szűzanyád pediglen légyen énmellettem,
Szép sugár hajával lepessze77 nemzetem.
15. Kardom fölkötöttem, Uram, szent nevedben,
Népemet vezetem szép rendelt seregben,
Indulásom vagyon te dicsőségedben,
Segélj, Jézus, segélj szép Szűzzel, mentemben.
16. Ó, te angyaloknak ragyogó csillaga,
Édes Jézusomnak szerelmetes anyja,
Édes nemzetemnek ki vagy patrónája,
Hívlak segétségül népem oltalmára!

77

„Lepessze”: borítsa.
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17. Fogadásod szerint magyar népet ne hadd,
Minden ellenségtől, kérlek, hogy oltalmazd.
Ó, édes Szűzanyám, ellenségem rontsad,
Népem színe előtt futamását adjad.
18. Özvegyek, árváknak halld meg kiáltását,
Véneknek s ifjaknak sűrő könyvhullását,
Sok egyházi rendek szép búcsújárását,
Atyáknak, anyáknak szívek fakadását.
19. Véget vetek immár ez kis énekemnek,
Mert sűrő könyvei78 folynak szemeimnek,
Mert nagy veszedelmit szánom nemzetemnek,
Add végit, jó Isten, nyomorgatásinak.
20. Bizonnyal hát én is véremnek hullását,
Nem szánom fejemet s életem fogyását,
Talán az nagy Isten tekénti szolgáját,
Es nem erűsíti ellenségim karját.
21. Magyar nemzet, kérlek téged az Istenért,
Hogy magyar magyarnak ne szomjúzza vérét,
És senki ellenem ne fogja fegyverét,
Mert én nem kívánom magyar veszedelmét.
22. Gondolám verseim szép Lengyelországban,
Azután leírám, jutván az határban,
Szép hazámban levő vég Kálló várában,79
Ezerhétszáz után jutván harmadikban.
(részletek)
1.

Húzzátok alá és értelmezzétek a magyarokra vonatkozó sorokat! Mit kér a szerző a magyaroktól legfőképpen?

2.

Mit gondol a versíró saját feladatáról?

3.

Keressétek meg a Máriára vonatkozó képeket, és nevezzétek meg ezek fajtáit!

4.

Az ima mely fajtájába sorolható a vers? Gyűjtsétek össze a műfaj jellemző jegyeit!

78
79
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„Könyv”: könny.
Kálló: Szabolcs vármegyei vár a mai Nagykálló területén.

II. Rákóczi Ferenc írásai és imái

Rákóczi-nóta
Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a ép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?
Jaj, Rákóczi, Bercsényi
Magyarok híres vezéri,
Bezerédi!
Hová lettek magyar népnek
Vitéz vezéri,
Nemzetünknek hírszerzői,
Fényes csillagi,
Ocskai?
Az ellenség mindenfelől
Őket emíszti,
Űzi, kergeti,
Búval epeszti.
Közinkbe sem ereszti.
Jaj, hát szegény nemzetünket
Miképp mellyeszti!
Jaj, országunk, jószágunk,
De főképpen mi magunk
Mint nyavalygunk;
Az idegen nemzetségnek
Rabjai vagyunk.
Jaj, naponként mind elfogyunk,
Jót ne is várjunk,

Kívánjunk,
Mert hatalmas, diadalmas
Nemzet van rajtunk.
Jaj, meg kell halnunk,
Meg nem maradunk,
Nagy ellenség közt vagyunk,
Bizony méltán ezek miatt
Kesergünk, sírunk.
Országunknak, magunknak,
Jaj minden maradékinknak!
Mindazoknak,
Kik e földön nagy ínségben
Így nyomorkodnak.
Özvegyek panaszolkodnak,
Árvák zokognak;
Magoknak
Siralommal ártatlanok
Halált okoznak,
Úgy siránkoznak
És fohászkodnak.
Bánatjok nem apadnak,
Mert hazánkbul az ínségek
El nem távoznak.
Tenger rajtunk a fegyver,
Mert a német rajtunk hever,
S igen ver.
Mutogatja magát mint egy
Híres gavallér,
Nemzetünket hajtó pillér.
Nem szán, mint hóhér.
Akit ér,
Addig veri, meddig neki
Mindent nem ígér.
Látod mely kövér,
Bőrében sem fér,
De mégis mind többet kér,
Alig vagyon országunkban
Miatta kenyér.
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Nézz reánk, Úr, a mennybül!
Ments meg, kérünk, minket ily csúf
Ellenségtül,
Ki a híres magyaroknak
Vérébül épül.
Ne hagyd ily dühös ínségtül
Rút ellenségtül,

Némettül
Gyaláztatni, mocskoltatni
Az írigyektül.
Ily dölyfös néptül,
Kínzó eszköztül,
Megfosztatni nevétül,
Mindenkoron győzedelmes
Dicsőségétül!

1.

Miért válhatott ez a mű nemzeti egység jelképeként énekelt dalunkká?

2.

Nézzetek utána, mit jelent a „Sasnak körme” kifejezés!

3.

Gyűjtsétek ki azokat a sorokat, amelyekben a Hymnusra ismertek! Írjátok melléjük Kölcsey
versének sorait is!

Petőfi Sándor naplójából
Nagypéntek napja!... Röpülj át száztizenhárom esztendőt, emlékezetem, röpülj le a
Balkán havasokon túl déli Törökországba a Propontis partjára, vidd magaddal a kön�nyet, mely sötét szárnyadra esett szememből, s hullajtsd azon férfi kezére, ki akkor és
ott szűnt meg élni. Ez nagy férfi volt, és az ő keze szent; megszentesítette a szabadság
kardja, melyet évekig villogtatott. Mennyit küzdött, mennyit küzdött! de sikertelenül,
mert várhatni-e ott sikert, hol a barát áruló s a haza részvétlen? Kiesett kezéből a kard,
s a hősből földönfutó lett, és míg otthon csalárd barátja a hazaárulás dúsgazdag díjából
lakomázott, addig ő száműzöttségben ette a kegyelemkenyeret. Ma száztizenhárom
esztendeje, hogy meghalt, s vajon van-e széles e hazában, széles e világon kívülem
ember, kinek eszébe jut, hogy a mai nap e hős halála napja? Oh Rákóczi!...
(részlet)

1.

Keressétek meg a Petőfi-szövegből azokat a sorokat, amelyek Rákóczi Ferenc életének
eseményeire, helyszíneire vonatkoznak!

2.

Hol nyugodott akkor Rákóczi Ferenc?

3.

Milyen magyarázatát adja a költő a fejedelem száműzetésének?

4.

Mit üzen Petőfi saját kora magyarságának?
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MIKES KELEMEN

1. levél

CONSTANTINÁPOLYBAN GRÓF P… . E… . ÍROTT
LEVELI M… K… ..
Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.
Édes néném! Hálá légyen az Istennek, mi ideérkeztünk ma szerencsésen,
Franciaországból pedig 15. septembris indultunk meg. A fejdelmünknek Istennek
hálá jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút akarna tőlle venni, de reméljük,
hogy itt a török áer80 elűzi. Édes néném, mi jó a földön járni! Látja kéd, 81 még Szent
Péter is megijedett volt, mikor a vízben sipadoztak82 a lábai. Hát mi bűnösök, hogyne
félnénk, amidőn a hajónk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikára,
mint az erdélyi nagy hegyek. Némelykor azoknak a tetején mentünk el, némelykor
pedig olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vártuk, hogy reánk omoljanak
azok a vízhegyek. De mégis olyan emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak
innunk, mintsem kellett volna. Elég a’, hogy itt vagyunk egészségben. Mert a tengeren
is megbetegszik az ember, nemcsak a földön, és ott ha a hintó megrázza, elfárad, és jobb
egyepegyéje83 vagyon az ételre. De a hajóban az a szüntelen való rengetés, hánkodás84
a főt elbódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy kell tenni, valamint a részeg embereknek,
aki a bort meg nem emésztheti. A szegény gyomromnak is olyan nyavalyában kelletett
lenni vagy két első nap, de azután úgy kellett ennem, mint a farkasnak. […] Én pedig ha
igen szeretem is kédet, de többet nem írhatok, mert úgy tetszik, mintha a ház keringene
velem, mintha most is a hajóban volnék.
(részlet)
1.

Írjatok válaszlevelet P. E. grófné nevében Mikes Kelemen első levelére!

37. levél
Rodostó, 28. maji 1720.
Már mi itt derék házas-tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már Rodostót,
hogy el nem felejthetem Zágont. De tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies helyt
vagyunk. […] A város felől azt mondhatom, hogy ezen a földön elmondhatni egy szép
80
81
82
83
84

„Áer”: levegő.
„Kéd”: kegyelmed, kegyed.
„Sipadoztak”: süppedeztek.
„Egyepegyéje”: kedve.
„Hánkodás”: hánykolódás.
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városnak, amely nem olyan széllyes, mint hosszú, de akármely szép házak légyenek itt a
városokon, nem tetszhetnek szépeknek, mivel az utcára nem hadnak ablakokot, kivált
a törökök, azért hogy a feleségek ki ne láthassanak. Micsoda szép dolog az irigység!
A piaca a városnak igen bőv, a sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti vetemény itt olcsú,
amég ide nem jöttünk, még minden olcsúbb volt. De ha egy kis drágaságot okoztunk
is, de a’ való, hogy csendességet is okoztunk. Mert a lakosok magok mondják, hogy
amég ide nem jöttünk, ahol most vagyunk szállva, ott az utcákon nappal is félve jártanak az asszonyok és leányok, estvefelé pedig akit kívül találhattak, azt elragadták,
és gondolja el kéd, mint bocsátották el, még gyilkosságok is estenek. Ezeket pedig a
jancsárok, görögök és örmények követték. De már most legkisebbet sem hallani, estve
ki-ki sétálhat az utcákon, semmitől nem tarthat. A’ való, hogy mink is sokan vagyunk,
de legkisebb dolog ha történnék, a kapunkon lévő harminc jancsár megtanítaná azokot,
akik valamely garázdát akarnának indíttani.
(részlet)
1.

Írjatok levelet padtársatoknak egy külföldi városról, az ott lakók szokásairól, a közbiztonságról, a kulturális idegenség személyes tapasztalatáról!

52. levél
Rodostó, 18. februarii 1724.
Édes néném, már egynehány levelemre nem vehetem kédnek válaszát. Tudom, hogy
kéd is ritkán és későn veheti leveleimet, mert most ritkán járnak a hajók a nagy szelek
miatt. Az utolsó levelét ennek előtte húsz esztendővel írta kéd, de hogy ne fillentsek, 85
ennek előtte húsz nappal. Nem tudom, hol sétált annyit a tengeren. Mégis azt írja kéd,
hogy már ideje volna kéd látni elmennem. Azt én is szívesen kívánnám, de ha én is
húsz napig maradnék a tengeren, talám halva vinnének kédhez, és káposztát főzetne
kéd velem. Több napokot is töltöttem én a tengeren, de jó hajókon; az itt valókon pedig
éppen nyomorúság. Azért tegye le kéd egy kevés ideig azt a kívánságát, szeressen kéd,
ha nem lát is, és elégedjék meg kéd a leveleimmel. […]
Édes néném, ha nem üsmerem is, de megszerettem azt a leányt, akiről írja kéd, hogy
micsoda veszedelemre tette életét az anyjáért, mert a jó szívet méltó szeretni. De a pogányok között is látunk olyan jószívű leányokot. A többi között a régi rómaiak idejében
a tanács Rómában egy asszonyt halálra ítélvén, nem akarta másképpen megöletni,
hanem hogy éhel haljon meg. Azért a tömlöcben vetették, és semmi ételt, se italt nem
adtanak nékie, senki véle nem is beszélhetett, hanem csak éppen a leányát bocsátották
hozzája, de aztot is mindenkor jól megvizsgálták, hogy ha nem viszen-é enni az anyjának. A tömlectartó86 látván, hogy két hét múlva is az asszony csak jó egészséges a
85
86
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tömlöcben, a tanács eleiben megyen, és ott megjelenti, hogy annyi ideig az asszony étel
nélkül is jó egészségben él. A tanács arról beszélgetvén, parancsolja a tömlectartónak,
hogy nagyobb vigyázással légyen, és hogy az asszony leányát is jobban megvizsgálja.
A tömlectartó ezeket végbenviszi, de az asszony ötven nap múlva sem akar meghalni
éhel. A tömlectartó azon csudálkozván, gondolkozik magában, hogy miképpen lehet
az. Azt végezi el magában, hogy egyszer meglesi a rab asszony leányát, hogy mit csinál,
mikor az anyjával vagyon.87 Olyan helyt keres azért magának, ahonnét titkon mindent
megláthat, hogy mit csinálnak a tömlöcben. Másnap a rab asszony leánya a szokott
órában az anyjához menvén, a tömlectartó is a rejtekhelyre megyen, és akkor látta meg,
hogy mivel élt annyi ideig a rab asszony, mert mindennap a leánya tejivel élt. A tömlectartó előbeszélvén a tanácsban, hogy miképpen szopta a rab asszony a leányát, és hogy
mindennap úgy szoptatta az anyját. A tanács azt csudálván, és nagy dicséretet adván a
leánynak, az anyját kibocsáttatja, és jótéteményiért a város jószágából megajándékozza.
A jószívű asszonyt kétezer esztendő múlva is méltó szeretni. De ilyen példát a férfiak
között többet találunk. Megbocsásson kéd, hogy ezt találám mondani. Azért most
nem is írok többet, hanem jó egészséget kívánván, maradok kéd szolgája.
(részlet)
1.

Keressetek még egy olyan betéttörténetet Mikes leveleskönyvében, amely erkölcsi útmutatást tartalmaz!

ORAVECZ IMRE88

1972. szeptember
Írod,
hogy megkaptad és köszönöd levelem, ne haragudjak, hogy csak most válaszolsz, de
csak mostanában voltál a szüleidnél, és csak mostanában adhatták át, meg tudom,
hogy van, örülsz, hogy jól vagyok, hogy dolgozom, érdekes emberekkel találkozom
és sokat utazom, már régen nem hallottál felőlem, már aggódtál, hogy valami baj van,
persze nem komolyan, mert az igazat megvallva mindig is tudtad, hogy kiheverem,
és megint rendbe jön minden, kárpótol majd a sors, meg hogy szeretek túlozni, és
mindennek az az oka, hogy sötéten látok, és mindenben csak a rosszat keresem, mint
például akkor, mikor dühömben kirohantam a b.-i vendéglőből, és szó nélkül faképnél
hagytalak, csak azért, mert őszinte voltál hozzám, és gyanútlanul elmesélted, hogy egy
évfolyamtársaddal, ha jól emlékszel, G.-vel, töltötted az éjszakát, pedig csak nagyon
megsajnáltad, merthogy úgy el volt keseredve, és nem is történt köztetek semmi, még
le sem vetkőztetek, csak feküdtetek egymás mellett, fogtátok egymás kezét és reggelig
beszélgettetek az ágyon, én meg úgy megijesztettelek, mert mindjárt rosszra gondoltam,
87
88

„Vagyon”: van.
Oravecz Imre (1943– ): költő, író, műfordító.
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és majdnem egy életre szerencsétlenné tettelek, de aztán szerencsére mégsem, […] te
is szeretnél találkozni velem, mint régi barát a régi baráttal, de erről, sajnos, szó sem
lehet, legalábbis egyelőre, mert betegesen féltékeny a férjed, nem annyira, mint én
voltam, de eléggé, és nem értené meg, csak kellemetlenséged lenne belőle, és azt nem
érné meg, és különben is jobb a békesség, azért ne is haragudjak, de nem adod meg
az új címedet, se a telefonszámodat, talán majd egyszer, később, ha alakul valamerre,
addig meg marad a levelezés a szüleiden keresztül, ami egy kicsit körülményes, de mit
lehet tenni.
(részlet)
1.

Hasonlítsátok össze Oravecz Imre prózakölteményét és Mikes Kelemen 52. levelének első
bekezdését! Milyen fogalmazásbeli párhuzamokat találtok?

56. levél
Rodostó, 15. septembris 1724.
Édes néném, ha semmit nem írt volna is kéd az utolsó levelében az egészség felől, de
általláthattam, hogy jól foly az erekben a vér, mert a kéd levelén eleget nevettem. Ki ne
olvasná jó szívvel a kéd okos és nyájas leveleit, főképpen mikor jó kedvünk van. De csak
azért haragszom, hogy némelykor rövidek, holott soha hosszú levelet nem írhatna kéd
nekem, és olyan örömmel olvasom, hogy némelykor csak azért írok rövid levelet, hogy
hamarébb vehessem a kéd válaszát. Csaknem minden ember ír levelet, de nem minden
tud olyat írni, hogy tessék. Vannak olyanok, akik leírják, amit akarnak mondani, de
a’ csak száraz, sótalan és ízetlen; némelyek pediglen legkisebb dolgot is úgy fel tudják
ékesíteni, olyan ízt adnak annak, hogy tetszik. Megbocsásson a kéd veres orcája, hogy
megpiríttom, de kevés asszony és férfiú tud olyan szép leveleket írni, mint kéd, amelyek
úgy tetszenek az elmének, valamint a szép és jóízű étek a szájnak. A káposztát akarám
mondani, de nem merém, nehogy azt mondja kéd, hogy a káposztához hasonlíttom
a kéd levelit (de meg ne haragudjunk). Ha szinte ahhoz hasonlítanám is, mit vétenék
véle. Csak azért is azt mondom, hogy a szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint
a szemnek a kapros és téjfellel béborítatott káposzta, amely távulrul úgy tetszik, mint
egy kis ezüstből való hegyecske, amelyről ha leveszik azt a lágy ezüst fedelet, alatta
drága fűet lehet találni.
(részlet)
1.

Foglaljátok össze néhány pontban, melyek egy jól megírt levél ismertetőjegyei!

2.

Mikes a rakott káposztához hasonlítja a szépen megírt levelet. Keressetek egy másik
hasonlatot, amely szemléletessé teszi, hogy milyen egy jól megírt levél!

3.

Értelmezzétek egymás hasonlatait csoportmunkában!
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112. levél
Rodostó, 8. aprilis 1735.
Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket,
és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel. Ma
nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni. Az
Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját
annak érdemével, aki ma megholt érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála
volt, hiszem, hogy megmondották nékie: ma velem lész a paradicsomban. Hullassuk
bővséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott. De
ne azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a mennyei
lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek pohárából itatja, hanem
mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda
nagy sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk még csak a legalábbvalón is. Ítéld el, ha
lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet, de mivel tudom, hogy örömest kívánnád
tudni, mint esett szegénynek halála, mind téntával, mind könyhullatásimmal leírom,
ha szinte azáltal megszaporítom is keserűségemet.
(részlet)
1.

Keressétek ki a levélrészletből a halotti beszéd műfajára jellemző szófordulatokat!

2.

Olvassátok végig a II. Rákóczi Ferenc haláláról szóló 112. levelet! Értelmezzétek a fejedelem halála és a húsvéti ünnepkör említett napjai (virágvasárnap és nagypéntek) közötti
metaforikus összefüggést!

TAMÁSI ÁRON89

Levél édesanyámhoz Mikes Kelemenről
Szeretett és jó Édesanyám!
Lássa, más mint vélekedik rólam, de én mindjárt nevetéssel kezdem el ezt a levelemet.
Hát hogyne is ne kezdeném avval, mikor ekkora nagy és irtózatos levéllel rontok bé a
házba, s kied azt gondolhassa, hogy immár meg is kaptam azt az elmebéli zavarodást,
melytől a tavaly olyan erőssen féjtett. De várjunk, mert mindennek vagyon magyarázatja, azonképpen ennek a levélnek is.
Nem is rég volt, mert csak egy esztendeje, hogy otthon lehettem Farkaslakán,90 s egy
kicsi időt együtt töltheténk. Szép tavaszt értünk akkor, de még a szép tavasznál is szebb
89
90

Tamási Áron (1897–1966): erdélyi magyar író.
Farkaslaka: erdélyi település, Tamási Áron szülőfaluja.
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volt, amikor én rakásba tettem eddigvaló könyveimet, amelyeket én mind a magam
nyughatatlan elméjéből töltöttem meg, s akkor azt mondtam nagy gyermeki és igaz
örömmel: lássa-é, Édesanyám, ezeket mind én írtam teli! Akkor esett meg, hogy kied
egyfelől a megélhetésemet búsulotta, másfelől pedig az elmebéli megbillenéstől féjtett.
De az aggodalom után mindjárt felderült a kied orcáján a menyboltozat, s abban két
nevető tatáros szemiben is feltündöklött az anyai csillag. Jól észrevettem, hogy örömit
találja bennem és elmém gyümölcseiben, de egy csepp mégis hiányzott a tengerből.
Nagy epekedéssel azt mondá nekem ugyanis: még csak azt szeretném megérni, hogy
nekem is írnál valami szépről valami szépet.
Hát ez a magyarázatja ennek a hosszú levelemnek.
Mert én attól a perctől fogvást folytonosan csak azt kerestem, hogy találnék valami
szépet, amiről úgy tudnék írni, mint azt a vágyam sarkallja, és Édesanyám megérdemli.
Most nagy öröm vagyon, mind az én szívemben, mind pedig a papiroson, mert reátaláltam arra a szépre. S nem is talált dolog, amiről szólok, hanem Ember, és annak
az embernek valóságos története. S a tetejiben még székely ember is; igaz, hogy nem
udvarhelyszéki,91 hanem csak háromszéki, 92 de abban azután a legjobbféle, mondhatnám példakép.
Ha szükség volna reá, akkor is csak egy hibát lehetne találni benne; ez az egy is
nem más, minthogy megholt, mégpedig elég rég, mert ennekelőtte 174 esztendővel.
Szükség azonban a hibatalálásra nincsen, mert olyan ember volt ez a háromszéki, aki
holta után egy könyviben feltámadott s még mindegyre jobban támad.
(részlet)
1.

Írjatok Tamási Áronéhoz hasonló, Mikes leveleinek stílusát imitáló levelet egy közeli
rokonotoknak vagy ismerősötöknek az egyik példaképetekről!

CSALOG ZSOLT93

Parasztregény
Kedves Jó Szüleim! Kívánom, hogy ez a levelem a legjobb egészségben találja Magukat.
[…] Megünnepeltük március 15-ét Blackpoolba szép előadást rendeztünk. Volt ének
szavalat tánc. Én is táncoltam. Nagyon tetszett az angoloknak az előadás. Egy ember
gyönyörű magyar nótákat énekelt. De majdnem mindenkinek könnyes volt a szeme
mikor azt énekelte hogy: Lent a rónák lágy tüzében ring a délibáb. És a másik nagyon
szép dal A kanyargós Tisza partján ott születtem. De nem csak ez a 2 hanem mind szép
volt mert magyar. Nagyon jó hallgatni ezeket csak fájdalmas mert hiányzik az otthon
91
92
93
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Udvarhelyszék: a történelmi Székelyföld egyik közigazgatási egysége.
Háromszék: a történelmi Székelyföld egyik közigazgatási egysége.
Csalog Zsolt (1935–1997): író, szociográfus.

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

a haza. Ilyenkor érzem hogy milyen árvák vagyunk ebben az idegen világban. Örülök
hogy megkapták a csomagot már azt gondoltam hogy elveszett vagy elkallódott. De
azt nem írta Édes hogy öngyújtó volt-e benne? Én azt is küldtem, és banánt. A szállító
levélen rajta volt pontosan minden de úgy is mindegy, ha kivették akkor úgy sem lesz
meg…
(részlet)

1.

Mikor íródhatott ez a levél? Keressetek a szövegben a korra utaló részeket!

2.

Feltehetően milyen okból került az írója Angliába?
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MOESCH LUKÁCS

Ave Maria
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Vitassátok meg, hogyan járul hozzá a kép a vers jelentéséhez!
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Világi és vallásos költészet

MOESCH LUKÁCS

Bolondság volt nádhoz bízni…
Bolondság volt nádhoz bizni,
Melly fel szokott szépen nőni,
De mihelyt a szél kezd fújni,
Minden felé kezd hajolni.
Én is biztam egy nádszálhoz,
Ki elhagyott, hajlott máshoz;
Kiért immár halálomhoz,
Közel vagyok végórámhoz.
Én te reád nem haragszom,
Óh én kedves virágszálom!
Noha tőled meg kell válnom,
Okát én ennek nem tudom.
Fekete gyászban jár szivem,
Nékem sincs már semmi kedvem.
Hogy elhagyott szép szerelmem,
Akkor én nagy búba estem.
A mit szivem nem remélett,
Most szerencse abba ejtett,
Kiben szivem dicsekedett,
Tőlem elidegenedett.
1.

Melyek a kesergő dalos panaszának okai?

2.

Mutassátok be a népdal sajátosságait a fenti versben!
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Buga Jakab éneke
Mit busulsz, kenyeres, midőn semmid sincsen?
Jó az isten, jót ád, légy jó reménységben.
Kinyilik az idő majd a jó tavaszkor,
Hová két szemünk lát, oda megyünk akkor.
Hogy ne busulnék én, én édes pajtásom,
A tömérdek gondok uralkodnak rajtam;
Gondolkodásim közt se nyugtom, se álmom,
Lelkemet is bennem csak alig találom.
Kivan az oldalam, rongyos a dolmányom,
Hátam lapiczkáját94 veri a kalpagom,95
A tömérdek folttul nehéz a nadrágom,
Zsiros ködmönkém is alig van nyakamon.
Lábárul lovamnak lehullott a patkó,
A ki még rajta van, az is csak kotyogó;
Patkó nélkül pedig megromlik a jó ló,
A szegény legénynek az is nem igen jó.
(részlet)

ADY ENDRE

Két kuruc beszélget
„Merre, Balázs testvér, de merre, de merre?”
»Azt mondom én, testvér, jobb lesz ha semerre.
Sorsunknak sorsával már régen számoltak,
Már nem a mi dolgunk, hogy mi lesz a Holnap.«
„Hát várjuk pipogyán legcsúfosabb végünk?”
»Öreg Balog testvér, ez nem a mi vétkünk.
Itt régik a bűnök, itt régik az átkok
S itt újak a bűnök s itt újak az átkok.«
94
95
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„Lapiczka”: lapocka.
Kalpag: tollal díszített, henger alakú, karimátlan fejfedő.
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„De hogyha az ember mégiscsak dacolna?”
»Igen, ha az ember igen erős volna.
Így a szegény ember megmaradhat veszteg,
Se nem nagyon hajráz, se nem nagyon reszket.«
„Óh, jó kurucoknak ilyen rút, rossz végük,
Ennen-szíveikben lakik ellenségük.”
»Hurcolj engem, testvér, az Isten trónjáig,
Ott is csak ezt mondom halálig, halálig.
Ha az Isten látna, látná az én gondom,
Látná, hogy ezeket keservesen mondom.«
„Hát így lakik benned a jóságos Isten?”
»Hát hogyha jóságos, jöjjön és segítsen.
Addig pedig, testvér, amíg álljuk, álljuk,
Kuruc életünket megállván csináljuk,
Lehet, hogy az Isten nem engedi vesztünk,
De már ne rohanjunk és ne lelkendezzünk.«
1.

Hasonlítsátok össze Buga Jakab énekét Ady Két kuruc beszélget című versével!

Aldott gyümölcse szép Szüznek…
Nota: Szüz Maria kegyes Anya…
Aldott gyümölcse szép Szüznek,
Olts-meg langját a’ nagy tüznek:
Mely lelkünket fojtya, Adám hogy fel-nyújtya,
Kezét fára, Mert magára,
Atkott vett; s’ maradványára.
Veszedelmes kár-vallása,
Lön az almáért nyúlása,
Kigyóhoz Evának; Mert ezzel magának,
Sulyos kárt tött; Haragot vött,
s’ Maradványa halandó lött.
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Ezeknek újitására,
Jobb úttyok fel-nyitására,
A’ Szüz rendelteték, Egböl el-jedzeték,
Ugy hogy szüllyön, Szüzen üllyön,
Fia földön könyörüllyön.
Menyböl egy Angyal alá-szál,
Kezében szép Liliom szál,
Hogy szüz Anya lészen; Valakit fel-vészen,
Egek Attya, Hogy magzattya,
Testben öltözzék szózattya.
Az Arkangyal mond: Idvez-légy,
Titkos szókat eszedben végy,
Malasztal tellyes vagy, Ur vagyon veled nagy,
Imé fogadsz, Szüzen maradsz,
Világnak szabaditot adsz.
Régen mert te meg-áldattál,
Mikor erre választattál,
Aldott lesz gyümölcsöd, Mert nemes erkölcsöd:
Kérdezd szivböl, Tömlöczéből,
Bünnek; mentsen kegyelméböl.
Igen ijed hogy Szüz hallya,
Férfiat nem túd azt vallya,
Angyal bátoríttya, Szent Lélek harmattya,
Monda rád száll, s’ környül-foglál,
s’ Ne-fély hát ó szép Virág szál.
Annak légyen akarattya,
Szüz mond: Ki veled mondattya,
Imé szólgálója, Szava-fogadója,
Néki lészek; a’ mig vészek.
1.

Melyik bibliai jelenetet mondja el ez a régi Mária-ének? Fejtsétek meg az akrosztichont is!

2.

Keressetek költői képeket és alakzatokat a versben!
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Őszi harmat után
Őszi harmat után,
Nagy hegyeknek ormán
Fújdogál a hideg szél;
Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát
Hóval lepi bé a tél,
Régi üdőm96 elmúlt,
Most másképen fordult,
Szomorú az én sorsom
Messzére bújdosom,
Hazámat itt hagyom,
Isten vezérli dolgom!
Szerelmes barátim,
Régi jó pajtásim
Tűlem elpártoltanak
Fejenként mindeneknek
Akik esmértenek –
Most megbocsássanak.
Ha kiknek vétettem
Ugyan megszenvedtem
Igazságom: mindenem!
Keserű énnékem
E világon élnem
Te tudod én Istenem!

Jobb hát a darvakkal
Vagy más madarakkal
elbújdosnom messzére
hogy irigyim szava,
ellenségim vasa
szegény fejem ne érje.
Mert itten lakásom,
nincsen maradásom
Az sok irígyeimtűl.
Uram! én azt kérem
Utamban vezérem
Légy, s ments meg mindenektűl!
Vezérelj messze földre,
Idegen nemzetre
Hogy lakjam békességben
Hosszú bújdosásom
lészen távozásom
Kietlen messzeségbe.
Csillag jár, mely felül
Szél zúg, fölyhő97 repül –
Arra vészem utamat…
Ha minden elmarad:
Isten el nem marad!
Reá bíztam magamat!

1.

Mi a vers műfaja? Válaszotokat példákkal indokoljátok!

2.

Milyen a szöveg hangulata? Milyen képek támasztják ezt alá?

3.

E névtelen szerzőtől származó művet sokáig és sokan (még Kosztolányi Dezső is) Balassi
Bálintnak tulajdonította. Miért lehetett ez így?

96
97

„Üdőm”: időm.
„Fölyhő”: felhő.
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GYÖNGYÖSI ISTVÁN98

Rózsakoszorú

3. fejezet – RÓZSAKOSZORÚ, azmely az Testté lett Ige JÉZUS KRISZTUSNAK és az
ő édes Anyjának, az szeplőtelen Szűz MÁRIÁNAK ötrendbéli kiváltképpen való örömének,
keserűségének és dücsőségének fejír és piros Rózsáibúl köttetett
HARMADIK RÓZSA
Az JÉZUS születésének Titka
294. Bűnös lelkek! jó hírt mondok,
Távozzanak az bús gondok,
Jó hírt mondok mindennek:
Jó hírt mondok, örüljetek,
S azért nagy hálát tegyetek
Mindnyáján az Istennek!

300. Nézd, vidám szemecskéinek
Ragyogó fényecskéinek
Mint játsznak golyóbisi,
Nézd, rózsás orcácskáinak,
Piros ajakacskáinak
Mint mosolygnak klárisi.

295. Ímé, az egek Királya
Ez világot nem utálja,
Emberré lész, születik:
Születik tiérettetek,
Egyenlővé lész veletek,
Romlás alá vettetik.

301. Mostan reszket testecskéje,
Van mostan melegecskéje,
Most szent Anyja pólálja,
Most kedvecskéje változik,
Nyögdögelve siránkozik,
Szemecskéit könyv állja.

296. Már félelmeskedni nem kell,
Az régen várt üdő jött el,
Bátorságban legyetek:
Ki-ki víg örömre keljen,
Kedves reménséggel teljen
Erősétett szívetek.

302. Most van megént vidámabban,
Adja magát hozzád jobban
Felvett karocskáival;
Most Anyjához kezd hajlani,
Mintha akarna szólani
Nyílt ajakacskáival.

297. Azkit látsz az istállóban
Helyheztetve kis posztóban
Feküdni két barom közt,
S azki most ott szénán fekszik,
Barmok szájátúl melegszik,
S nem lel ahhoz más eszközt.
[…]

303. Mindezekkel azt mutatja,
Nagy hozzád jóakaratja.
Ha az néked kellene,
Könyörög is szent Atyjának,
Hadna békét haragjának,
Veled megbékéllene.

98
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Gyöngyösi István (1629–1704): költő.
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304. Ezeket mikor szemléled,
Minek tartod? Minek véled
Szerelme ily nagyságát?
Véghetetlen irgalmának,
Nagy alázatosságának
Mint böcsülöd sokságát?

305. Nemde hasonlatosképpen
Te is visszaadod éppen
Kölcsönös szeretetét?
Mondván: ó, nagy irgalmasság,
Mellyel az romlott gyarlóság
Így leli új életét.

306. Mellyel minden bűn, büntetés,
Csak legyen meg az szeretés,
Bőven megbocsáttatik,
És az mennyeknek lakosa
Lészen, s Isten osztályosa,
Azkinek ez adatik.

FALUDI FERENC

Az Ur Jézushoz
1.
Jézus, szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Buzgón szeret tégedet;
2.
Nem azért, hogy üdvezüljen,
Tüzre, kinra ne kerüljen, Másként szeret tégedet.
3.
Ingyen Uram, te szerettél,
Teremtettél, megszenteltél,
Megváltottál engemet:
1.

4.
Ugy, én szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Ingyen szeret tégedet.
5.
Ebben a hív szeretetben,
Hóltig való tiszteletben
Vigan ontom véremet,
6.
Vigan néked én Istenem,
Drága kincsem és mindenem,
Feláldozom éltemet!

Hogyan viszonyul a lírai én Jézushoz a Gyöngyösi- és a Faludi-versben? Hasonlítsátok
össze a két költeményt úgy, hogy ez a szempont legyen a középpontban!
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BAKA ISTVÁN99

Változatok egy kurucdalra I.
„Zöld erdő harmatját,
Piros csizmám nyomát
Hóval lepi be a tél.”
Zöld erdő harmatában
gázolt a ló alattam…
Édes Hazám, ki bűne,
hogy Benned nem maradtam?
Havas táj vicsorít rám,
bújdosni kell halálra.
Bércek szaggatta kendő
Magyarország határa.
Ki int vele? Ki intne?
Talán ha nem husánggal…
Füttyömre nem felel már
lóhorkanás, madárdal.
Zöld erdő harmatává
hívesül veritékem.
Piros csizmám nyomából
toportyán100 nyalja vérem.
1.

Hallgassátok meg a Mikor Csíkból kiindultam… kezdetű népdalt, majd vessétek össze Baka
István fenti versével! Keressetek három közös és három eltérő vonást a két műben!

99 Baka István (1948–1995): költő, műfordító.
100 Toportyán: az aranysakál (nádi farkas, réti farkas) egyik elnevezése.
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„Akarsz-e játszani?” Drámajáték

Csíksomlyói passiójáték
Első jelenet: Égi pör

Az első emberpár, Ádám és Éva a paradicsomkertben elkövette az ősbűnt (Teremtés 3).
Ádám könyörgött az Istenhez a megváltóért. Az alábbi jelenet az égben, az Atyaisten
udvarában játszódik, ahol az allegorikus figurák: Irgalmasság, Igazságosság, Bizonyságtétel, Bölcsesség, Ártatlanság és az ószövetségi személyek (Ádám, Noé, Ábrahám,
Dávid) eldöntik: Krisztus leszáll az égből, emberré lesz és kereszthalállal váltja majd
meg a világot.
Forrás: 1769. évi csíksomlyói passiójáték.

ATYAISTEN: Én, ura világnak s alkotója annak, szívemben megsértettem,
				 Emberi nemzettől, ki az törvényemtől távozott, megvettettem.
				 Mert a tiltott fának, izét az almának kóstolta, észrevettem.
FIÚISTEN:
				
				

Íme, véghetetlen és megmérhetetlen gonoszsága az embernek,
De nagy kegyességem ezt ígéri őnéki, hogy megváltsam őt,
s elűzzem az ördögöt, elmegyek a földre érte szenvedni.

ATYAISTEN: Szerelmes szülöttem, engeszteled szívem, hajlom kérésedre!
				 Azért tanácsosaim, mennyei szolgáim, jertek elé, akarom;
				 Ezen nagy dologról, világ váltságáról légyen tanácskozásom.
					Voksoljatok!
IRGALMASSÁG:			 Hogy irgalmasságod terjedjen világra,
							 szükség Szent Fiadnak menni a halálra!
IGAZSÁGOSSÁG:			 Igazságod szerint ne büntesd az embert,
							 jobb lesz, hogy Szent Fiad szenvedjen a világért!
BIZONYSÁGTÉTEL: Bizonyságot teszek, hogy az ember hajlandóságból
							 Vétett te ellenned és tudatlanságból.
							 Azért szabadítsd meg az ördög hatalmából,
							 Szent Fiad váltsa meg őt irgalmasságából!
BÖLCSESSÉG:			 Mert mi hasznod benne, ha világ romlását,
							 akarod emberi lelkeknek örök kárhozatát?
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ATYAISTEN:
				
				
				

Látom, hogy mindnyájan, kik ezen a tanácson mostan megjelentetek,
Keserves kínokra, s végre a halálra Fiamat ítélitek.
Talán a pokol tornácán, kik vannak fogságban, megmentik a haláltól…
Azért jertek elé, szóljatok mellette, s legyetek mentségére!

ÁDÁM: 		
				
				
				

Azért, ó, világnak teremtő Szent Ura,
Szent Fiadot küldjed nékem váltságomra!
Fán fizessen értem, mivel az almára
kinyújtottam kezem, menjen az halálra!

NOÉ: 			
				
				
				

Szent hatalmas Isten, nem védelmezhetem
a te Szent Fiadot, sőt nagy buzgón kérem,
Mezítelen függjön értem a kereszten,
mert bornak ereje hagyott mezítelen.

ÁBRAHÁM: Ezt, ó, Szent Isten, általam hirdetted,
				 midőn egy fiammal, Izsákkal vitetted
				 Fáit áldozatra, hogy őt akkor tenéked
				hegyen feláldozzam, nékem jelentetted.
				
				
				
				

Azért teljesedni ezt a jövendölést
kívánom, s Szent Fiad a súlyos keresztfát
vegye vállaira, s szenvedésnek útját
járja, vigye végbe világnak váltságát!

DÁVID: 		 Megíratta velem a Szentlélek Isten
				zsoltári könyvekben, egynéhány versekben,
				 hogy nagy vasszegeket lábában s kezében
				 általvernek, s hagyják őt véres vereségben.
ATYAISTEN: Ó, szerelmes Fiam s egyszülött magzatom,
				 Ím, hallottad mindezeknek buzgó kérésüket, s nagy könyörgésüket,
				 Hogy szenvedésed által s végre haláloddal vesd végét ínségüknek.
				 Azért azt akarom: menj el a földre hozzájuk, kívánom, s váltsd meg
					a bűntől a világot!
FIÚISTEN:
		
1.
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Elmegyek, Szent Atyám, s a kereszt oltárán drága lelket vásárlok,
Vérem kiönteni, s érettük meghalni szívesen már kész vagyok!

Értelmezzétek, majd közös felolvasással gyakoroljátok a sorátlépéseket!

„Akarsz-e játszani?” Drámajáték

Második, a Betániai jelenet:
A szenvedésére induló Jézus elbúcsúzik édesanyjától, Szűz Máriától.
Forrás: Csíksomlyói passiójáték, 1743.

KRISZTUS: Hozzád jöttem szülém, mint fiú anyjához,
				 tudván hívségedet hozzám, te fiadhoz,
				 Búcsúzni kívánom tőled, mert halálhoz,
				közelít életem utolsó órámhoz.
MÁRIA:		 Fiam, emlékezzél sok epeségemről,
				anyai keserves cselekedetemről,
				 hiszen én szültelek tégedet méhemből,
				 és én neveltelek drága szent tejemből.
				
				
				
				

Azért mégis kérlek téged, én Istenem,
hallgasd meg bárcsak az harmadik kérésem,
fiú lévén ebben, kérlek, engedj nékem,
avagy halálodban tégy részessé engem!

KRISZTUS:
				
				
				

Ámbár, édesanyám, te vagy az én testem
Szülője, de ennél nagyobb Istenségem,
kit öröktől fogva az Atyától vettem,
azért kérésednek nem lehet engednem.

				 Köszönöm, szent anyám, sok fáradságodat,
				köszönöm énhozzám való jóságodat,
				megfizeti Atyám anyai voltodat,
				 és énvelem tett sok dajkálkodásodat.
MÁRIA:		 Bő áldással téged mennyei Szent Atyád
				 áldjon meg, kívánja keserves Szűzanyád.
1.

Nézzetek utána a klasszikus népi lakodalmi rendnek!

2.

Keressetek hasonlóságot a menyasszony-búcsúztatók és e jelenet között!
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Harmadik jelenet:
Mi a szenvedés értelme?
A Szeretet és a Fájdalom vitája Krisztus keresztje mellett.
Forrás: Csíksomlyói passiójáték, 1734.

FÁJDALOM:
				
				
				

Mert mindnyájan tudják, hogy mindennek élete,
Édes Jézusunknak kereszten áll teste,
mind mennyben és földön: mondd meg, ki vesztette?
Hát, ki lehet olyan, kiért cselekedted?

				
				

Mert elég gyötrelem nekem ezt hallani,
hogy megölték, de vajon kik, azt nem mondja senki…

SZERETET: Kérdéd, mennyországból, miért, hogy leszállott?
				 És itten a földön miért nyomorkodott?
				Ő tanítványától pénzen eladatott,
				Júdás barátjától elárultatott…
				
				
				
				

Tudd meg bizonyoson, hogy aki megölte,
a Szeretet volt az, aki nem engedte
élni e világon, mert annyira kedvelte,
az embernek lelkét annyira szerette!

				 Annyira szerette Isten az ember lelkét,
				 annyira kedvelte az ő üdvösségét,
				elhagyta ezekért maga dicsőségét,
				 a Szeretet miatt ontotta ki vérét. Ámen.
1.
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Hány szintű színpadon adnátok elő az eddigi három jelenetet?

„Akarsz-e játszani?” Drámajáték

Negyedik jelenet:
Az anyaság megdicsőülése
Szűz Mária mennybevétele
Nagyboldogasszony ünnepe (augusztus 15.) csíksomlyói misztériumjátékából
GÁBRIEL ARKANGYAL hírül adja Máriának, hogy a Fia, Jézus Krisztus várja
					a 
mennyben
					 Krisztusnak szent Anyja, áldott Szűz Mária,
					 Fiad, Jézus méne magas mennyországba,
					 kíváná, hogy lennél az ő sátorába,
					 Istennek kertjében, fénylő szép házába!
APOSTOLOK (Máriához a világ minden tájáról visszatért apostolok búcsúéneke)
					 Mi szentséges anyánk, asszonyunk Mária,
					Te voltál szívünknek felbátorítója,
					változásod minket megszomorítana,
					 ha nagyobb reménység mennyből nem biztatna.
					Kérünk azért téged alázatossággal,
					töredelmes lelki igaz buzgósággal,
					vigyázzál mireánk szorgalmatossággal,
					figyelmes anyai szép irgalmassággal!
MÁRIA megígéri az apostoloknak, hogy az emberiség közbenjárója (Advocata) lesz
					 Szeressétek egymást, amint ő szeretett,
					 járjatok el abban, mire Fiam rendelt,
					tanítsatok mindenféle nemzeteket,
					nyerjetek lelkeknek igaz üdvösséget!
NARR ÁTOR / ELŐÉNEKES / ÉNEKMONDÓ / KÖZÖSSÉG énekli Mária
					mennybevétele idején
					 Vivé Jézus Anyját mind testével együtt,
					 dicső mennyországba, hogy vigadjon együtt,
					 holott az angyalok a szentekkel együtt
					 csudálkozván mondják: ki légyen ki most jött?
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ANGYALOK köszöntik a Szűzanyát a menny kapujában
					 Szép, miképpen a Hold te ékes személyed,
					 Hajnalhoz hasonlik a te ékességed,
					 választott edény vagy, mert Nap fényességed,
					 nem láttuk mi soha a te szép személyed.
MÁRIA énekli a mennyben, a Szentháromság elé lépve (dallam: Éneklő Egyház 265)
					 Üdvözlégy, szívemnek s lelkemnek Istene,
					áldott Szentháromság, mindenek mindene,
					 én boldogságomnak drága, szép reménye,
					 ki vagy az egeknek olthatatlan fénye!
AZ ATYA ISTEN KÉPE (Itt az Atya, Fiú és Szentlélek képei Máriát megkoronázzák)
					 Vedd el koronádat, mely tégedet illet,
					 s drága szép ruhádat, mely csak reád férhet,
					 vedd fel az Angyali Szép Királyné nevet,
					 országolj mind mennyen és mind a föld felett.
					 Most hallassék, tehát az egeknek hangja,
					a Mindenhatónak zengjen trombitája,
					 szóljon az egeknek minden szent lakója,
					 s mondja: Szent, Szent, Szent a Boldog Szűz Mária! Ámen.
1.
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Milyen isteni és emberi tulajdonságokra, illetve cselekedetekre ismertek a fenti jelene
tekben?

I. A KATOLIKUS… 

Projektmunka. Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig

JÓKAI MÓR

Szeretve mind a vérpadig
A

Az már szemközt jön a hídon a fejedelem elé. De megnézheti azt még a hajadon
leány is. Bársonyba, karassiaposztóba, szattyánba van az öltöztetve, mind tetőtűl talpig, farkasbőr kacagány csügg le a válláról, fényes acélszablya csillog az
öklében.

B

Annyira szerette-e őt, hogy képes volt megölni, s úgy egyesülni vele a halálban?
Ő vitte-e imádott bálványát, kiszámítva a vérpadra, hogy a sírban legyen az
övé? – Átvitte e titkot a másvilágra, s bizonyára kegyelmes bírára talált, aki nem
emberek gondolatai szerint ítél, aki nem azt nézi, hogy mit tettünk, hanem azt,
hogy mit éreztünk.

C

Egy indulat, egy szenvedély, egy harag, egy sértés, egy tüzes pillantás megfordít; s
önmagad ellenkezőjévé tesz. Egész életed eddigi folyása ilyen volt. Kolostorban
növeltek, onnan megszöktél, eldobtad a barátcsuhát; katonának álltál. A táborban egy pár átkozott szép szem miatt képes voltál életre-halálra vívni legjobb
cimboráddal, s meg tudtad azt ölni.

D

Te kiválasztasz közülök vagy százötven fickót, aki legjobb úszó, s amonnan a
mocsár benyúló széléből, ahol a folyam martjának sarkantyúja van, csendesen
leereszkedtek a vízbe; a meztelen kardot a fogaitok közé szorítjátok, s aztán
leúsztok szép vigyázva oda, ahol a középső battéria áll a túlsó parton.

E

Mennyit kell Ilonkának felőle hallani! Senkitől sem annyit, mint az édesanyjától; az nem győzi magasztalni a bosszúálló hőst, aki azóta, hogy Tiszabecsénél a
Tiszába fojtotta a labancot, úgy űzi azt maga előtt, mint egy nyáj birkát. Nincs az
előtt erős vár.

F

Aki az ország legszebb, legjobb leányát feleségül nyerte, abból csak szerető férj
lehet – aki a nemzet dicsőítését kivívta, abból csak hős hazafi lehet! De téged
nem egyforma sárból gyúrt a teremtő.

G

Ország kutyája vagyok én: nem Bercsényi! Eltagadom a nevemet. Minket öldökölnek, s ti itt tivornyáztok! Turnától Ugrócig véres tetemekkel van fedve az út:
ezek az én halottaim; onnantól idáig meg részeg disznókkal. Ezek a ti elesetteitek!

H

Hát az ő saját cimborái, tulajdon honfitársai szerezték neki ezt a meggyaláztatást,
itt, az idegen földön! Hát azok csináltak belőle utcai csúfalakot, azok kezdték
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ellene a gúnydalt! Azok bujtogatták ellene az odúk piszoknépét, hogy meghurcolják a sárban! Azok elől bújt ő asszonyi ruhákba!
I

Ekkor egyszerre kiugrat az elárult kurucok arcvonalából egy közhuszár a gyepre,
s odakiált Ocskayra: – Megállj, kutyahitű! Én láttam, mikor levágták az egyik
füledet; ott leszek még, mikor a másikat is levágják!

J

Hősnek hallotta magát neveztetni a trón lépcsőiről. A hősi névhez „birodalmi lovag” rangjával is lett felruházva, ami gyermekeire is örökségül szálland.
A császár kinevezte őt hadseregében vezérőrnaggyá, s tulajdonosává tette két
lovasezrednek, amiknek toborzására húszezer tallért adományozott neki.

K

Az első percben csak az elszörnyedés moraja hallatszott; mint a tengerzúgás, mint
a támadó szél fuvallata a fák között. Az a két ölelkező, csókolózó alak világosan
megmagyarázott mindent.

L

A danoló, hegedülő alak a hosszú terem homályából csak meg-megakadó léptekkel
közeledett feléje. Karcsú, sugár alak volt, a cigánynők lompos viseletében…

M

…eltemették, künn a szabad mezőn: nem megszentelt földbe; jeltelen sírba, még
csak keresztet sem tettek a fejéhez. Csupán sűrű tövissel vették körül, mint a
pogány időkben a villámütés félelmetes helyét. Úgysem fogja azt látogatni senki.

N

Egész tüneményes pompával szokott járni. Elöl a tábori zene; lóháton ülő trombitások fantasztikus keleties öltözetben, csodaformájú hangszerekkel; tarkára
festett lovakon; utánuk egy szakasz lovas kuruc, zöld dolmányban vagy égszínkékben, piros nadrágban, sárga csizmában, sastoll a kalpagja mellett, farkasbőr
kacagány a vállán széles rézcsatokkal, öv, tarsoly és lóding ragyog az aranyozástól.
Pompásan járatta az ezredét.

O

– De igenis kaptam egy levelet, egy csalótól, aki a te nevedben, édes fiam, azt a
bolondságot írta, hogy menjek innen futvást, mert te idejössz, s felgyújtogatod
az én házamat meg az egész várost! A levélhozót megcsapattam, a levelet összetéptem. Nem te írtad azt, én tudom. Hozott az Isten! Szállj nálam!

1.

Alkossatok öt csoportot, és keressétek meg a szöveghelyeket (hármat-hármat csoportonként) a regényben!

2.

Ocskay László alakja áll a középpontban. Az azonos fejezetekkel dolgozók alkossanak új
csoportokat! Készítsétek el Ocskay jellemzését az adott fejezet alapján, majd a sarkok
módszerrel mutassátok be!

3.

Magyarázzátok meg az adott fejezetcímek metaforikus jelentését!
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Holló-kő

– Mednyánszky Alajos nyomán –
Kár, kár; kár! – károgják a hollók, amikor százával repülnek a magas sziklára, amelyet
róluk Holló-kőnek neveznek. Mind azt károgják: Kár vala Ocskay Lászlónak, ilyen
nagy vitéznek lenni árulónak...
A Kárpátokban, a Holló-kő tövében állt Szomolány vára, amely a Rákóczi-szabadságharc idején a császáriak birtokában volt. A kurucok mindenáron e1 akarták foglalni,
Bercsényi a vakmerőségéről híres Ocskay Lászlót küldte ki a vár elfoglalására. De mit
ér a vakmerőség, amikor várat kell ostromolni? Ocskaynak csak lovasai voltak, se gyalogság, se ágyú, mit lehet itt tenni? Nem kérdezte ezt Ocskay, hanem ostromlétrákat
ácsoltatott, és éjjel támadott: meglepte a védőket.
Merész volt a vállalkozás, de talán sikerrel jár, ha az első ostromlétra el nem törik.
De mikor eltört, és sok vitéz lezuhant a mélybe, a vár védői is felriadtak, és megrohanták
azt a kis csapatot, amely feljutott a várba.
Hiába küzdöttek a kurucok, győzött a túlerő, mind foglyul estek. Hogy megörült
a vár parancsnoka, amikor a foglyok között felismerte Ocskayt, Rákóczi villámát!
Annyira megbecsülte, hogy azt mondta neki:
– Ha becsületszavát adja kegyelmed, hogy szökéssel nem próbálkozik, szabadon
járhat a várban s a környéken.
De számítás is volt ebben: a parancsnok Ocskayt el akarta tántorítani Rákóczitól,
árulásra, átállásra kívánta buzdítani. Segítette ebben gyönyörű szép lánya, akivel
Ocskay egyre többször találkozott. Végül megszerették egymást, s amikor Rákóczi
kicserélte Ocskayt egy magas rangú császári tisztért; Ocskay feleségül kérte a szép
Ilkát. De a parancsnok azt mondta neki:
– Ön bátor katona, és én örömmel látnám családomban. De mivel ellensége az
én uramnak, a császárnak, nem adhatom önnek a lányomat. De hagyja el Rákóczi zászlóját, kérje a császár őfelsége kegyelmét, s akkor megkaphatja az én atyai
áldásomat is.
Ocskay tiltakozott, a szép Ilka sírva fakadt, de hiába, a várparancsnok nem engedett.
Ezután a két szerelmes titokban találkozott a Holló-kő tövében, aztán elbúcsúztak
egymástól, és Ocskay visszatért a kuruc táborba.
Nemsokára újra megjelenik Ocskay a vár alatt, és levélben felszólítja a parancsnokot:
adja fel Szomolány várát. De a levél mellett üzenet is volt: Ocskay azt üzente Ilkának,
hogy éjfélkor várja a Holló-kő alatt.
Csakhogy éjfélkor Ilka helyett az apja jelenik meg, és a várparancsnok újra felszólítja
Ocskayt: lépjen át a császár szolgálatába. Ocskay ismét tiltakozik, nem akarja Rákóczit
elárulni, de a várparancsnok szavait fontolgatni kezdi, s amikor legközelebb Ilka is
megjelenik a találkozón – enged a parancsnoknak.
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Ezután megkötik a szégyenletes alkut: Ocskay átviszi a regimentjét a császár zászlója alá, amnesztiát kér, és tiszti ranggal a császár szolgálatába lép. Néhány nap múlva
Ocskay megkapja a császár pecsétes levelét, a feltételeit elfogadták.
A legközelebbi csatában, amikor Ocskay lovasságával a jobbszárnyon állt, harc közben ezredével kitört, és átállt a császáriakhoz. Ezredéből csak néhány hűséges kuruc
maradt meg Rákóczi zászlója alatt.
Az áruló vidáman élt a szomolányi várban, készült a kézfogóra, és nem is sejtette,
hogy néhány vitéze Jávorka Ádám vezetésével ott leskelődik a vár környékén, a legnagyobb veszedelemben, csak hogy őt elfoghassa.
Egyszer üzenet érkezett a várba: Ocskaynak üzent egy régi katonapajtása, hogy
Verbón várja, mert fontos ügyben akar vele beszélni. Az egész környék a császáriak
birtokában van, Ocskay nem is gyanítja, hogy a közelben kurucok leselkednek. Pedig
amikor késő este Verbóról hazafelé tart csak egy inas kíséretével, egyszerre megrohanják
a kurucok, kicsavarják kezéből a kardot, megkötözik, s már indulnak is vele Rákóczi
táborába. Jávorka jól ismeri az egész vidéket, úttalan utakon, nádasokon, ösvényeken
vezeti a csapatot, és nemsokára megérkeznek Újvárba, Rákóczi táborába.
Amikor a nép megtudta, hogy Ocskayt elfogták, mind az utakra tódult, és így
kiáltozott:
– Halál! Halál az árulóra!
Ha Jávorka és társai meg nem védelmezik, Ocskayt a kurucok és a parasztok ott
helyben ízekre tépték volna. De nem így lett vége az árulónak: haditörvényszék ítélkezett fölötte, és az ítélet halálra szólt.
Beszélhetett Ocskay, hogy ha visszaadják a kardját, csodákat tesz ő még Rákócziért,
senki se hallgatott az árulóra. Kivégezték, és fejét egy árbocfára kitűzték.
Kár, kár, kár! Kár vala Ocskay Lászlónak, ilyen nagy vitéznek lenni árulónak – károgtak a hollók; ezt károgták Holló-kőn is. Mert a rossz hír szárnyon jár: Ilka is hamar
megtudta, mi történt vőlegényéveI. Amikor a hírt meghallotta, elájult, súlyos betegségbe esett, és józan eszét többé nem nyerte vissza. Nem szólt senkihez, de mindennap
elment a Holló-kő alá, ott töltött egy órát, és hallgatta a hollók károgását: Kár, kár, kár!
Kár vala Ocskay Lászlónak, ilyen nagy vitéznek lenni árulónak…
1.

Készítsétek el a népmonda tételmondatos vázlatát!

2.

Milyen mondai keretbe foglalódik a történet?

3.

Kettéosztott naplóban vessétek össze a cselekmény elemeit Jókai regényével! Milyen
azonosságokat és milyen különbségeket figyeltetek meg?
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Az ifjú Vörösmarty: az epikus költeményektől a Csongor…

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Zalán futása

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?
Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző
Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sürü fellegek, és a
Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.
Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységet fölverje szavával,
S késő százak után, méltán láttassa vezérlő
Párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát?
Hol vagyon? Ah ezeren némán fordulnak el: álom
Öldösi szíveiket, s velök alszik az ősi dicsőség.
A tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb
Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor apáktól.
Engem is, a nyugalom napján, ily év hoza fényre
Már késő unokát, ki előbb a lányka mulandó
Szépségén függtem gondatlan gyermeki szemmel,
S rajta veszett örömem dalait panaszosra cserélvén.
Hasztalanúl eget és földet kérlelve betölték.
Mégis az ifjúság háborgó napjai múlván,
Biztos erőt érzek: kebelemben nagyra kelendő
Képzeletek villannak meg, diadalmas Ügekről,1
S a deli Álmosról, s Álmosnak büszke fiáról,
Párducos Árpádról… Óh hon! meghallasz-e engem,
S nagyra törő tehetősb fiaid hallgatnak-e szómra?
Megjön az éj, szomorún feketednek az ormok, az élet
Elnyugszik, s a fél föld lesz nyoszolyája; de engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek gondja. Derengő
Lelkem előtt lobogós kopják és kardok acéli
Szegdelik a levegőt: villog, dörög a hadi környék.
Látom, elől kacagányos apák, s heves ifju leventék 2
Száguldó lovakon mint törnek halni, vagy ölni,
Zászlódat látom, Bulcsú, 3 s szemem árja megindúl.
Óh hát halljátok, ti hazának gyermeki! szómat,
Későn hangzik már; de magában hordja halálos
Harcok fergetegét, s hű a haladékony időhöz.
(részlet)
1
2
3

Ügek (Ügyek): mondabeli törzsfő, Álmos vezér apja.
Levente: a régi magyar szó jelentése: vitéz, harcos, katona.
Bulcsú: magyar vezér a kalandozások korában.
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1.

Milyen körülmények késztetik megszólalásra a beszélőt?

2.

Miért kell a hadi dalhoz merész ajak?

3.

Mutassátok be a beszédhelyzetet! Ki a beszélő, kik a címzettek, melyek a szöveg fontosabb
kommunikációs céljai?

4.

Milyen költői képek kapcsolódnak az elbeszélés idejéhez, és milyenek az elbeszélt időhöz?

5.

Milyen jelentősége lehet annak, hogy a régi dicsőség képei az álom motívumkörével
kapcsolódnak össze?

BAJZA JÓZSEF4

Dramaturgiai és logikai leckék
magyar színbírálók számára
Mindent, mi a színművészethez lényegesen tartozik, következő osztályok alá kell
vonni: Szóejtés, felmondás (recitatio), szavalás (declamatio), testtartás (ide tartozik a
járás, ülés, állás), kézbeszéd (chironomia), arcbeszéd (mimika, szorosabb értelemben),
karakter-felfogás és kifejezés. Ami ezeken kívül van, például öltözködés, arcfestés, dekorációk, masinériák stb., effektíve az előadáshoz tartoznak ugyan, de nem a színművészethez; a színművész ezek nem létében is művész marad és tökéletesen teljesítheti
művészi tisztét.
[…] Az emlékezeti gyakorlottság oly szükséges a színpadon fölléphetésre, mint
tiszta levegő az életre. Valamint a döcögő járású, sántikáló lábú ember nem színre való,
úgy a rossz emlékezetű sem, s az ilyet színpadról örökre száműzni kell, mert ott soha
nem reménylhet előmenetelt.
[…] Való az, hogy a vers közép lépcső (fok inkább) a próza és ének közt, de nem
való az, hogy a verset nagyobb pathossal5 és lelkesebben kell szavalni, mint a prózát.
[…] Tanuljanak a színészeink metrikát már valahára; e nélkül mesterségük a versi
szavalásban és felmondásban örökké csak vak tapogatózás lesz; s tanuljanak kivált
színésznéink, mert e tekintetben mind, még a legjobb is, gyenge.
[…] Ügyekezzenek a színészek behatni a szavalandó költemény értelmébe, s ekkor
fogják tudni, melyik szóra és kifejezésre kell több vagy kevesebb erőt fordítani.
(részletek)
1.

Miért fontos a verstani képzettség és az értelmező versmondás Bajza szerint?

2.

Írjatok színikritikát Bajza József szempontjai alapján arról a darabról, illetve annak fő
szereplőjéről, amelyet utoljára láttatok!

4
5
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Bajza József (1804–1858): költő, kritikus, színigazgató.
„Pathos”: pátosz, emelkedettség, szenvedély.
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Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Csongor és Tünde
TUDÓS elmélkedve jő.
Erő az isten! úgy kell lennie,
Ész és erő, vagy inkább még erő:
Erő az ész is, mert uralkodik,
S mi az? természet, most felelj, ha tudsz,
Munkáit értem, nem tudom magát.
Erő, vagy isten? melyik szó erősebb?
Szavak, nevek, ti öltök minket el!
Ezerszer oszlatám már szűz elemre
Az össze-visszajárt természetet.
A képzelődés elfáradt agyamban,
S még istenem sincs. Nem tudom, mi az,
Vagy kit nevezzek annak. És ezért
Fáradtam annyit éjimen s naponnan,
Hogy azt mondhassam, semmit sem tudok! –
És mégis ezt a nemtudást nem adnám
Egész hadért, mely, hogy tud, azt hiszi.
CSONGOR
A bölcseségnek ez csodálatos,
Könnyű nemét választja. „Nem tudom,”
Ez minden, amit tud, s valóban,
Ez nem sok fejtörést kiván, s ezáltal
Egyszerre minden gáncs elől kitérünk.
Oh, ember, ember, önség áldozatja.
TUDÓS
S a lélek! – ami gondol, és akar,
Ohajt, és képzel, búsong, és örűl;
Ez a világok alkotója bennem,
S rontója annak, amit alkotott;
A lélek! ami emberré teszen,
Azt mondom annak, s még nem ösmerem.
Én én vagyok, s mi ez? nem tudhatom.
Oh, miért az észnek nincs fogó keze,
Vagy mért a lélek meg nem fogható?
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CSONGOR
Rettentő ember, lelkét, istenét,
Elrázza, mint a terhes út porát;
S a szép világot bús éjjé teszi,
Csak hogy ne lássa, mint lesz semmivé!
Oh! Tündérhont ez nem mutat nekem.
Szúnyadj szerelmem, még nincs hajnalod.
[…]
TUDÓS Csongorhoz.
Jó ifju, mit kivánsz megtudni, szólj!
A nap körűl hány kis világ forog,
Az üstökös hány, hány a bujdosó,
Kit ember ösmer, amióta él,
És írni tud – mind elszámlálhatom.
Hányféle fajból áll a földi nem
Bogártól emberig, s a szörnyekig,
Kiket csodáúl a tenger nevel;
Mi a villám, a szélvész, és eső,
Vagy a természet durva testei
Emberkéz által mint fajulnak el,
Élet s halálnak kétes eszközévé?
Mindent tudok már, mindent, – még egyet –
CSONGOR
Kevés, de minden, amit kérdezek:
Nézd, ifju lelkem Tündérhonba vágy,
Dúst és hatalmast kérdék, merre van,
És senki meg nem mondta, mondd te meg,
S nyisd fel tudásod kincstárát előttem.
TUDÓS
Költők világa, szép tündérvilág,
Mi kár, hogy álom, gyermeknek való!
Ébredj föl, vagy ha még álmodni jobb,
Menj, álmodd vissza, amit álmodál,
Mert a valóság csalt remény –
CSONGOR
Ez egy kivánság éltet; nélküle
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Ne ronts el,

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Pusztább az élet, mint egy puszta domb,
Melyen bogácsot kerget a vihar.
TUDÓS
S úgy van; de ott a tenger, halj bele,
Ha már meguntad, látni a napot,
Vagy élj, s mozogj, hogy életet ne únj. El.
CSONGOR
S ez minden, amiért az ember él?
Setét, üres, határtalan kebel,
Oh, a te magányod rémítő lehet!
S így útazóim útra nem vezetnek.
Egyik mint bálványt, hitvány port ölel,
A másik rommá tenné a világot,
Csak hogy fölötte ő lehessen úr.
S ez a legszörnyebb mindenek között:
Mint a halál jár élő lábakon,
És puszta sírt hord hő kebel helyett.
Oh, szerelem, gyújts utamra csillagot,
S te légy vezérem Tündérhon felé.
(részlet)
1.

Mi különbözteti meg a Tudóst a Kalmártól és a Fejedelemtől?

2.

Vizsgáljátok meg a Tudós mondatainak modalitását! Mit árul ez el róla?

3.

Mit tud és mit nem tud a Tudós? Mire vonatkoznak kérdései? Miért nem talál nyugalmat
a tudásban?

4.

Vajon Csongor számára miért ő „a legszörnyebb mindenek között”?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Csongor és Tünde
CSONGOR
Hogy neveznek?
BALGA

Aki csúfol,
Annak Balga, másnak Árki
Tisztességes jó nevem.
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CSONGOR
Balga, hallod, Böske híved
Ilma már, nem Böske többé;
S Tündérhonba költözött.
BALGA
Vajjon úgy-e?
CSONGOR

Úgy vagyon.
Tündérhonban üdlakot,
Merre van, tán tudhatod.

BALGA
Hogyne! megvan sok mesében,
Tán az álmoskönyvben is.
De hogy ő is, Böske – Ilma,
Hogy tündérré változott!
Varjuvá tán? meglehet,
De tündérré? nem lehet. […]
CSONGOR
Mit csodálsz!
BALGA

Elmerültél

Itt a homokban –

CSONGOR
Mit?
BALGA
Szamárfület találtam,
És tehéncsapást; ha ez nem
Böske lába, vesszek el.
CSONGOR
Oh, öröm, s ez Tünde lába,
Mert kié is lenne ilyen?
A szemérem ajtajánál,
Mely a szépség arcain hál,
A szerelm ily lábakon jár,
Csendesen, hogy fel ne verje
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S nyúgodalmát édesítse;
Az öröm busúlt szivekbe
Ilyen lábakon suhan be,
S alszik a gond, mint a gyermek,
Mely sirásban fáradott meg,
Föl nem ébred, meg nem hallja,
Hogy vendég jön, és megyen!
BALGA
Medve cammog a hegyen,
S annak ilyen lába van;
Ilyen lábon csúsz az ólnál,
Nád sövényű juhakolnál;
S míg ez mindent összemász,
Alszik a boros juhász,
Úgy megalszik, szinte nyeg,
A szakállos köpönyeg
(Bunda máskép), mely alatta
A szugolyban hentereg,
S föl nem ébred, meg nem hallja,
Hogy zsivány jön, és megyen.
CSONGOR
Oh, ez a láb, szív lehetne,
Oly parányi, oly csinos.
BALGA
Oh, ez a láb láb lehetne,
Csak ne volna oly temérdek.
CSONGOR
Tünde! Tünde! erre jártál.
[…]
BALGA

de mondd, mi ez,
Amit itt pajzsodra vágsz?

CSONGOR
Lábnyomának másolatja.

273

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

BALGA
S Tünde lába volna ez?
CSONGOR
Úgy imádd, hogy üdvözűlj.
BALGA
Megcsalódol, kéznyom az,
Böske tán orrára bukkant,
S lába itt, a kéz amott
A homokban jelt hagyott.
CSONGOR
Balga, mit mondasz, mi láb ez?
BALGA
Böske, hogy pofon csapott,
Rajtam oly nyomot hagyott.
CSONGOR
Oh, a kéz is undok ehhez,
S a legszebb láb medvetalp.
Én ezt pajzsomon viszem,
S nem lesz álmom, nem nyugalmam,
Mig valóját nem nyerem.
BALGA
Én is Böske lábnyomát
E darab deszkán viszem,
Eddig ajtó, most paizs,
Haj, de láb ám még ez is;
Kár, hogy rá nem fér egészen!
Majd csak hozzágondolom,
Ami még hibázni fog.
(részlet)

1.

Vajon miért választja Csongor szolgája „tisztességes jó neve” helyett a gúnynevét?

2.

Jellemezzétek Böske és Balga kapcsolatát a részlet alapján!

3.

Mutassátok be a tükördramaturgia működését Csongor és Balga párbeszéde segítségével!
Figyeljetek a két figura nyelv- és metaforahasználatára!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Csongor és Tünde
Sötét és semmi voltak: én valék,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj,
És a világot szültem gyermekűl.
Mindenható sugárral a világ
Fölkelt ölemből; megrázkódtatá
A semmiségnek pusztaságait,
S ezer fejekkel a nagy szörnyeteg,
A Mind, előállt. Hold és csillagok,
A menny csodái lőnek bujdosók
Kimérhetetlen léghatárokon.
Megszűnt a régi alvó nyúgalom:
A test megindúlt, tett az új erő,
S tettekkel és mozgással gazdagon
Megnépesűlt a puszta tér s idő,
Föld és a tenger küzdve osztozának
Az eltolt légnek ősi birtokán;
Megszünteté a tenger habjait,
S melyet haraggal ostromolt imént,
Most felmosolyga mélyiből az ég;
S mint egy menyasszony, szépen és vidáman
Virágruhába öltözött a föld.
A por mozogni kezdett és az állat,
S királyi fejjel a lelkes porond,
Az ember lőn, és folytatá faját,
A jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. –
Sötét és semmi vannak: én vagyok,
A fény elől bujdokló gyászos Éj. –
A féreg, a pillanat búboréka,
Elvész; idő sincs mérve lételének.
Madárt a szárny, a körmök állatot
Nem váltanak meg, kérges büszke fát
Letesznek századoknak súlyai.
Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tűkrözik.
Megmondhatatlan kéjjel föltekint,
Merőn megbámúl földet és eget;
De ifjusága gyorsan elmulik,
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Erőtlen aggott egy-két nyár után,
S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia.
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.
Fáradtan ösvényikből a napok
Egymásba hullva, összeomlanak;
A Mind enyész, és végső romjain
A szép világ borongva hamvad el;
És hol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj.
(részlet)

1.

Az Éj monológja stilisztikailag (is) elkülönül a dráma többi szereplőjének beszédmódjától.
Gyűjtsétek össze a szöveg stílusának sajátságait, és beszéljétek meg, mi lehet a különbségek oka!

2.

Milyen szerepet játszik az Éj három önjellemzése a monológban?

3.

Vajon megkérdőjelezi-e a monológ az emberi lét értelmét? Érveljetek a szövegből vett
idézetek segítségével!
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Vörösmarty Mihály: Szózat – A hazafias vers mint beszédmód

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Szózat

6
7

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, 6 oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

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

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

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

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

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

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

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű 7 halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

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

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

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

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

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

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

Hív(e): ‚hű’. A vers első két sorának jelentése: Légy hűséges a hazádhoz!
Nagyszerű: régies jelentése ’nagyszabású’. A szó épp Vörösmarty korában ment át jelentésváltozáson,
Széchenyi például a ’magasztos’ jelentést tulajdonította neki a Szózatban.
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1.

Hasonlítsátok össze a két-két keretversszakot! Mi lehet a változtatások jelentése, illetve
jelentősége?

2.

Jelöljétek a hosszú és a rövid szótagokat a 2. és a 8. strófában! Ez alapján jellemezzétek
a skót balladaformát, amelyben a Szózat is íródott! Írjátok fel a vers rímszerkezetét!

3.

Mi alapján lehet részekre osztani a 3–12. versszakot? Jellemezzétek az egyes szakaszokat!

4.

Melyek az 1. és a 13. versszak főnévi és igei metaforái? Mire vonatkoznak ezek a kifejezések?

5.

Idézzétek fel az enjambement jellemzőit! Keressetek rá példákat a versből, s beszéljétek
meg, milyen hatást eredményeznek ezek!

6.

Melyik versszakban jelenik meg a nemzethalál víziója? Keressétek meg Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz I. című ódájában a nemzethalálra vonatkozó részt, s hasonlítsátok össze
a két idézetet!

7.

Keressetek vallásos motívumokat a Szózatban!

8.

Jelöljétek meg a Szózat szállóigévé vált sorait! Társítsatok hozzájuk teljesen hétköznapi
helyzeteket!

ARANY JÁNOS

Rendületlenül
Hallottad a szót: „rendületlenül –”
Midőn fölzengi myriád8 ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak? …
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merő szokássá szent imád ne váljon!
Sokban hívságos elme kérkedik,
Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
De jobban a tapsot, mint a hazát…
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Olcsó malaszttá9 szent imád ne váljon!
Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
Kinek világát csak divat teszi:
Őnála köntös, eb, ló egyremegy,
S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,
Külcsillogássá szent imád ne váljon!
8
9
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„Myriád”: millárd.
Malaszt: isteni kegyelem, áldás.

A hazafias vers mint beszédmód. Vörösmarty Mihály: Szózat

Van – fájdalom! – kinek cégér hona.
Hah! tőzsér,10 alkusz és galambkufár:11
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár! …
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
Szeretni e hont gyakran oly nehéz: –
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentő éjtszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
De kishitűvé szent imád ne váljon!
Szeretni a hont – ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
És – kebleden be-vérző honfiseb –
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!
Hallottad a szót: „rendületlenül”?
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
– Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
1.

Gyűjtsétek ki azokat a kulcsszavakat, amelyek a Szózatban is szerepelnek!

2.

Mely bibliai történetek idéződnek fel a 4–5. versszakban?

10
11

Tőzsér: marhakereskedő.
Kufár: kereskedő.
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KISS JUDIT ÁGNES12

Szó

Hazádból, hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.
Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.
Ez a föld régóta ugar,13
Terméketlen, sivár,
De van még, ki zenét szerez,
És színházat csinál,
Szeret és harcol semmiért,
Mert másként nem tehet.
Hogy itt vagy, erőt ad nekik,
S ők itt vannak veled.
Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mélyrepül.
Megúszhatják a vétkesek,
S te bűnhődsz vétlenül.
Míg annyi jóval van tele
A másik serpenyő,
Ha baj van, ki ne mentené,
Ami még menthető?
De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenni fény,
Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.

Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,
Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, magyar, roma,
Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.
Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmező,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.
Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,
De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.
Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,
Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.
Maradj, tövisnek bőr alatt,
Ha bírod még, magyar,
Légy viszkető seb, mit a kéz
Álmában is vakar.
Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.
Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

1.

Készítsetek öt-hat pontos vázlatot, hogy miért kell itt maradni!

2.

Milyen hátrányok érhetik a versbeszélőt, ha a maradás mellett dönt?

12
13
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Kiss Judit Ágnes (1973–): költő, író.
Ugar: a termény betakarítása után egy időre vetetlenül hagyott földterület.
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Vörösmarty Mihály gondolati lírája I–II.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

A Guttenberg-albumba
Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek
S a kitörő napfény nem terem áltudományt;
Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;14
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús15
S a nyomorú pórnép16 emberiségre javúl;
Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;
Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával
És eget ostromló hangokon összekiált,
S a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság!”
S e rég várt követét végre leküldi az ég:
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.
1.

Keressétek meg a tagmondatok határát, és állapítsátok meg, hol szerepel a versben
időhatározói alárendelés feltételes jelentéssel, és hol állítmányi alárendelés!

2.

Fogalmazzátok meg, hogy a mondatszerkezet tanulmányozása hogyan segítette az
értelmezést!

MARSHALL MCLUHAN17

A Gutenberg-galaxis
[…] a kultúra jellegének ez a visszaváltozása teszi korunkat az írástudatlan kultúrákhoz
hasonló természetűvé. Most már nincs nehézségünk a bennszülött vagy írni-olvasni
nem tudó tapasztalás megértéséhez, egyszerűen azért, mert kultúránkban ugyanezt
elektronikusan újra létrehoztuk.
(részlet – Kristó Nagy István és Tótfalusi István fordítása)
1.

14
15
16
17

McLuhan a nyomtatott könyvek, azaz Gutenberg világának és a kultúrafelfogásnak az
átalakulásáról ír 1962-ben – mindössze még a televíziózás hatásának ismeretében. Írjatok
rövid (tizenkét-tizenöt mondatos) esszét erről a gondolatról!
„Nem cudarítja gyilok”: nem veszélyezteti támadás.
„Népzsaroló dús”: a népet nyomorgató gazdag.
Pórnép: egyszerű nép, parasztság.
Marshall McLuhan (1911–1980): kanadai médiakutató.
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2.

Mit tapasztaltok napjainkban, vége van-e Gutenberg galaxisának, azaz a nyomtatott
könyvek világának?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Gondolatok a könyvtárban
Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain18
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
„Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv19 a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait.”
Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!
Miért e lom? szagáról ismerem meg
Az állatember20 minden bűneit.
Erény21 van írva e lapon; de egykor
Zsivány22 ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén, 23
Vagy egy dühös bujának 24 pongyoláján.
És itt a törvény – véres lázadók
Hamis birák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggaták
Hogy majd belőle csínos könyv legyen,
Számon kivül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén 25
18
19
20
21
22
23
24
25
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„Elhányt rongyain”: a papírgyártás alapanyaga a rongy volt.
„Üdv”: üdvösség, jólét.
Állatember: Dániel próféta könyvében Nabukodonozor babiloni királyt elbizakodottsága miatt Isten arra ítéli,
hogy hét évig állatként éljen (Dán 4,28–34).
Erény: értékes tulajdonság, jó oldal.
Zsivány: rabló, gazember.
„Egy eltépett szűz gyönge öltönyén”: egy gyönge szűz eltépett ruháján.
Buja: kicsapongó, érzéki.
Ixion kereke: Ixion megpróbálta elcsábítani Hérát, Zeusz feleségét. A görög főisten ezért egy alvilági, örökké
forgó, tüzes kerékhez kötöztette, azaz örök szenvedésre ítélte.

Vörösmarty Mihály gondolati lírája I–II.

Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin 26 méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon!
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből
S most a szabadság és a hősi kor
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők
Gunyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.
Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok 27 annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele28
Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.29
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?
Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a sziv égő romja mellett,
Hogy tévedt, sujtott embertársinak
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nem ismert érdem hősei,
Kiket – midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette – csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ,
Népboldogító eszmék vértanúi
Ők mind e többi rongykereskedővel,
Ez únt fejek – s e megkorhadt szivekkel,
26
27
28
29

„Condra”: piszkos, szakadt ruha.
Salak: maradvány, használatra alkalmatlan rész.
„Rongyos ember bőszült kebele”: a lázadó aljanép dühe.
„Dögvészt sohajtson a hír nemzetére”: célzás a francia nemzetre és a forradalom jakobinus diktatúrájára.
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Rosz szenvedélyek oktatóival
Ők mind együtt – a jók a rosz miatt –
Egy máglya üszkén30 elhamvadjanak?
Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait
A sűlyedéstől meg nem mentheték!
Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt31 a puszta homokon
Hol legkelendőbb név az emberé,
Hol a teremtés ősi jogai
E névhez „ember!” advák 32 örökűl –
Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét33 szíjjal ostorozzák.
És mégis – mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt34
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét, 35
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,

30
31
32
33
34
35
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Üszök: parázs.
Virány: üde, virágos táj.
„Advák”: vannak adva.
Isten képe: az ember.
Érzemény: érzés.
Bábel: utalás az ószövetségi történetre, amikor az Úr összezavarta az emberek nyelvét (Ter 11,1–9).
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És földi vérünk minden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány36 iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat, 37
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
1.

Jelöljétek be a költemény gondolatmenetének hullámzását a következő sorbeosztás szerint:
sorszám

1–4.

5–8.

9 –12.

sorok
száma

4

4

4

13–

17–

41–

45–

49–

51–

58–

68–

80–

92–

104–

107–

114–

116–

16.

40.

44.

48.

50.

57.

67.

79.

91.

103.

106.

113.

115.

122.

4

24

4

4

2

7

10

12

12

12

3

7

2

7

2.

Ábrázoljátok gondolattérképen, milyen jelentésegységekre tudnátok bontani a könyvtárhoz kapcsolódó elmélkedés folyamatát!

3.

Dolgozzátok fel kettéosztott naplóban értelmezve a 15–41. sor képanyagát!

4.

Készítsetek illusztrációt a vershez különböző technikákkal!

36
37

Posvány: büdös mocsár; átvitt értelemben erkölcsi romlottság.
Áldomás: jókívánság.
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KÁNTOR PÉTER 38

A könyvespolc előtt
Az ördög súgta nekem egy napon,
vagy egy túlbuzgó angyal inkább, igen,
egy olyan, aki folyton terveket sző
az emberek javára állítólag,
ne halogasd tovább, súgta az angyal,
mire vársz? egyszer meg kell tenni úgyis,
gyerünk, selejtezd ki a könyveid!
És nekiveselkedtem mint Toldi Miklós
annak a recsegő könyvespolcnak.
Megpróbáltam kiselejtezni a könyveimet,
muszáj, gondoltam, ha nehéz is,
de mégis, a jövő érdekében,
hogy legyen helye a jövőnek,
hogy tudjam hova tenni, ha jön.
De hiába erőlködtem, nem sikerült,
nem tudtam kiselejtezni egy darabot se.
Talán mind annyira tetszett, azért?
Á, nem! De ahogy beleolvastam
ebbe is, abba is, amabba is,
elkábultam és megszédültem,
rám tört a gyengeség, mellbe vágott,
akár a tavaszi fáradtság,
az a sok fohász, sok akarás
nyomot hagyni, valami nyomot hagyni.
De hát muszáj-e nekem választani
dadogás és dadogás között?
Ugyan, hagyd a csudába az egészet,
súgta a fülembe az ördög,
nincsen jobb dolgod? nincs fontosabb?
ne törődj a selejtezéssel,
majd megteszi helyetted valaki más,
bízd a holnapra a holnapot,
nem muszáj folyton választani,
kergetni folyton az igazságot,
minek gyötörnéd magad ezzel?
38
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Kántor Péter (1949–): költő, műfordító.

Vörösmarty Mihály gondolati lírája I–II.

majd megpróbálod egyszer máskor.
Körülöttem könyvtéglahegyek.
Bontási terület? Építési?
Szeretnék beköltözni egy toronyházba?
Egy kertre nyíló nyári lakba?
Meghúzódni a hideg elől?
A meleg elől? Ajtót nyitni?
Mit szeretnék? Nagy, tágas teret?
Lerogyni, felpattanni a tükör előtt?
Ex tempore, 39 ó mennyi blabla,
beleolvastam ebbe, abba,
arcok villantak fel előttem,
láttam kíváncsi tekintetet,
csillogó és zavaros szemet,
örök fiatalt, görnyedt hátat,
meztelen mellet, mezítlábat,
lázadót és szimpla hőbörgőt,
hajlékkereső hajléktalant,
láttam bohócot, didergő dívát,40
és elkábultam és megszédültem,
és visszadugdostam mindet sorban
oda, ahol eddig is voltak,
egymást gyűrve, taszítva, szítva,
egymás hegyén-hátán szorongva
abban a poros öröklétben,
azon a recsegő könyvespolcon.
1.

Milyen irodalmi műveket idéznek a következő képek?
„az ördög súgta”
„az angyal súgta”
„mint Toldi Miklós”
„bízd a holnapra a holnapot”

2.

39
40

Ábrázoljátok Venn-diagramban Vörösmarty Mihály és Kántor Péter versének közös és
eltérő gondolatait!

Ex tempore (latin): rögtön, abban a pillanatban.
Díva: ünnepelt női előadóművész.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY
41

Liszt Ferenchez
Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?

S most helyettök hófehér burokban
Jár a béke s tiszta szorgalom;
S a müvészet fénylő csarnokokban
Égi képet új korára nyom;
S míg ezer fej gondol istenésszel;
Fárad a nép óriás kezével:

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek volt hiú csatája.

Zengj nekünk dalt; hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napiról,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének.

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég ohajtott hajnal keletén,
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért.

Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
Őseink is megmozdúljanak,
És az unokákba a halhatatlan
Lelkeikkel visszaszálljanak.
Hozva áldást a magyar hazára,
Szégyent, átkot áruló fiára.

És érezzük minden érverését,
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését,
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És ohajtjuk nagynak trónusában,
Boldog – és erősnek kunyhájában.

És ha meglep bús idők homálya,
Lengjen fátyol a vont húrokon;
Legyen hangod szellők fuvolája,
Mely keserg az őszi lombokon,
Melynek andalító zengzetére
Fölmerűl a gyásznak régi tére;

Nagy tanítvány a vészek honából,
Melyben egy világnak szíve ver,
Ahol rőten a vér bíborától
Végre a nap földerűlni mer,
Hol vad árján a nép tengerének
A düh szörnyei gyorsan eltünének;

S férfi karján a meggondolásnak
Kél a halvány hölgy, a méla bú,
S újra látjuk vészeit Mohácsnak,
Újra dúl a honfiháború,
S míg könyekbe vész a szem sugára,
Enyh jön a szív késő bánatára.

41
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Liszt Ferenc (1811–1886): zeneszerző, zongoraművész, karmester.
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És ha honszerelmet költenél fel,
Mely ölelve tartja a jelent,
Mely a hűség szép emlékzetével
Csügg a múlton és jövőt teremt,
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal,
Hogy szivekbe menjen által a dal;

S még a kő is, mintha csontunk volna,
Szent örömtől rengedezzen át,
És a hullám, mintha vérünk folyna,
Áthevűlve járja a Dunát;
S ahol annyi jó és rosz napunk tölt,
Lelkesedve feldobogjon e föld.

S a felébredt tiszta szenvedélyen
Nagy fiakban tettek érjenek,
És a gyenge és erős serényen
Tenni tűrni egyesűljenek;
És a nemzet, mint egy férfi, álljon
Érc karokkal győzni a viszályon.

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.

1.

Mutassátok be a vers gondolatmenetét!

2.

Hogyan, milyen költői eszközökkel jelenik meg a nemzeti múlt és a jelen?

3.

Milyen kérésekkel fordul a versbeszélő a megszólítotthoz? Mi magyarázza a kéréseket?

4.

Írjátok ki és értelmezzétek azokat a kifejezéseket, melyek Liszt Ferencre vonatkoznak!

5.

Mutassátok be az óda műfaji sajátosságait a versben!

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Az úri hölgyhöz

Mi vagy te most? Kérdezd meg magadat.
Angol talán? vagy német, francia?
Igen, ha megtagadnák fajokat;
De ah előttök szentség a haza!
Te azt nem ismered, – nincsen hazád –
Nincs nemzeted, – nincs mondható neved.
És ami van, gyalázat szennye rád;
Mert esdeklő szülődet megveted.
[…]
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A kisdedeknek néma szája kér,
Hogy adj nekik hazát. Ne vond meg azt.
Áldás vagy átok vár e válaszért:
Határozz, és kimondtad sorsodat.
(részlet)

1.

Milyennek mutatja be a versbeszélő a címzettet?

2.

Mi az „úri hölgyhöz” intézett legfontosabb kérése?

3.

Milyen mondatfajták és alakzatok uralják a verset? Miért?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Fóti dal

Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:
Csakhogy egyszer tenne is már
Valamit.

Minden ember legyen ember
És magyar,
Akit e föld hord s egével
Betakar.
Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép. […]

No de se baj, máskép leszen
Ezután;
Szóval, tettel majd segítsünk
A hazán.
Ha az isten úgy akarja
Mint magunk,
Szennyet rajta és bitor bűnt,
Nem hagyunk. […]

Légyen minden óhajtásunk
Szent ima,
S férfikeblünk szent imáink
Temploma.
És ürítsük a hazáért
E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt.
(részlet)

1.

Mutassátok be a bordal műfaji sajátosságait a versben!

2.

Milyen gondolatokkal telítődik a hagyományos műfaj?

3.

Foglaljátok össze a kornak szóló üzenetet!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Honszeretet

Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könnyelmüen
Kockára ki ne tedd.

Tűrj érte mindent ami bánt,
Kínt, szégyent és halált;
De el ne szenvedd, el ne tűrd
Véred gyalázatát. […]

S nem csak dicsőké a haza;
A munkás pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik
A hon derűletén.

És újra felvirúl a föld,
Amerre a szem néz,
És minden, aki rajta él,
Munkára tettre kész.

S a nemzet isten képe lesz,
Nemes, nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve
Az éggel mérkező.
(részlet)
1.

Milyen nemzetfelfogás tükröződik a versben?

2.

Milyen parancsok fogalmazódnak meg?

3.

Értelmezzétek az utolsó versszak próféciáját!

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Mit csinálunk?

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak és danolnak.
Semmi baj sincs? semmi gondrém,
Hogy majd érte meglakolnak?
Van biz itt baj; de hiába
Enni csak kell az embernek;

S inni hogy ne kéne, ahol
Oly dicső borok teremnek;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra.
Korhely-gyáván
Ne maradjon senki hátra.
(részlet)

1.

Mutassátok be a vers nemzetkarakterisztikáját!

2.

Jellemezzétek a vers hangvételét!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Az emberek

Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal
A zápor és a szél,
Könyzápor, melyet bánat hajt,
Szél, melyet emberszív sohajt.
Hiába minden: szellem, bűn, erény;
Nincsen remény!

És hosszu béke van s az ember
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer
Dicsőbb legyen tora:
Sovár szemmel néz ég felé,
Mert hajh a föld! az nem övé,
Neki a föld még sírnak is kemény:
Nincsen remény!

Hallátok a mesét: a népnek
Atyái voltanak,
S amint atyáik vétkezének,
Ők úgy hullottanak:
A megmaradt nép fölsüvölt:
Törvényt! s a törvény újra ölt.
Bukott a jó, tombolt a gaz merény:
Nincsen remény!

Mi dús a föld, s emberkezek még
Dúsabbá teszik azt,
És mégis szerte dúl az inség
S rút szolgaság nyomaszt.
Így kell-e lenni? vagy ha nem,
Mért oly idős e gyötrelem?
Mi a kevés? erő vagy az erény?
Nincsen remény!

És jöttek a dicsők, hatalmas
Lábok törvény felett.
Volt munka: pusztított a vas!
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek,
Bújában egymást marta meg.
S a hír? villám az inség éjjelén:
Nincsen remény!

Istentelen frígy van közötted,
Ész és rosz akarat!
A butaság dühét növeszted,
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész,
Bármelyik győz, az ember vész:
Ez őrült sár, ez istenarcu lény!
Nincsen remény!

Az ember fáj a földnek; oly sok
Harc – s békeév után
A testvérgyülölési átok
Virágzik homlokán;
S midőn azt hinnők, hogy tanúl,
Nagyobb bűnt forral álnokúl.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény
Nincsen remény! nincsen remény!
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Vörösmarty Mihály gondolati lírája I–II.
1.

Milyen történelem- és emberkép rajzolódik ki a versben?

2.

Írjátok ki és magyarázzátok meg a bibliai vonatkozásokat!

3.

Értelmezzétek az „őrült sár, ez istenarcu lény” sort!

4.

Olvassatok utána, milyen ókori görög történetből ered a „sárkányfog-vetemény” fogalma!

5.

Keressetek olyan verseket a magyar irodalomból, amelyeknek hasonló a végkicsengése!

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Országháza

A hazának nincsen háza,
Mert fiainak
Nem hazája;
Büszke fajnak
Küzdő pálya,
Melyen az magát rongálja,
Kincsnek, vérnek rosz gazdája.
És oh szégyen! roszra, jóra
Még szavazni jár dobszóra.
Ura s rabja millióknak
Kik gyülölnek és dacolnak;
Zsarnok, szolga egy személyben
Ki magával sincs ékében.
S vaseszével
Jégszivével
Fölmerűl a külfaj árja,
A meleg vért általjárja,
És a nemzet áll fagyottan
Tompa, zsibbadt fájdalomban.
Nincsen egy szó
Összehangzó
Honfiaknak ajakáról,
Nincsen egy tett
Az eggyé lett
Nemzet élete fájáról.

A hazának nincsen háza. Mért?
Volt idő, midőn nevére
Fölkelének, s amit kére
Nem keresvén cifra szóban,
Ami a szív legmélyén van,
Adtak drága bért,
Adtak érte vért.
Most midőn leszállt a béke
S a vérontó harcnak vége,
S a hazának,
Mint anyának,
Aki gyermekei körében
Áll ragyogva örömében,
Földerűlne boldog napja:
Most fejét szenny s gyász takarja.
Földön futva,
Bujdokolva,
Mint hivatlan vendég száll be
A szegény s kaján telekbe,
Hol nevét rút ferditésben
Ismerik csak átokképen.
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.

1.

Mutassátok be az idő- és értékszembesítés sajátosságait a versben!

2.

Melyik, a szöveggyűjteményben is megtalálható Kölcsey-művel rokonítható ez a költemény? Miért?
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GÁBOR FELICIA42

A kis csángó hazája
Hazám hazám
Drága hazám
Te lettél az édesanyám
Anyám is apám is

Hazám hazám
Drága hazám
Tudom tudom édes hazám
Csak te vagy nekem az anyám
(részlet)

1.

Milyen képi párhuzam rokonítja ezt a szöveget a Vörösmarty-verssel?

2.

Mi indokolja a haza-anya párhuzamot? Gyűjtsetek olyan műveket, amelyekben a hazát
az édesanya alakjával jelenítik meg!

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

A szegény asszony könyve
Egy szegény nő, isten látja,
Nincs a földön egy barátja,
Agg, szegény és gyámolatlan,
Ül magán a csendes lakban.
Gyásza nincsen, gyásza rég volt,
Még midőn jó férje megholt;
De ruhája mégis gyászol:
Szíve fél a tarkaságtól. […]
Az idő jár, s ő csak megvan,
Hol reményben, hol bánatban.
Szűken teng kis vagyonábúl, –
És ha néha sorsa fordúl,
Gazdálkodni még most sem tud,
Ha neki van, másnak is jut:
Jobb időkből rosz szokása,
Hogy a könyeket ne lássa,
Megfelezni kis kamráját,
S maga gyakran szükséget lát.
42
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Gábor (Diósi) Felicia (1976–): csángó költő.

Most ott ül az asztal mellett,
Imakönyvében keresget.
Könyvét híják Rózsáskertnek,
Melyben szent rózsák teremnek.
Régi, jó, de kopott jószág,
Melyet még csak a barátság
S egypár ernyedt szál tart öszve,
Oly igen meg van viselve.
S ím kopognak, és köhentve
Az öreg jó Sára lép be:
„Isten áldja meg, nagyasszony!
Most ugyan csak legjobb itthon.
Jó, hogy ilyenkor ki nem jár,
Majd elvesztem, oly nagy a sár.”
’Hát mi jót hoz, Sára néni?’
„Istenem! bár tudnék hozni.
Egy kéréssel jöttem volna,
Ha miatta meg nem szólna.
Oly nehéz most a szegénynek,

Vörösmarty Mihály gondolati lírája I–II.

Tán jobb volna, ha nem élnek.
Imádságos könyvet kérnék,
Higye meg, most oly jólesnék.
Mert hiszen ha már az ember
Szépszerint jóllakni sem mer,
Már ha szűken él kenyérrel,
Éljen isten igéjével,
Így legalább árva lelkünk
Az imádság tartja bennünk.
Itt, tudom, van heverőben:
Adjon az isten nevében.”

,Jó asszony, felelt az özvegy,
Könyvem nincs több, csak ez az egy,
De ha már úgy megkivánta,
És ettől függ boldogsága,
Vegye egy felét jó névvel,
Én beérem más felével.’
S fele ide, fele oda,
Könyvét kétfelé osztotta.
Most a két jó öregasszony,
Hogy semmi jót ne mulasszon,
Fél könyvből, de nem fél szívvel,
Imádkoznak este, regvel,
S ha van isten mennyországban,
Nem imádkoznak hiában.

1.

Foglaljátok össze az életkép eseménysorát!

2.

Értelmezzétek az imakönyv címét! Melyik imát kötjük „rózsakoszorúba”?

3.

Nézzetek utána A keresztény művészet lexikona című kiadványban a rózsa szimbolikájának!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Földi menny

„Mennyet kell a földön is keresni
Mennyet, a föld úgyis elveszendő,
Elveszendők, akik rajta élnek.”
Elmenék én, és hiába jártam
Messze földön, a hegyek tetőin:
Nincsen ég a földön, nem találtam.
S ím hogy elfáradva dombra dőlök,
Dombra Bodrog csendes árja partján,
Eljön a lány ifju kellemében,
És eget hoz tiszta kék szemében,
S oh ki hinné! üdvözűlt gyönyörrel
Lelkem ott űl szeme szép egében.
„Ne fuss, lányka, oh ne fuss előlem,
Vagy ha elfutsz, zárd be kék szemeidet,
Hogy belőlök lelkem el ne vesszen,
El ne vesszen, mint az árva gyermek,
Akit mostohája messze űzött.”

„Fáradt ifju, távol föld lakója,
Nem jövék én lelked vesztésére,
Sem hogy futva elvigyem magammal,
Sem hogy zárva tartsam kék szememben,
Inkább vedd ki lelkedet szememből,
S hagyj, virágot szedni jöttem erre,
Van virág már, a tavasz közelget.”
„Nem, hamis te, el nem mégy előlem,
Nincs virág még, tél van a mezőkön.
Csak terajtad van tavasznak éke.
Én magam szedek majd ajkaidról
Harmatos szűz rózsát, szép virágot;
S lelkemet bár ott hagyom helyettek
Kék szemedben, kék szemeid egében.”

1.

Mit fejez ki Vörösmartynál a női szem?

2.

Milyen hasonlóságokat lehet felfedezni e vers nőalakja és Tünde között?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

A haldokló leány
Mért, könnyü lebel, 43
Mért játszadozol te ölemben?
A sárga level,
Kit szárnyad emel,
Nem zseng soha több kikeletben;
Hamvadni fog az vadon út közepén;
Bús pályaközépen ugy hamvadok én.
43

296

„Lebel”: szitakötő.

Amely hitet ád
A had fia, büszke, nem őrzi;
Meghajtja lovát,
Nem nézi nyomát,
Bár azt hive tört szüve vérzi.
Elvetve, magamban, erőm fogyatán,
Ah merre bolyongjak az álnok után?

Vörösmarty szerelmi költészete

Kelj, nyúgati szél!
Sirhalmomi gyásznak elég jel
A sárga levél,
Kit szárnyra vevél:
Azt tedd le poromra, s repűlj el.
Légy mint harag és boszu-fútta vihar,
Rontó, zajos és szilaj: érd be hamar.

És majd ha megyen
Szállongva virágra virágról,
S a régi jegyen,44
Mint hűlt idegen,
Nem gondol az eskü szaváról,
Ezt zúgjad utána, mig el nem enyész:
„Nézz vissza nyomodra, te büszke vitéz.”

1.

Keressétek ki a vers költői képeit, amelyek a fiatal költő érzéseit szemléltetik!

2.

Mely kifejezések utalnak a halálra, az elmúlásra?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Késő vágy

Túl ifjuságomon,
Túl égő vágyimon,
Melyeknek mostohán
Keserv nyilt nyomdokán;
Túl a reményeken,
Melyekre hidegen
Éjszínű szemfedőt
Csalódás ujja szőtt;
Túl a szív életén
Nyugottan éldelém,
Mit sors s az ész adott,
Az őszi szép napot.
De hogy megláttalak,
Szép napvilágomat,
Kivántam újolag
1.

Mely alakzatokra épül a Késő vágy?

2.

Mi idézi fel a versbeszélő számára a fiatalságot?

3.

Hasonlítsátok össze az ifjú- és az öregkort!

44

Már eltünt koromat;
Kivántam mind, amit
Ábrándos álma hitt:
Az édes bánatot,
Mely annyi kéjt adott,
A kínba fúlt gyönyört,
Mely annyiszor gyötört.
Hiába, hasztalan!
Ifjúság és remény
Örökre veszve van
Az évek tengerén:
Remélni oly nehéz
A kornak alkonyán,
S szeretni tilt az ész
Letünt remény után.

Jegy: jegyesség.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Ábránd

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

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

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

Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!

1.

A vers átváltozások során át mutatja be a lírai én szenvedélyét. Melyek ezek az átváltozások?

2.

Figyeljétek meg az igemódokat! Mennyiben segíti a vers értelmezését ez a nyelvtani
vizsgálat?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

A merengőhöz
Laurának

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
298

Vörösmarty szerelmi költészete

Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.
1.

A vers tanácsokat sorol fel, amelyek az életben segítik majd a fiatal Laurát. Írjátok ki a
tanácsokat!

2.

Vitassátok meg, mennyire érzitek érvényesnek mindezeket napjainkban, a 21. században!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Előszó

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.
Öröm- s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Visszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le

Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.
Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?

1.

Keressetek példákat az alábbi szóképekre és alakzatokra: metafora, megszemélyesítés,
hasonlat, metonímia, szinekdoché, allegória, kötőszóhalmozás (poliszindeton), költői
kérdés, irónia!

2.

Az ember természetét a „félig isten, félig állat” metaforákkal írja le Vörösmarty. Ti milyen
kettős metaforával fejeznétek ki az emberlét lényegét?

3.

Mi a különbség a vers elején és a vers végén megjelenített tavasz-képzet között?

4.

Gyűjtsétek össze a vers utolsó nyolc sorában ábrázolt látszat-tavasz metaforikus ismertetőjeleit! Ezek alapján férfiként vagy nőként képzelitek el az „agg föld”-et? Válaszotokat
indokoljátok!
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

A vén cigány

Húzd rá cigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vizen,
Tölts hozzá bort a rideg kupába.
Mindig igy volt e világi élet,
Egyszer fázott, másszor lánggal égett;
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Kié volt ez elfojtott sohajtás,
Mi üvölt, sír e vad rohanatban,
Ki dörömböl az ég boltozatján,
Mi zokog mint malom a pokolban?
Hulló angyal, 46 tört szív, őrült lélek,
Vert hadak vagy vakmerő remények?
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Véred forrjon mint az örvény árja,
Rendüljön meg a velő agyadban,
Szemed égjen mint az üstökös láng,
Húrod zengjen vésznél szilajabban,
És keményen mint a jég verése,
Odalett az emberek vetése.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Mintha ujra hallanók a pusztán
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását, 47
S az első árvák sirbeszédeit,
A keselynek szárnya csattogását,
Prometheusz halhatatlan kínját.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl,
Fákat tép ki és hajókat tördel,
Életet fojt, vadat és embert öl;
Háború van most a nagy világban, 45
Isten sírja reszket a szent honban.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

A vak csillag, ez a nyomoru föld
Hadd forogjon keserű levében,
S annyi bűn, szenny s ábrándok dühétől
Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája,
Mely egy uj világot zár magába.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot:
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

45
46
47

„Háború van most a nagy világban”: utalás a krími háborúra (1853–1856).
„Hulló angyal”: a Sátán, aki fellázadt Isten ellen.
„Gyilkos testvér botja zuhanását”: utalás Káin testvérgyilkosságára.
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Húzd, de mégse, – hagyj békét a húrnak,
Lesz még egyszer ünnep a világon,
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon,
Akkor húzd meg ujra lelkesedve,
Isteneknek teljék benne kedve.
Akkor vedd fel ujra a vonót,
És derüljön zordon homlokod,
Szűd teljék meg az öröm borával,
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1.

Keressetek példákat az alábbi szóképekre és alakzatokra: metafora, hasonlat, allúzió,
metonímia, szinekdoché, megszólítás, alliteráció, párhuzam, ellentét, halmozás, fokozás,
kötőszóelhagyás (aszindeton), figura etymologica!

2.

Gyűjtsétek a vers képi és hanghatásait T-táblázatba strófánként! Melyik érzéki hatás
dominál az egyes versszakokban?

3.

Mi teszi problematikussá a vers bordalként való értelmezését?

4.

A vers által hozott bibliai, mitológiai és történelmi példák, illetve látomások látszólag
ellentétben állnak a refrén gondűző felszólításával. A refrén módosulása elmélyíti vagy
feloldja ezt a paradoxont?

SZÉKELY JÁNOS 48
49

Tacaemus

Hát hallgassunk,
Mert hallgatásra ért meg az idő.
Voltak korok, hogy tisztelték a jókat,
A sírni legjobban tudókat,
Akik bomoltan tépték rengeteg
Szakállukat és bőgtek,
Akár a fergeteg,

48
49
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Székely János (1929–1992): erdélyi magyar költő, próza- és drámaíró, esszéista.
Tacaemus (latin): a taceo (’hallgat, csendben van’) ige többes szám első személyű, felszólító módú alakja.

Vörösmarty Mihály kései versei

Akár a sebzett barmok, mint a vad
Csaták sarában széttiport lovak:
Voltak korok, hogy tisztelték és félték…
De most már nincs mód, hogy szavunk megértsék.
Hát hallgassunk,
Mert hallgatásra ért meg az idő.
Tudván tudok jajoktól
Visszhangzó korszakokról,
Amikor mégis ünnep volt kiállni,
Bús-érdemes volt mégis kiabálni,
Káromlani és jósigéket hozni,
Jajgatni, sírni, inteni, botozni,
Ha belehaltál akkor is…
De most már saját hangunk is hamis.
Hát hallgassunk,
Mert hallgatásra ért meg az idő.
Úgy hallgassunk, mint aki meghal,
Akár a szárazra vetett hal,
Mint a kihunyt zsarátnok,
Akár az eltiport virágok,
Vagy mint a Semmi, mint a puszta szik…
Hogy hátha csendünk fülükbe veszik!
Ó, hát hallgassunk,
„Mert hallgatásra ért meg az idő.”
Higgyük: van hallgatás,
Mely hangosabb, mint bármi más,
Mint omló bányák siket dobbanása,
Mint barmok ordítása,
Mint vihar, amely nem szűnik soha,
Mint a haldoklók sikolya,
Van hallgatás, mely sokkal rémesebb,
Kiáltóbb és félelmesebb,
Mint hogyha lánc sír, vagy ha bomba robban…
Így hallgassunk. Vagy ezeknél is jobban.
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1.

Kiket szólít meg a vers, kikhez szól a refrén? („Hát hallgassunk…”)

2.

Milyen motívumokat vesz át Székely János verse (1957) A vén cigányból?

3.

Hogyan oldanátok fel az alábbi paradoxont:
„Higgyük: van hallgatás,
Mely hangosabb, mint bármi más”?

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

[Fogytán van napod…]
Fogytán van a napod,
Fogytán van szerencséd,
Ha volna is, minek?
Nincs ahova tennéd.
Véred megsürűdött,
Agyvelőd kiapadt,
Fáradt vállaidról
Vén gunyád leszakadt.
Fogytán van erszényed,

Fogytán van a borod,
Szegény magyar költő,
Mire virradsz te még?
Van-e még reménység,
Lesz-e még hajnalod?
Férfi napjaidban
Hányszor álmodoztál,
Büszke reményekkel
Kényedre játszottál!…

1.

Milyen szerepével hasonult meg a vers lírai énje?

2.

Születik-e megoldás a szerepválságra? Válaszotokat indokoljátok!
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Népiesség, népköltészet a romantika korában

ERDÉLYI JÁNOS1

Népköltészetről
Így minden népnek előbb van költészete, mint históriája, vagy inkább a költészet minden história, mely hagyományok-, énekek- és dalokban száll firól fira, időrül időre,
mint szent örökség.
Micsoda változásokon megy keresztül egyes nép, míg a jó isten tudja hol, egyszerre
vagy lassanként, mint egyérdekű tömeg áll elő s kezdi elfoglalni helyét a világ történeteiben, erre nehéz a felelet, mert öngyermekségéről senki nem tud, más népek pedig
csak azon időben gondolnak vele, mikor jelentőségre kezd vergődni vagy vergődött is
már. Eszerint a népek születésérül szóló keresztlevelet a história ki nem adhatja. Ritka
nép is hal meg azon a földön, melyen született. De mi hívja őt mintegy szerencséjét
keresni a világon? Micsoda titkos vágy az, mely öntudatlanul lélekrokonságba fűzi az
egyérzelműeket, s az akaratnak világos beleegyezése nélkül sugallatként viszi és vezérli,
mint a madárt ösztöne vándorolni, mint alvajárót a bűbájos holdvilág felé betegsége?
Isten hívása után indulnak a népek, ki néha ködnek oszlopában, néha villám fényében
jelenik meg előttök világos kinyomásával ujjai hatalmának. Hiszem én, hogy nem kis
ok és erő az, mely az egyeseket néppé olvasztja, vagy a testületből, hová tán előbbi
sorsuk kapcsolá, ki bírja választani, de mintha még a szerencsének is volna befolyása
megmaradásukra.
Valóban nem lehet semmit inkább csodálni, mint a népek származását. Nincs nagyobb meglepetés, mint a világtörténeté, mikor egy új nép, anélkül, hogy rajta kapatnék előkészületein, észrevétlenül előáll s új nyelven beszél. De nincs is kielégítőbb se
a szívnek, se az értelemnek, mint lépésről lépésre kísérhetni őt haladásában, felfogni
azon pontot, mikor még a státusélet 2 nála mélyen nyugvék a családéletben; mikor
természet és műveltség elválasztatlanul rejtezék a kedélyben, mindaddig, míg az erők
mindegyike saját úton indul; és polgári szerződések, világos alku és törvények veszik át
a népet a gondviselés karjairól; s a természetet nemesítni kezdi a művelődés, és amaz,
mint háznál maradt dajka, nagy korában is őrzi a szépségben fölserdült leányzót, mely
az isteni költészet.
Mindjárt az előkori mozgalmak ideje alatt megnyeri a nép a maga zamatját. Véribe
veszi a levegőt és a külvilág befolyását; s nyer egy alaphangot, mely az egész tömegen
mint húron végigrezeg; egy alapérzést, melyben az egyesek összetalálkoznak, feltalálják
a magok belső emberét vagy amit szívök szeret, miért élnek-halnak, mi aztán eredeti
vonása, kinyomata örökre a nép sajátságának.
Még ekkor minden jó együtt van a tömegben, szeretném mondani: minden, mi
a tömegben együtt van, jó, mert saját, mert eredeti. Kedélye nyers és durva, mint kinemjátszott hangszer; igazságát lelkesedésében keresi, főbiztosítékát anyagi erőben
1
2

Erdélyi János (1814–1868): költő, kritikus, esztéta, népdalgyűjtő.
Státusélet: államélet.
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találja, s a had változó szerencséjétől függvén élete vagy halála, vér a drága ár, melyet
önállásáért letesz a történetek bírósága elé.
Miképpen a szürkület minden tárgyat óriási alakban tüntet elő, s félhomálya különböző tüneményeket is egy nagy képpé folyaszt össze: hasonlag történik ama szép
csalódás is az ifjúságát élő nép lelkében, miszerint sorsának intézőit, vezetőit félisteni
nagyságban emeli maga fölé, s a sokaság erejét kevés választottakban központosítja,
azaz megnyitja hőseinek az emlékezet Pantheonát3 költészetében. […]
Nevezetesen, az igazi népköltészet virágkora kivétel nélkül és rendesen megelőzi a
könyvirodalmat, s azon időkre esik, mikor még nincs literatúra. Ellenben a könyvtudás
növekedtével minden népnél alább száll; a mívelődés folyvást keskenyebb csatornába
szorítja, végre az életből is kitolja, mint a hollandi népnél, mely teljesen felejté dalait,
kivevén az utcaiakat; vagy elferdíti, mint a mennyei országban, hol a költészet, legújabb
adatok szerint, csak leányok mestersége férfiakat bolondítani, s a perzsáknál pedig
éppen udvari bolond.
Ezekből első szóra is látható, hogy a népköltészetet a maga életnagyságában, teljességében nem mindegyik kor bírja szemünk elé állítani, s következéskép a fogalom nincsen
meg az életben, hanem abból kiveszett, mint a várak, mint a hősök, mint a félistenek,
mert az idő összeesett, s az élet csaknem oly egyenlő felületre szabályoztatott, mint a
földabroszok, melyen a hegység is oly magas, mint a síkság.
(részlet)
1.

Miben látja a szerző a népköltészetnek a történetírásét felülmúló értékét?

2.

Értelmezzétek, mit jelent a szövegben a „szépségben fölserdült leány” metaforája! A népek
történetének korszakai mennyiben hasonlítanak az egyes ember életének szakaszaira?

3.

Hogyan körvonalazza a szerző a népköltészet fogalmát?

KŐVÁRY LÁSZLÓ4

Erdélyország statistikája
A székely nép mióta fegyvert hord, sokat vesztett eredeti típusából. Azért mégis ma
sem kevésbé magyar, mint a magyarság. A magyar bátor, a székely merész; a magyar
büszke, a székely becsvágyó; a magyar perlekedőnek, a székely prókátornak született;
a magyar birtoka, a székely fegyvere mellett szegény; a magyar jó szívvel látja vendégit, a székely jóságával megbetegíti. Átalában a két nemzetnek ugyanazon vonásai,
de a székelyben kirívóbbak. Szóval jogvédőbb, szorgalmatosabb, megkülönböztetést
3
4
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Pantheon: Eredetileg a Rómában Kr. e. 27-ben valamennyi római istennek emelt templomot jelentette. Átvitt
értelemben kiemelkedő személyiségek temetkezésének helye.
Kőváry László (1819–1907): történész, utazó, néprajztudós, statisztikus.
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keresőbb, tartózkodóbb, pedig szíve még nyíltabb. Paget5 utazásában, büszkeségeszegénysége- szorgalma- és vállalkozó szelleménél fogva a skótokkal hasonlítja. S jól
mondja rólok azt, hogy ők a komfortban, kéjelemben, minden népek és nemzetek után
vagynak. Nagyrészint oldalos hegyes kopár fennlapályt túrva, néha élelmöket sem
képesek a földből kiszerezni. A skóttali hasonlatát perlekedő szelleme is folytathatja,
mert nem oly rég jött az, hogy az angol parlament megparancsolá a skótoknak, hogy
nadrágot hordjanak, s ők hordani is kezdék a hátukon. Ilyen a székely eszejárása is.
Alig 20 éve egy szörcsei6 birtokos perlekedő szellemétől oda ragadtatott, hogy egy
tehénért 16 ezeret kelle fizetnie; egy mástól Teleken7 2 sing8 posztóért egy teleket
foglalának el. S hogy a székely 3 forint értékű peréért csak veszi tarisnyáját s Bécsbe
megy, az köztudomás.
Termete. A székely alakja szálosabb mint a magyaré, legtöbbnyire barna piros,
kerek képpel. Női különösen a határszél felé igen szépek, izmos testi erővel, honnan
nem egyet említ a história, hogy fegyvert ragadott. A mádéfalvi bujdosáskor sokan
az erdőkön, a hó hátán szülének. Öltözete az csaknem, mi az alsó osztályú magyaré,
csakhogy peckesebb s ruháit szorosabban magához szorítja; valamint a nő is bőr vagy
kelme mellrevalóját derekához, úgy hogy fejér szoknyájukkal a legdivatosabb derekat
idomítják.
Nyelve, mint mondám a legtisztább magyar, azon megjegyzéssel, hogy néhol a kettős e-t (mint ember) az utolsó helyen ö-vel, a kettős a-t elöl á-val cseréli, mint ányám,
ápám, álmát stb., s egyéb apró eltéréseket, melyek székenként vagy vidékenként is
különböznek, szoktak csinálni. De az is bizonyos, hogy hozzájok sem a német, sem a
szláv, sem a latin, sem a francia nem tolhatá be annyi szavait, mint a magyarokhoz. […]
A szász nemzet jelleme csaknem ellentéte a magyarnak. A magyar amily rendet nem
tartó, a szász épp oly takarékos; mily kényelmes a magyar, a szász épp oly szorgalmatos;
a magyar amily nyílt, a szász épp oly tartózkodó; a magyar mily vendégszerető, a szász
épp oly barátságtalan; a magyar mennyire ceremóniátlan, a szász épp oly udvarias
fogású sat.
Ezen hasonlatát lehetne folytatni, tekintetbe véve vallásos érzelmét, bátorságát,
vitézségét, tudományos hajlamát, mívészeti talentomát s egyebeket; úgy hogy elmondhatni, miképp jó história és régiségbúvárok, jó teológusok, meglehetős matematikusok
és filozófusok, de van gyenge oldalok is. Azonban a szász nép Erdély legszorgalmasabb,
legmértékletesebb népe; s a műiparnak, mesterségnek e nép valóságos magva. Városan
inkább törpe zömök testalkatuk van, falukon magas suhancár. A szőkék rendesen kis
szájúak, jól idomult kicsi orrúak, szép kék szeműek; a barnákat nagy darabjaik elidomtalanítják. Azonban minden jó képek mellett is lélekvonalok nem igen mutatják
magukat képeiken. […]
5
6
7
8

Paget: John Paget (1808–1892) angol származású földbirtokos, aki Wesselényi Polyxénával történt házasságkötése után Erdélyben telepedett le. Magyarország és Erdély című munkája értékes forrás a 19. század viszonyairól.
Szörcse: falu Kovászna megyében (Erdély, Románia).
Telek (Orbaitelek): falu Kovászna megyében (Erdély, Románia).
Sing: régi hosszmérték. Egy sing posztó hosszúsága 6 méter.
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Egyébaránt az oláhok nyelvében sok lágyság van, népdalaik igen jó hangzásúak,
és igen-igen búsak. De átok fekszik nyelveken, s ez átok az, hogy cirill betűkkel írnak,
minélfogva beszélni tudunk velek, de levelezni nem. S ez írásmódjuk által magukat a
mívelt Európa irodalmától egészen elszigetelték. Honnan igen méltán gondolkodnak
régi betűik visszaállításán.
Jelleme. Az erkölcsök és szokások köztök igen durvák. Nem lehet tőlök az elmének
bizonyos könnyűségit eltagadni, de minthogy népiskoláik nincsenek, igen babonások,
s mi míveltséggel sem bírnak. Mint minden szolganép bizodalmatlan, gyanakodó, és
cinemintyé-s;9 csendes állapotjában komoly, szótalan; pálinka mellett zajos, felindulva haragjában bosszús és kegyetlen. Ezt bizonyítja az 1784-diki hóravilág,10 hol
a lázadók kriptákat törtek fel, s oltár előtt meggyilkolák a nemest. Érzéki irányuknál
fogva szeretik korán házasodni, azt a férfi 18, a nő 15 éves korában szereti bevégezni.
Ha a míveltség és súrlódás bizonyos fokára emelkedtek, jó katona, jó hivatalbeli válik
belőlök. Életmódjok igen egyszerű, törökbúzából kitelik kenyerük, tésztájok, s mellette egy kis káposzta, hagyma, ecetes fokhagyma igen jóízű eledelök, nem kevésbé a
fuszulyka11 is. A pásztorkodást nagyon szeretik. Szőlőt nem mívelnek. A mesterségek
közül az ácsság, molnárság és asztalos mesterség az, mit ügyesen véghez visznek, mást
nem igen szeretnek. Termetök sovány és magas, jól kiképzett arcoknak barna hajzata,
mit hosszan viselnek. Bajuszok vágott. Szemök kicsi, szemprémök kemény. — Ruhájok
a férfiaknak bőr vagy posztó zeke, csizmájok bocskor vagy cipő, öveiket gombokkal
ékített gyűszű szorítja, melynek néha majd félsingnyi széles bőre kést, villát, s egyéb
szereket tart. A nőknek felső ruhájok bőrbunda, mejjökön régi pénzek, csigák, s elöl
hátul cifra kötény vagy szerintök katrinca. Nőik néhol igen szépek, Kovászna körül
bámulatra ragadnak szépségökkel, mibe azonban a festés is részt veszen. […]
Az örmények. Kelet ezen szép rácája12 Armenia13 pusztulásával indult Európába.
Miután III. Leó14 királyuk egyenetlen fiai török és perzsákot vegyítének ügyökbe: a
hon a két testvér nagyravágyásának áldozatja lett. Így telepedett le vagy 3000 család
Moldovába. Honnan 1668, hogy kiütött a polgári háború felköltek, s addig kóborlának,
főleg az erdőken, míg 1671-n Erdélybe beköltözének, hol I. Apaffy Mihály barátságosan
fogadá. Eleinte településök helye volt: Gyergyószentmiklós, Szépvíz, Beszterce, Görgény, Felfalu, Petele, Ebesfalva; de azután többfelé széledtek. I. Leopold csakhamar
bejöttek után jogot ad Szamosújvár építésére, nemsokára Ebesfalvához is szabadságot
kapnak, mígnem mindkettőnek birtokában III. Károly őket oklevéllel kiváltságosítá.
Nyelvöket, mit behozának, ma is beszélik, de magyarul a nem született magyarok közt
9
10
11
12
13
14
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„Cine mintye” (’tartsd eszedben’): román szólás olyan emberről, aki a rajta esett sérelmet nem felejti, hanem
várja a megfelelő pillanatot arra, hogy ezért megfizessen. Erdélyben a bosszúálló emberre mondták.
Hóravilág: az 1784-ben kirobban dél-erdélyi parasztfelkelés egyik vezetőjéről, Horeáról nevezték Hóra-világnak (hóravilág) az akkoriban történteket.
Fuszulyka: a bab elnevezése az erdélyi regionális köznyelvben.
„Ráca”: az olasz razza (’faj, népcsoport’) szó korabeli változata a magyar nyelvterületen.
Armenia: Örményországnak a latin nyelvből származó megnevezése.
III. Leó: örmény uralkodó (1289–1307). A szerző itt valószínűleg téved, mivel a nevezett uralkodónak nem voltak gyermekei. Ráadásul az itt említett események az 1623–1639 közötti török–perzsa háborúra vonatkoznak,
amely tartóssá tette Örményország felosztását a két hatalom között.

Népiesség, népköltészet a romantika korában

ők beszélnek legtisztábban. Úgyhogy ha miséjöket nem tartanák örményül, maholnap
kimenne divatból az egész örmény nyelv. Jelleme az örménynek a beszédesség, udvariasság. Igen tudván a nőnem kedvibe járni, kereskedési cikkekben a nőnem ízlését
eltalálni, mind e napig ők egyedüli kereskedőink. Termete közép, kerek arccal, nagy
fekete szemekkel, s hollósötét hajzattal. A férfiak pirosak, a nők pedig mivel épp oly
szenvedélyük a honn ülés, mint a férfiaknál a járkálás, többnyire halványok. Öltözetük
a magyarokéval ugyanaz. Nagyon vallásosak.
1.

Milyen népcsoportok és vallásfelekezetek éltek a 19. század közepén Erdélyben? Melyek
nem szerepelnek az itt található részletben?

2.

Gyűjtsétek össze azokat a szempontokat, amelyek alapján a szerző jellemzi a négy népcsoportot!

3.

Vitassátok meg, hogy az itt található részletek mennyire tárgyilagosan mutatják be az
egyes népcsoportokat!

4.

Osszátok fel egymás között a szöveget, és írjátok át a mai szókincs és mondatfűzés alapján!
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PETŐFI SÁNDOR

A borozó

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.

És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták.

És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.

Bor taníta húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor taníta elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket.

Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty s nevetve dűlök
Jégöledbe, temető!
1.

Milyen szerepe van a bornak az ember életében?

2.

Miből fakad a vers komikus hatása?

3.

Milyen nyelvi eszközöket használ a költő a túlzás kifejezésére?

PETŐFI SÁNDOR

Befordúltam a konyhára
Befordúltam a konyhára,
Rágyujtottam a pipára…
Azaz rágyujtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.

Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

Én beléptem, ő rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.

1.

Mutassátok be a versben elmondott történetet!

2.

Vizsgáljátok meg a tűz motívumának változatait, a metaforizálódást a versben!
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3.

Keressetek az ismétlődés különféle változataira (szóismétlés, szinonima ismétlése, variáció,
a motívum ismétlődése, antonímia stb.) példákat a versből!

4.

Mi a szerepe a lépegető haladásnak?

PETŐFI SÁNDOR

Temetésre szól az ének
Temetésre szól az ének,
Temetőbe kit kisérnek?
Akárki! már nem földi rab,
Nálam százszorta boldogabb.

Itt viszik az ablak alatt;
Be sok ember sírva fakadt!
Mért nem visznek engemet ki,
Legalább nem sírna senki.

1.

Mutassátok be a lírai én hangulatát, érzelmi állapotát!

2.

Milyen szerepe van a vershelyzetnek?

3.

Állapítsátok meg a versformát!

PETŐFI SÁNDOR

A négyökrös szekér
Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
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A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
„A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket.”
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
1.

Miért kaphatta a vers A négyökrös szekér címet? Adjatok további kifejező címeket a műnek!

2.

Mi a csillagválasztás jelentése, jelentősége?

3.

Milyen szerkezeti sajátossága van a műnek? Milyen hangulatot eredményez ez?

PETŐFI SÁNDOR

Megy a juhász szamáron…
Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába;
Nagy a legény, de nagyobb
Boldogtalansága.

Fölpattan a szamárra,
Hazafelé vágtat;
De már későn érkezett,
Csak holttestet láthat.

Gyepes hanton furulyált,
Legelészett nyája.
Egyszercsak azt hallja, hogy
Haldoklik babája.

Elkeseredésében
Mi telhetett tőle?
Nagyot ütött botjával
A szamár fejére.

1.

Milyen a vers időszerkezete? Mi ennek a szerepe?

2.

Miért komikus a juhász alakja?

3.

Milyen érzés húzódik meg a magatartása mögött?
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PETŐFI SÁNDOR

Fa leszek, ha…
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy…
Csak, hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillagá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

1.

Miért nevezik metamorfózis-versnek ezt a Mednyánszky Bertához írt költeményt?

2.

Melyek a vers fő motívumai?

3.

Keressetek példát halmozásra, párhuzamra, ellentétre és metaforára!

PETŐFI SÁNDOR

Egy estém otthon
Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer –
Az isten áldja meg!
Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már,
Úgy megvénült azóta –
Hja, az idő lejár.
Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.
Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték.
„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.
„Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.

Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.”
Én műértő beszédit
Mosolygva hallgatám;
De ő makacs fej! föl nem
Világosíthatám.
Továbbá elszavaltam
Egy bordalom neki;
S nagyon, nagyon örültem,
Hogy megnevetteti.
De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő-fia van;
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.
Nem is lehet csodálni!
Csak húsvágáshoz ért;
Nem sok hajszála hullt ki
A tudományokért.
Utóbb, midőn a bornak
Edénye kiürűlt,
Én írogatni kezdtem,
Ő meg nyugonni dűlt.
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De ekkor száz kérdéssel
Állott elő anyám;
Felelnem kelle hát az
Irást abban hagyám.
És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;

De nekem e kérdések
Olyan jól estenek,
Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!

1.

Mutassátok be a vershelyzetet!

2.

Jellemezzétek a családtagok közti kapcsolatot! Miben látja Petőfi az elszakadás jeleit?
Milyen a vers hangneme?
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A helység kalapácsa

PETŐFI SÁNDOR

A helység kalapácsa

Hősköltemény négy énekben
Első ének
Szeretnek az istenek engem,
Rémítő módra szeretnek:
Megajándékoztanak ők
Olly ritka tüdővel,
Melly a csatavészek
Világrendítő dúlakodásit
Illendőn elkurjantani képes,
S mellyet tőlem minden kántor irígyel.
És hogy férfi legyen,
Méltó e tüdőhöz,
Lön az égi hatalmak irántami hajlandóságából
A széles tenyerű Fejenagy,
A helységi kovács,
Vagy mint őt a dús képzeletű nép
Költőileg elnevezé:
A helység kalapácsa. –
Ti, kik erős lélekkel birván
Meg nem szeppentek a harci morajtól,
Halljátok szavamat!
De ti, a kiknek szíve
Keményebb dolgoknál
A test alsó részébe hanyatlik,
Oh ti kerűljétek szavamat!
***
„Ámen!” szólt az ahítat
Szent hangján
A menny szolgája; s az egyház
Négy fala, régi szokása szerint,
Komolyan mondotta utána, hogy: „Ámen”.
A nép pedig, a melly esti imára
Gyűlekezett a szentegyházba, azonnal
Elhordta magát,
S egy egy kancsó bor előtt
Otthonn vagy a csapszék asztala mellett
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Dícsérte az istent.
A becsukott templomban csend lett;
Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem,
Mikor a gém, bíbic s béka elalszik.
Csend vala hát;
Csak két éhes pók harcolt
Életre, halálra
Egy szilvamagon-hízott légy combja felett;
De, oh balsors! a combot elejték.
Egy egér fölkapta, s iramlott
Véle az oltár háta mögé
A tiszteletes reverendájába,
S lakomáz vala,
S a pókok szeme koppant.
Hah, de mi szörnyű zaj,
Milly lárma riasztja
Egyszerre az egyház
Temetői nyugalmát!
Mennydörgés?
Vagy kásának forrása fazékban?...
Nem!
Ott ember hortyog.
Ugy van! ez emberalak.
Egy zugban két öklére hajolva
Alszik ... hanem íme fölébredt,
Miután elhortyantotta magát.
Ásít ... szemeit dörzsölve körülnéz...
Lát és sejt ... sejtése pogány.
Megy az ajtóhoz; megrázza kilincsét.
És rázta hiába.
Éles eszével
Átlátta azonnal
A dolog állását,
És ezt mondotta: „Bezártak”.
S még egyszer mondotta: „Bezártak”.
Azután, mint férfihoz illik,
Téged híva segédül,
Lelki jelenlét!
S kére: ne hagyd el.
S te nem hagytad el őt.
Védő szárnyadnak alatta
Illy gondolatok születének
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Nem tökkelütött koponyájában,
Mialatt orrát mutató ujjára tevé:
„Hogy szabadúljak?
Kiabálni potyára.
Valamint a puskagolyóbics
Kétannyira nem megy,
Mint a mennyire megy:
Szintugy az emberi hang.
Igy hát hahogy orditanék is:
Meghallani nem volnának
Képesek a falubéli fülek,
Mert innen a helység
Majd félórányira fekszik
Lenn a völgy tekenőjében. –
Leugorjam az ablakon által?
Az igaz, gyerkőce-koromban
A cseresznyefa legtetejéről
Gyakran ugortam alá,
Ha csősz-szagot érzék.
De az régen volt. Már az idén
A negyvenedikszer
Értem meg a krumplikapálást.
Lelkem hüvelyét
A férfiuság kora
Megnehezíté;
S ha leugornám:
Nyakamat szegném,
Vagy más bajom esnék.”
Igy főzte a gondolatok seregét
Feje bográcsában
A bölcs férfiu, a ki
Az idén már negyvenedikszer
Éré meg a krumplikapálást.
Ezután folytatta tünődve:
„Mást kell kitalálnom…
Vagy itt húzom ki az éjet,
S ez nem lesz módnélkűli mulatság.”
S komoran nézett a híg levegőnek
Egy pontjára,
Miként a gólyamadár néz
Fenekére a tónak,
Mikor a prédát lesi, mellyel
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A kémény tetején
Várakozásba merűlt fiait
Megvendégelni akarja.
„Megvan… ahá, megvan!” rikkanta,
S komoly orcájára derű jött:
Mint kiderűl példának okáért
A föld, mikor a nap
Letépi magáról
A felhők hamuszín ponyváját;
Szintén így kiderűl
A sötétlő konyha is éjjel,
Ha kólyika kezdi gyötörni
A mopszli-kutyácskát,
S a tekintetes asszony
Réműlve kiált
A cselédi szobába:
„Panni te! kelj fel,
Rakj tüzet, és melegíts téglát…
De szaporán!”
Panni pediglen
Föltápászkodik… egy két
Botlásnak utána
Kijut a konyhába… kohával, acéllal
Meggyujtja a taplót,
Taplóval a kéngyertyát,
Kéngyertyával a szalmát,
Szalmával a fát,
Hogy téglát melegítsen
Hasacskájára a mopszli-kutyának.
Mondom: valamint illyenkor
Kiderűl a konyha sötéte,
Úgy oszlott a ború
Hősünk komor orra hegyéről,
Midőn e szót ejtette ki: „Megvan!”
S a kiváncsi világ azt kérdi: mi van meg?
Hegyezd füledet,
Kiváncsi világ!
Lantom neked elzengendi: mi van meg.
S ha ekkorig aggodalommal
Néztél hősünk sorsának elébe,
S netalántán arcodat
Érette a búnak könnye füröszté:
318

A helység kalapácsa

Most már szemeid pilláin
Az öröm könnyének
Gyöngye ragyoghat,
Mint fekete átila-dolmányon
A csínos ezüst gomb –
Mert megvagyon a szabadúlás terve,
Jeles terv! illő
Illy okos emberhez.
„Sikerűlni fog, és sikerűlnie kell!”
Mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan.
„A toronyba megyek fel,
És a toronyablakon által
Leereszkedem
A harang kötelén…
De ha megkondúl?
Majd úgy intézzük a dolgot,
Hogy szólni ne tudjon:
A kötél jó hosszu.”
Mig a bölcs férfiu tervét,
Leleményes eszének
Fényes tanuját,
Teljesülés koronázza:
Pihennénk tán egyet – aztán
Uj erővel
Térjünk a tettek más mezejére.
(részlet)
1.

Miért különös a cím? Milyen hatást kelt? Milyen viszonyban van az alcímmel?

2.

Foglaljátok össze az első ének cselekményét!

3.

Keressétek meg a szövegben az eposzi kellékeket!

4.

Húzzátok alá és nevezzétek meg a stílusparódia eszközeit!

5.

Idézzétek fel a megismert szereplőket! Mit tudunk meg a kapcsolataikról?

6.

Mit jelentenek a szöveg alábbi szavai?
csapszék, reverenda, préda, kólyika, mopszli-kutyácska, koha, tapló, átila-dolmány

7.

Töltsétek ki az alábbi táblázatot!
Állandó jelző

Tulajdonság

Erzsók
Harangláb
A kántor
Bagarja
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Állandó jelző
Csepü Palkó
Márta
Fejenagy

8.

Mi a humor forrása az alábbiakban?
„Ó, te piros, miért vagy te piros?”
„Valamint a mezőség,
Hol a tehenek csordája legel,
Megnépesedik
kétszárnyú seregélyekkel.”
„Hah, de mi szörnyű zaj,
Mily lárma riasztja
egyszerre az egyház
Temetői nyugalmát!
Mennydörgés?
Vagy kásának forrása fazékban?…
nem! ott ember hortyog…”
„Vitéz csepü Palkó,
A tiszteletes két pej csikajának
Jókedvű abrakolója,
Így adta bizonyságát
Ékesszólási tehetségének:
Bort!”

9.

Milyen verselésű a sor? Jelöljétek és nevezzétek el!
Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem

10. Milyen verslábak állnak az alábbi nevekben?

„lágyszivü kántor
a béke barátja Bagarja
széles tenyerű Fejenagy
amazontermészetü Márta
Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi”
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A Felhők-ciklus

PETŐFI SÁNDOR

Fönséges éj!
Fönséges éj!
Az égen tündökölve ballag
A nagy hold s a kis esti csillag.
Fönséges éj!
A harmat csillog a gyep bársonyán,
Bokor sátrában zeng a csalogány.
Fönséges éj!
Az ifjú mostan megy szeretője után…
S most megy gyilkolni a zsivány.
Fönséges éj!
PETŐFI SÁNDOR

Vajon mi ér?
Vajon mi ér? vajon mi történik velem?
Sejtek, s e sejtelem, ez olyan rettentő!
Ugy rángatózik, úgy ugrándozik szivem,
Miként a porban a levágott emberfő.
1.

Vizsgáljátok meg a csattanó szerepét mindkét költeményben!

2.

Hogyan alakítja a csattanó használata a versek jelentését?

PETŐFI SÁNDOR

Ha jőne oly nagy fergeteg…
Ha jőne oly nagy fergeteg,
Mely meghasítná az eget,
És e hasitékon át
A földgolyót behajítaná!
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PETŐFI SÁNDOR

Elmém ezen sokat gondolkodik…
Elmém ezen sokat gondolkodik:
Ha valaha
A világrendszer fölbomlana,
S mint most az eső és hó esik,
Esnének akkor csillagok,
S folynának a csillagpatakok!
1.

Miben hasonlít a felépítés szempontjából a két költemény?

2.

Hogyan lehetne a verseket kiegészíteni?

3.

Milyen hatást keltenek a kozmikus képek a ciklus verseiben e két költemény alapján?

PETŐFI SÁNDOR

PETŐFI SÁNDOR

A bánat? egy nagy óceán…
A bánat? egy nagy óceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.
1.

Emlékezet…
Emlékezet!
Te összetört hajónk egy deszkaszála,
Mit a hullám s a szél viszálya
A tengerpartra vet… – –

Milyen a vershelyzet a két fenti költeményben? Mennyiben jellemzi a ciklust egységes
beszélői pozíció a megismert versek alapján?

PETŐFI SÁNDOR

Barátim vagytok…
Barátim vagytok, azt mondjátok.
Talán nem mondtok hazugságot,
Ez meglehet,
De azért nem adom nektek hitemet,
Nem adhatom: most jó dolgom van,
Jertek hozzám, ha majd napom lejár,
Mert a barátság nappal láthatatlan,
Éjjel ragyog csak, mint a fénybogár.
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A Felhők-ciklus

PETŐFI SÁNDOR

Barátaim megölelének…
Barátaim megölelének…
Szívökhöz nyomták szívemet;
Bennem mi boldog volt a lélek!…
Később tudám meg: mért öleltenek? –
Azt tapogatták, míg öleltek:
Hol van legfájóbb része e kebelnek?
Hogy gyilkukat majd odadöfjék…
És odadöfték!
1.

Hasonlítsátok össze a két vers központozását! Milyen különbségeket vesztek észre, s mi
ennek az oka?

PETŐFI SÁNDOR

Mit ettél, föld…
Mit ettél, föld, hogy egyre szomjazol?
Hogy annyi könnyet s annyi vért iszol?
PETŐFI SÁNDOR

Ki fogja vajon megfejteni…
Ki fogja vajon megfejteni
E rejtélyt:
Az emberiségnek könnyei
Lemoshatnák-e az emberiségnek szennyét?
1.

Milyen hatást kelt a Mit ettél, föld… és a Ki fogja megfejteni… egységes modalitása?

2.

Fogalmazzátok meg, miért nem igényelnek e kérdések választ!

323

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

PETŐFI SÁNDOR

A természet vadvirága
Dardanus-féle kritikusaimhoz15

Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfúltok,
Oly kemény koncot vetek.
Nyirbáljatok üvegházak
Satnya sarjadékain;
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Nem virítok számotokra,
Árva finnyás kóficok16!
Kiknek gyönge, kényes, romlott
Gyomra mindjárt háborog;
Van azért, ki ép izléssel
Üdvezelve jön elém.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Hát azért nekem örökre,
Szépen békét hagyjatok;
Ugysem sok gyümölcsü munka:
Falra borsót hánynotok.
S kedvetek ha jön kötődni,
Ugy kapkodjatok felém:
A természetnek tövíses
Vadvirága vagyok én.

1.

Gyűjtsétek össze T-táblázatban, hogy milyen metaforákat alkalmaz a vers beszélője a
megszólítottakra és milyeneket magára!

2.

Hogyan értelmezitek a verszárlat megváltozott refrénjét?

PETŐFI SÁNDOR

Dalaim

Elmerengek gondolkodva gyakran,
S nem tudom, hogy mi gondolatom van,
Átröpűlök hosszában hazámon,
Át a földön, az egész világon.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Holdsugári ábrándos lelkemnek.
15
16
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Dardanus-féle kritikusok: utalás Pompéry János kritikájára, mely az Életképekben jelent meg.
Kófic: hitvány, semmirekellő ember.

Petőfi Sándor ars poeticái

A helyett, hogy ábrándoknak élek,
Tán jobb volna élnem a jövőnek,
S gondoskodnom… eh, mért gondoskodnám?
Jó az isten, majd gondot visel rám.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Pillangói könnyelmű lelkemnek.
Ha szép lyánnyal van találkozásom,
Gondomat még mélyebb sírba ásom,
S mélyen nézek a szép lyány szemébe,
Mint a csillag csendes tó vizébe.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Vadrózsái szerelmes lelkemnek.
Szeret a lyány? iszom örömömben,
Nem szeret? kell inni keservemben.
S hol pohár és a pohárban bor van,
Tarka jókedv születik meg ottan.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Szivárványi mámoros lelkemnek.
Oh de míg a pohár van kezemben,
Nemzeteknek keze van bilincsben,
S amilyen víg a pohár csengése,
Olyan bús a rabbilincs csörgése.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Fellegei bánatos lelkemnek.
De mit tűr a szolgaságnak népe?
Mért nem kél föl, hogy láncát letépje?
Arra vár, hogy isten kegyelméből
Azt a rozsda rágja le kezéről?
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Villámlási haragos lelkemnek!
1.

Keressetek metaforákat a műben, és értelmezzétek őket!

2.

Írjatok még két-három, a Dalaim ritmusának és szerkezeti felépítésének megfelelő strófát,
melyek egy-egy új lelkiállapotot és verstípust mutatnak be!
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PETŐFI SÁNDOR

A XIX. század költői
Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.

Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja
Kezéből a nép zászlaját.
Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt!

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. –
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.

1.

Milyen (negatív és pozitív) költőszerepek jelennek meg a versben? Milyen metaforák és
hasonlatok tartoznak ezekhez?

2.

Milyen feladatai vannak korunkban a költőknek? Lehetséges és szükséges-e társadalmi
szerepvállalásuk? A versből vett idézetekkel támasszátok alá állításaitokat!
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SZABÓ T. ANNA18
19

Au lecteur

Te
olvasó,
ki fürdesz a szavakban,
és spórolásból vagy éppen kényelemből
más használt vizében mosod magad,
a nyelv őseleméből kiszakított,
tűrhetően szűk térben
nem feszengsz?
Mit remélsz?
Felfrissülést?
Tisztaságot?
Ha kellemesen melenget,
elég?
Elnyúlsz benne,
és kitöltöd egészen.
Ha kád a vers – kilépve
meztelen vagy.
1.

Kit szólít meg Szabó T. Anna 2013-as ars poeticája?

2.

Milyen hatást váltanak ki az olvasóból az alábbi, hozzá intézett kérdések?
„…nem feszengsz? / Mit remélsz? / Felfrissülést? /Tisztaságot?
/ Ha kellemesen melenget, / elég?”

3.

A vers, illetve a költészet metaforája ebben a versben a használt fürdővízzel teli kád.
Hogyan értelmezitek ezt és a vers végi meztelenség képét?

4.

Találjatok ki ti is saját költészet-metaforákat!

18
19
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Szabó T. Anna (1972–): költő, műfordító.
Au lecteur (francia): ‘az olvasóhoz’.

VI. ÉLETMŰVEK… 

A szülőföld és a hazai táj motívuma

PETŐFI SÁNDOR

Úti jegyzetek
Gödöllőn lovakat váltánk és reggelizénk. Amint ki akartam fizetni a reggelit, egyik
útitársam ellenszegült, hogy ne fáradjak, majd kifizeti ő; egyszersmind ajánlá erszényét
számomra egész Miskolcig. (Eddig valánk együtt menendők.) Ezen az ajánlaton más
ember talán nem bosszankodott volna. Én sem bosszankodtam.
Bebúttunk ismét társzekerünkbe s mentünk, mentünk, mendegéltünk. Hát egyszer
csak döcögni kezd a bárka, de olyan embertelenül, mint némely poéta urak versei…
elannyira, hogy kénytelenek valánk kiszállani, ha úgy nem akaránk járni, mint nem
tudom kicsoda, akinek csontjai izzé-porrá törettek. Kiszálltunk tehát, és én láttam,
hogy ott vagyunk, ahol sejtém: Aszódon.
Aszód!
Ah, kedves olvasó, (igen: kedves olvasó, mert ki lehet kedvesebb az írónak, mint
aki munkáját olvassa?) […] ha te tudnád, mennyi fekszik rám nézve e kis szócskában:
Aszód!
Hanem ezt nem olvasnod kellene a flegmatikus20 papirról, de hallanod, ah, amint
ajkaimról legördül társaságában az elandalodás sohajtásának:
Aszód –! –!–
Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallanod, s azonnal kitalálnád, hogy én itt
három esztendőig tanultam… akarom mondani: jártam iskolába.
S mily eseménydús három esztendő!
1. Itt kezdtem verseket csinálni – –
2. Itt voltam először szerelmes – –
3. Itt akartam először szinésszé lenni.
A verselés a szerelem eredménye volt. A szinésszé lenni akarásnak pedig nem annyira
eredete, mint következménye nevezetes. Nevezetes és szomorú.
Professzorom (Isten áldja meg őt!) jónak látta tettbe menendő tervemet egy olyan
férfinak megírni, kinek eléggé nem dicsérhető tulajdonsága volt: a szinészetet csodálatra
méltóképen való módon gyülölni. Ezen ritka tulajdonságú férfi történetesen épen az
atyám volt, ki – mint jó atyához illik – a veszedelmes hírvétel után egy percig sem késett
pokoli örvénybe süllyedendő fia megmentésére rohanni. S istentelen szándékomtól
csakugyan eltérítettek atyai tanácsai, melyek még hetek múlva is meglátszottak…
hátamon és lelkem porsátorának egyéb részein.
Mind e történetek keresztülhuzódtak emlékezetemen, mialatt szekerünk Aszód
utcáinak sarán húzatott keresztül, mely mély, mint itt keletkezett első szerelmem volt.
1.

Milyen elbeszélőt alkotott Petőfi a részlet alapján?

2.

Petőfi verseinek mely jellegzetességei érhetők tetten prózájában is?

20

(részlet)

Flegmatikus: közönyös.
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PETŐFI SÁNDOR

Úti jegyzetek
Vannak házak, melyekbe mihelyt belépek, úgy érzek, mintha otthon volnék; vannak
ismét, mikbe sehogy sem tudom magam otthonosítani. Így vagyok a városokkal is.
Eperjes azok egyike, hol az első pillanatban otthon voltam. Tudj’ isten, olyan kedves
város nekem ez az Eperjes; csinos, szép, zajos, vidám, barátságos tekintetű. Olyan,
mint egy életteljes fiatal menyecske.
Hát még a tájéka! Magyarországban nem sok szebb lehet. Kora reggelenként ki-kimentem a város keleti oldalán emelkedő Táborhegyre, hol hajdan Caraffa 21 ágyúi
ordították e martírvárosra: rettegj! Innen néztem szét a vidékre, mely gyönyörködve
mutogatta magát előttem, mint a gyermek, kinek édesanyja új ruhát hozott. Mert ekkor
jött meg a természet anyja, a gondos tavasz és öltöztette meztelen gyermekét szép, új,
tarka köntösbe. Tiszta időben éjszaknyugatról magas bércek vállai fölött a Tátra hófedett
csúcsa piroslott a nap első sugaraitól, mint valami borozó aggastyán király homloka.
Egy kis órányira Eperjestől szomorodik Sáros romja, Rákóczi egykori fészke. Voltam
rajta. Dehogy mulasztanám el valami rokonomat megtekinteni, ha csak szerét ejthetem. Oly jólesik színom a dicső lovagkor levegőjét, melyben születnem kellett volna
igazság szerint. Én a tollat meglehetősen forgatom, de úgy érzem, nagyobb hivatásom
lett volna a kardviselésre, mire, fájdalom, későn születtem.
Valami nyolcan kerekedtünk föl Sáros romjait meglátogatni. A hegy alatt elhagytam
a társaságot s összeszedtem magam, hogy hamarabb érjek föl; mert tartottam tőle,
hogy könnyeimet el nem fojthatom… s én nem szeretem, ha más sírni lát engemet. E
várra vonatkozik A rom panasza című versem.
Lejövet, amint a hegyoldalon pihentünk, mellénk sompolygott egy szegény lengyel
fiú. Tudtuk, mit akar; mindnyájan adtunk neki valamit… letérdelt s lábainkat akarta
megcsókolni… Oh, emberiség, süllyedt emberiség, hol van megváltód?
Átaljában mentül inkább közeledtem a Kárpátokhoz, annál nagyobb szolgaságot
láttam, s ilyenkor megeresztém képzetem szárnyait és leröpítém lelkemet szülőföldem
rónáira, hol az emberméltóság a legalacsonyabb kunyhóban is magasan tartja büszke
fejét.
Oh, felföld! Csak azért emelkednek bérceid a felhőkig, hogy annál inkább szembe
tűnjék lakóid görnyedezése? – –
(részlet)
1.

Bizonyítsátok a részletből vett példák segítségével, hogy Petőfi prózájában is teret nyer
a líraiság, s hogy prózája és lírája más tekintetben is szorosan összefonódik!

21

Antonio Caraffa (1642–1693): itáliai származású tábornok, a felső-magyarországi császári hadak főparancs
noka, aki az eperjesi vésztörvényszék felállításával igyekezett Thököly híveit megbüntetni.
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PETŐFI SÁNDOR

Úti jegyzetek
És eléri az ember a szepesi határt, melyet Branyiszkónak neveznek, és áll az egyik
oldalon lejtős, s a másikon meredek roppant bérc tetején, honnan belát a gyönyörű
Szepes tündérvölgyébe, látja Váralját s mellette puszta várfalakat, melyeknek egykor
bíboros termében született Zápolya;22 látni pedig a láthatár végén egész magamivoltában azt a kis vakandturást, mit Tátrának neveznek; mindezt látja az utazó, és ha az
utazó költő, akkor fölkiált, mondván: … nem, semmit sem szól, nem szólhat, némán
bámul; ha pedig az utazó kritikus, akkor föllelkesül szívének kilenc-tized része, s azt
mormogja fogai közt: meglehetős!
Egyik lovunk patkója leesett; míg azt fölütötték, folyton meredtek szemeim a Kárpátokra, az egymásra hányt millió piramisra. De lelkem, mint a gyermek, ki megpillantja,
hogy gondviselője nem figyel rá, lelkem elsuhant észrevétlenül messzire, messzire, oda,
ahol nincsenek hegyek, hol halmok is alig vannak, hol a Duna omlik méltóságosan,
mint Vörösmarty hőskölteményei, hol puszták nyúlnak el, hosszan, mintha a világ végét
keresnék, hol a látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémántcsillárja s
oldalán a délibábok tükrei függenek, mikben kedvtelve szemlélik magokat gulyák és
ménesek… ide, ide szállt lelkem a Kárpátokról, az én édes hazámba, a szép Alföldre!
1.

Jellemezzétek a költő és a kritikus figuráit a részlet alapján!

2.

Milyen szerepet tölt be a felvidéki útinaplóban az Alföld emléke?

(részlet)

PETŐFI SÁNDOR

Úti levelek

Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka.
Megállok közepeden s körültekintek oly elragadtatással, milyet nem érez a schweizi23
az Alpeseken, milyet csak a beduin érez Arábia sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint tágul keblem!
Mennyivel hosszabb utat tesz itt a nap, mint máshol! Megmérhetetlen a láthatár, s
olyan, mint egy kerek asztal, beborítva az ég világoskék üvegharangjával, melyet egy
felhőcske sem homályosít. Gyönyörű tavaszi nap van.
Az útfélen itt-ott egy-egy pacsirta emelkedik fölfelé dalán, mint fonalán a pók.

22
23

Zápolya: Szapolyai János magyar király (1526–1540), aki Szepes várában született.
„Schweizi”: svájci.
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Nehány lépésnyire az úttól csillog egy kis tó, szélén sötétzöld káka és világoszöld
sás; mellette bibicek nyargalásznak búbos fejeikkel s a tó közepén nagyokat lép hozzá
piros lábaival a melankolikus gólya.
Egy dülőföldnyire legel a gulya, hosszú botjára támaszkodva áll mögötte a gulyás
és megemeli előttünk kalapját, nem szolgaiságból, mint a felföldi német és tót, hanem
emberségből, mint magyarhoz illik.
Mik azok a T alakúak ott a távolban? azok elszórt gémes kutak, de oly messze vannak
már, hogy karcsú ostorfáik nem látszanak.
Amott a látkör peremén a hortobágyi csárda, de nem a földön, hanem az égen... oda
emelte föl a délibáb. A csárda mellett a ménes, szinte a levegőben, mintha egy elfáradt
darucsoport szállana. Kedves délibáb! úgy tartja ölében a tárgyakat, mint gyermekeit
az anya.
Némán, merengve ül az ősnyugalom e térségen, mint tűzhelye mellett karszékében
a száz éves aggastyán, ki az élet zajos napjait zajtalan szívvel gondolja át.
Mily egyszerű a puszta és mégis mily fönséges! de lehet-e fönséges, a mi nem egyszerű?
Fél napnál tovább tart az út a Hortobágyon keresztül s én, noha már sokszor jártam
erre, nem győztem kibámulni magamat. Égő arccal, ragyogó szemekkel, hullámzó
kebellel néztem köröskörül, s utitársaim azon gyönyörködtek, hogy én annyira gyönyörködöm, s a tisztelendő úr húga azt az észrevételt tette, hogy boldog lesz egykor
feleségem, ha úgy fogom szeretni, mint a pusztát szeretem. E szerint nagyon boldog lesz
az én Juliskám, mert én őt még a pusztánál is sokkal jobban szeretem, sokkal, sokkal! –
(részlet)
1.

Hasonlítsátok össze a Hortobágy leírását az Úti jegyzetekben olvasható leíró részletekkel!
Megfigyeléseiteket rögzítsétek összehasonlító táblázatban!

2.

Milyen eszközökkel csökkenti a megjelenített látvány és az olvasó közti távolságot a
szöveg? Milyen hatást ér el ezzel?

PETŐFI SÁNDOR

A gólya

Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt
Leginkább kedveli,
Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka
Tolla kedvelteti.
Kit én választottam, a dal-mesterséghez
Nem ért az a madár.
S egyszerű, mint magam… félig feketében,
Félig fejérben jár.
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Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.
Tán ezért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor
Kerepölt fölöttem.
Vele töltöttem a gyermekesztendőket.
Komoly fiú valék.
Míg társim a hazatérő tehéncsordát
Estenként kergeték:
Én udvarunkon a nádkúp oldalánál
Húztam meg magamat,
S némán szemléltem a szárnyokat-próbáló
Kis gólyafiakat.
És elgondolkodtam. Jól tudom, az gyakran
Fordult meg fejembe’:
Miért hogy az ember nincs úgy, mint a madár,
Szárnyakkal teremtve?
Csak a messzeséget járhatni meg lábbal
S nem a magasságot;
Mit ér nekem, mit a messzeség? mikor én
A magasba vágyok.
Fölfelé vágytam én. Ah, ugy irigyeltem
Sorsáért a napot,
A föld fejére ő tesz világosságból
Szőtt arany kalapot.
De fájt, hogy estenként megszúrják… mert hiszen
Foly keblébül a vér;
Gondolám: hát így van? hát aki világít,
Ilyen jutalmat nyér? – –
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Kívánt időszak az ősz a gyermekeknek,
Mint anya jön elé,
Aki fiainak számára kosarát
Gyümölccsel terhelé.
Én ellenségeműl néztem az őszt, s szólék,
Ha gyümölcsöt hozott:
Tartsd meg ajándékod, ha kedves madaram,
A gólyát elcsalod.
Szomorodott szívvel láttam gyülekezni,
Midőn távozának;
Miként most eltűnő ifjuságom után,
Ugy néztem utánok,
S milyen bús látvány volt a házak tetején
A sok üres fészek,
Szellő lehelt reám, sejtés halk szellője,
Hogy jövőmbe nézek.
Mikor tél multával fehér hó-subáját
A föld levetette,
S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát
Ölté föl helyette:
Akkor az én lelkem is felöltözék új,
Ünnepi ruhába,
S gólya-várni néha elballagtam egész
A szomszéd határba. –
Később, hogy a szikra lángra lobbant, ahogy
Ifju lett a gyermek:
Talpam alatt égett a föld, nekiesem,
És paripán termek,
S megeresztett kantárszárral vágtaték ki
A puszták terére…
Még a szél is ugyan nekigyürközött, hogy
Lovamat elérje.
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Szeretem a pusztát! ott érzem magamat
Igazán szabadnak,
Szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik,
Nem korlátoztatnak,
Nem állnak körűlem mogorva sziklák, mint
Fenyegető rémek,
A csörgő patakot hányva-vetve, mintha
Láncot csörgetnének.
És ne mondja senki, hogy a puszta nem szép!
Vannak szépségei,
De azokat, mint a szemérmes lyány arcát,
Sürű fátyol fedi;
Jó ismerősei, barátai előtt
Leteszi fátyolát,
S rajta vesz merően a megbűvölt szem, mert
Tündérkisasszonyt lát.
Szeretem a pusztát! be-bekalandoztam
Tüzes paripámon,
S midőn már ott jártam, ahol fizetésért
Sincs emberi lábnyom:
Lovamról leszálltam, gyepre heveredtem.
Egy futó pillanat
A tóra mellettem, s benne kit látok meg?
Gólya barátomat.
Oda is elkísért. Együtt ábrándoztunk
A puszta legmélyén,
Ő a víz fenekét, én a délibábot
Hosszasan szemlélvén.
Igy töltöttem vele gyermekségemet és
Ifjuságom javát,
Azért kedvelem, bár se’ tolla nem ragyog,
Se’ szép hangot nem ád.

335

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

Mostan is kedvelem és úgy tekintem én
A gólyamadarat,
Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott
Szebb korból fönnmaradt.
Megérkezésedet még mostan is minden
Esztendőben várom,
S kivánok szerencsés útat, ha távozol,
Legrégibb barátom!
1.

Milyen képzetek kötődnek a gólyához egyébként, és milyenek Petőfi versében? Vizsgáljátok meg a központi motívum jelentésváltozásait!

2.

Készítsétek el a szöveg szerkezeti vázlatát! Milyen szervezőelv alapján építkezik a vers?

PETŐFI SÁNDOR

Szülőföldemen
Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár…
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember, úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel…
Húsz esztendő… az idő hogy lejár!
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok fűzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár…
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már…
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Megkondúl az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom s félálomban vagyok már…
„Cserebogár, sárga cserebogár!”… – –

1.

Az emlékezésnek a refrénbe emelt népies műdal ad keretet. Hogyan jelenik meg ez a
versépítésben?

2.

Miként tűnik fel a gyermekkor a versben? Mi a szerepe?
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PETŐFI SÁNDOR

Az árva lyány
Virágot ültettem
Anyám sírhalmára.
Le az égből anyám,
Tekintesz-e rája?
Látod-e az égből
Viruló sírodat,
S viruló sírodnál
Hervadt leányodat?
(részlet)

ARANY JÁNOS

Árva fiú

Temetőben csendes az én házam,
Jobb neki ott énvelem egy házban;
Oda viszem karon fogva
Magammal,
Magammal:
Ne bánjon így senki az én
Fiammal!
(részlet)
1.

Milyen szülő-gyermek kapcsolatot láttok a két részletben?

PETŐFI SÁNDOR

Czakó temetésén

(† öngyilkosság által december 14, 1847)
Könnyez a részvét… oh még a
Gyűlölség is, ha itt vóna,
Ejtene egy drágagyöngyöt,
Egy könyűt e koporsóra.
[…]

Nagy a világ, nagy a világ,
Benne miljom embertárs van,
S ő e nagy világban, ő e
Milliók közt állt magában.
(részlet)
337

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

ARANY JÁNOS

Czakó sírján
Ott a költő sírja, a kicsiny fehér domb,
Ujon ásott sír az, nem nőtte be hant;
Ormán az öreg tél pihen ősz hajával,
Ifju élet romja temetve alant.
Mért halt meg? hiszen még oly soká élhetett:
Bölcs kárhoztatás! menj, dobd reá kövedet.
[…]
Mi pedig, barátim, járjunk el a sirhoz
Olvasztani róla könnyel a havat,
Hadd sírjon a szív, ha itélni erőtlen!
Tán így hamarább jön az enyhe tavasz
S béhinti virággal az egyszerü dombot,
Hol ő pihen, aki tövis közt bolyongott.
(részlet)
1.

Hogyan tekint a két költő öngyilkos barátjuk életére és halálára?

ALFÖLDY JENŐ24

Olvastam, költőtárs…

Arany és Petőfi levelezése prózában, versben
(3) Szalonta, február 28. 1847.
Azonban elfogy előlem a papír: be kell zárnom levelemet. Bezárom azt azon jó
kívánattal, hogy isten adjon neked hosszú, dicső életet, innen is, túl is a síron. Fogadd
szívesen nőm viszontüdvezletét, s gyermekim csókjait, kik már is égnek látni azt a jó
„Petőfi bácsit” ki azt a szép Kukorica Jancsit írta. […] Isten veled! isten veled! Igaz barátod
Arany János
szalontai másodjegyző
1.

24
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Miként fogadta Petőfit Arany családja? Keressetek a többi levélben is erre mutató részeket!

Alföldy Jenő (1939–): irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus.
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(4) Pest, március 31. 1847.
Én nem vagyok túl szerény ember, ezt legdühösebb ellenségem sem foghatja rám;
őszintén elismerem, hogy megérdemlem a dicséretet; de ha szembe dicsérnek, tudj’
az ördög, olyan furcsán érzem magamat, mintha rühös volnék s nem volna szabad
vakaróznom. Ez ugyan nem a legesztétikusabb hasonlítás, de igaz; s én az az ember
vagyok, ki az igazért a szépet is föláldozom. Ezt sokan vették már rossz neven tőlem,
de ha még többen veszik sem bánom. Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó
és szerintem szép is. Ez az én esztétikám. Mikor Toldi alszik s szájából a nyál foly, ezért
sokan le fognak téged köpni, de én megcsókollak. – Ebadta! hogy mered azt gondolni, hogy én Dózsáról más véleményen vagyok, mint te? Én Dózsát a magyar történet
egyik legdicsőbb emberének tartom, és szentül hiszem, hogy lesz idő (ha fönnmarad
a magyar nemzet), midőn Dózsának nagyszerű emlékszobrot fognak emelni, és talán
mellette lesz az… enyém is. […] Leveledet elvárom. Ölellek téged, nődet, gyermekei
det, mindnyájatokat, kedveseim! Igaz barátod:
Petőfi Sándor
1.

Milyen módon jellemzi Petőfi önmagát?

2.

Mennyiben tér el Petőfi szépségfelfogása a klasszicista eszménytől?

(6) Szalonta, május 27. 1847.
Fogadd nőm szíves üdvözletét, ki azzal dicsekszik, hogy ha egyszer véletlenül betoppannál, arcképed után megismerne. Fogadtam vele. Ugyan tégy próbát.
Megáldjon, kedves jó fiú, az atya úristen, megigazítson a fiú úristen és megszenteljen
a sz. lélek úristen hogy áldott légy mennyen és földön, 25 buzgón imádkozza szerető
barátod
Arany János
(11) Szatmár, augusztus 6. 1847.
Drága komámasszony, kegyedet kérem meg alázs’an,
Üsse agyon férjét és szidja meg istenesen, ha
Még ezután sem fog nekem írni az illyen-amollyan.
Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről
Ír röviden, haragunni fogok majd hosszu haraggal.
El ne feledje a barna Lacit s a szőke Julist, e
Kedves gyermekeket. Hát a kert hogy van, amelynek
25

„Megáldjon, kedves jó fiú, az atya úristen, megigazítson a fiú úristen és megszenteljen a sz. lélek úristen hogy áldott
légy mennyen és földön”: a református istentisztelet áldásának szövege.
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Rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a
Messzeröpűlt lélek hívemhez vitte szerelmét.
És a csonka torony, mely a lezugott harcoknak utána
Most szomorún hallgat gyér fűkoszorúzta fejével,
S várja jövendőjét, mely lábát ráteszi, s akkor
Összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből
A mankót a halál… áll még a gólya fölötte,
Méla merengéssel nézvén a messze vidékbe?
Mindenről akarok, mi nekem kedves vala, tudni.
Jártam azóta dicső, szép tájakon, ámde tiétek
Mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni;
A veletek töltött kor tette szivemben örökké. […]
Tegnap váltottam jegyet, szeptember 8-kán esküszöm. Eddig leszek itt Szatmáron,
akkor megyek Koltóra. Írj tüstént, Jankó, ha istened van. Ölel-csókol benneteket igaz
barátod
P. S.
(12) Szalonta, augusztus 11. 1847.
Kedves barátom, lelkem jobb fele!
Mi volna édesebb dolog nekem,
Mint írni hozzád, írni íveket,
Tarkán, ahogy jő, zöld, piros, fejér,
Meg tudja a szent millyen gondolat.
S mégis te feddesz és panaszkodol,
Halottbeszédet tartasz síromon,
És több eféle. Megvallom, fiú,
E szemrehányás, e feddő levél,
E szenvedélyes „meghaltál” kiáltás,
E lecke ízü dorgáló beszéd,
Ez a lelket leöntő nyakleves,
Ily megrohanva, ily váratlanul,
Hogy a léleknek annyi érkezése
Sincs, míg szemét törölje, vagy pedig
Nyálát lenyelje – meg kell vallanom,
Hogy ez nekem… fölötte jól esett.
Oh, mert belőle látom, mint szeretsz, […]
Arany János
1.
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A két költő szép barátságának sok jellegzetes vonását mutatják a fenti szövegrészek (6.,
11., 12.) Melyek ezek a vonások? Keressetek legalább négyet-ötöt!
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(13) Szatmár, augusztus 17. 1847.
„Aranyos” szájú szent „János” barátom!
[…] Különben, hogy ezen kedvetlen dolgok után áttérjünk végre… még kedvetlenebbre: az én vőlegényi napjaim nyomorúságosak. Ipam annyira nem szeret, hogy
formaliter26 megtiltotta a kijárást hozzájok. Már megszegtem ugyan egy párszor e
tilalmat, de vesztemre, mert utósó kinnlétemben – valami tíz vendég szemeláttára – oly
hidegen viselte magát irányomban, mint valami jegesmedve, úgyhogy én tökéletesen
jégcsappá fagytam volna, ha mátkám napvilág-pillantásai nem ónak. Levelezünk
erősen egymással és ő néha berándul Szatmárra, ez menti meg lelkemet az éhhaláltól.
Hanem hiszen holnaphoz három hét nem a világ. – Mostanában bizony már nemigen
látjuk egymást, azonban mondd meg az én kedves komaasszonyomnak, hogy a világ
minden kincseért se essék kétségbe, mert:
Még jőni kell, még jőni fog
A jobb kor, melly után
Buzgó imádság epedez
Mind hármunk ajakán.27
Addig türelem! már csak folyamodjunk a szamarak s birkák erényéhez. Te Jankó,
tudnál-e te nekem oly sok és oly hosszú leveleket írni, hogy beléjök unjak? […] Próbáld meg. Most pedig (valamint mind örökkön örökké) áldjon meg benneteket az én
istenem… ez a legbőkezűbb valamennyi között, azért kérem ezt; hejh, derék gyerek
ez az én istenem, bizony isten. Csókollak, ölellek et caetera, 28 s maradok hívetek: az
örök-dühösségű
Petőfi Sándor29
1.

Kapcsoljátok a fenti levelet a Petőfi-életrajz eseményeihez!

(25) Szalonta, február hó 6-án 1848.
Episztola Petőfihez30
Imádott barátom, jó Petőfi Sándor,
Szíves üdvözlését íme küldi Jean d’Or. 31
26
27
28
29
30
31

Formaliter (latin): ’szabályosan’.
„Még jőni kell, még jőni fog…”: a Szózat egyik versszakának átköltése.
Et caetera (latin): ’és így tovább’.
Arany János jegyzete a kéziraton: „NB. Tompa nem akart az Életképek kizárólagos munkatársa lenni, nem Vahot
Imrét otthagyni; ezért a baj. –1858. jan. 2. AJ”
Arany János jegyzete: „Jelen költemény méltó utóda dicsekszik lenni a »Didó panaszának«, melyet még a boldog
emlékű Magyar Kurir úgy dicsért fel 1790-ben, hogy annál egyenesebb magyarsággal írt verset nemigen olvasott az
előtte ismeretes nyelveken.”
„Jean d’Or” (francia): ’János Arany’.
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Vettem oh nagy férfi, ostoba leveled,
De azért nem mondom: hujj ki! vagy le veled!
[…]
Komámasszonyt pedig az isten éltesse,
Annyival inkább, mert ha ő nem él, te se.
Mi ámbár tudjuk, hogy bőven van csók ott,
Küldünk e levélben egy trillió csókot.
[…]
Leveled végén e két betűt találtam: P. S. Azt gondoltam, Post-Scriptumot;32 jelent
az, fordíték, de csak paraszt papírt találtam. Máskor ha a P. S.-et kiteszed, írd is meg
az utóírást.
Mindezeknek utána áldjon meg az én istenem, stb. kívánja
Tudod már ki
Hallom, hogy „Coriolán”-t33 fordítod. Boldogtalan, elkéstél. Én már az egész Shakespeare-t lefordítottam, Szent-György-vásárra meg is jelenik a debreceni nyomdában.
1.

Milyen a levél hangvétele? Keressetek minél több, akár rokon értelmű jelzőt!

2.

Társítsatok idézeteket az egyes jelzőkhöz, jelzőcsoportokhoz!

(32) Pest, május 5. 1848.
Kedves aranyom, Barát János! […] Most nyisd ki mind a hat füledet, hogy megérts,
mert különben is rossz magyarázó vagyok. […] Öcsém Jankó, midőn a szerkesztőválasztásra került a dolog, mindenekelőtt én emeltem szót, mondván: ajánlom Arany
Jánost. – Nem kellett ajánlatomat ismételnem, nem kellett magyaráznom, az egész
választmány beleegyezett, egyetlenegy tag sem szólott ellene. Ezt azért írom meg, hogy
azt ne gondold, hogy én isten tudja, mennyit fáradtam, izzadtam, szónokoltam s tán
veszekedtem, míg téged megtehettelek szerkesztőnek. Az efféle kitelik a kend szamár
fejétől. Én nem tettelek szerkesztőnek, tetted magad magadat, azért ha nekem valaha
hálálkodni mersz (amint már múlt leveledben megkezdeni elég szemtelen voltál) én
agyonütlek.
1.

Hogyan jellemzi Petőfi e levele Aranyt?

32
33

Post scriptum (latin): ’utóirat’.
„Coriolán”: Shakespeare Coriolanus című tragédiája.
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(43) Debrecenchester, november 15. 1848.
My dear Dzsenko!
Áj em itthagying Debrecent, zászlóaljunk Becskerekre megy holnapután én pedig
Erdődre with Úrláb34 januáriusig. Tehát oda légy nekem firkáling mégpedig mocs.
Tiszteling end csókoling a tied falamia és kendet vagyok barátod
PS
In the közepe of december cease the szárazkomaság. 35
(46) Szalonta, november 29. 1848.
Signore capitano!36 Minek okáért te nekem mostanában nyúlfark hosszúságú leveleket írsz, annak okáért én sem írok neked hosszabbakat, annál kevésbé, minthogy
Aradról megjöttem, Erdélybe pedig nem mentünk, Toldit pedig már megkaptam.
Ölellek stb. btod
A. J. m. p. 37
1.

Értékeljétek a két levelet (43., 46.) stilisztikai szempontból!

(49) Debrecen, december 15. 1848.
Kedves barátom, csak két szót írok: apa vagyok, a többit olvasd a fehér papírosról;
szintúgy leolvashatod, mintha ráírnám. Ma délben született fiam, kit holnap vagy
holnapután fognak megkeresztelni. Keresztapja és keresztanyja bizonyos Arany János
és Arany Jánosné lesz. A fiú neve Zoltán. Ölelünk benneteket! szerető barátod
Petőfi Sándor
(56) Debrecen, február 22. 1849.
Kedves komám, rövid, de nagy fontosságú lesz levelem. Feleségemnek mindenáron
hozzátok kell mennie; magam szeretném őt Szalontára kísérni, de ő holnap még nem
indulhat, s nekem holnap mennem kell Erdélybe. Ha egy kis barátság van bennetek,
34
35

36
37

„Úrláb”: szabadságos engedély, a német Urlaub (’szabadság’) szóból.
A levél „magyarra fordítva”: „Debrecen, november 15. 1848. Drága Jankóm! Itt hagyom Debrecent, zászlóaljunk
Becskerekre megy holnapután, én pedig Erdődre, januárig szóló szabadságos engedéllyel. Oda írj nekem, mégpedig sokat. Tisztelem és csókolom családodat és kendet vagyok barátod PS – December közepén megszűnik a szárazkomaság.” Szárazkoma: olyan ember, aki nem keresztel, de tartja a komaságot.
Signore capitano (olasz): ’kapitány úr’.
M. p. (latin manu propria): ’saját kezűleg’.
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megteszitek értünk, hogy bejöttök, mihelyt jöhettek e levelem kézbekerűlte után, s
elviszitek magatokkal feleségemet és gyermekemet. Igen-igen kérlek erre; hogy őket
aztán gondjaitokba ajánljam, az fölösleges. Én Bemhez megyek vissza. Tisztelünk,
csókolunk benneteket!
A nemsokárai viszonlátásig! barátod
Petőfi Sándor
(59) Pest, május 17. 1849.
Kedves barátom, oly csapások érnek, melyek megsemmisítenének, ha csupán fiú
volnék s nem férj és apa is. Alig egy hete, hogy megtudtam apám halálát, s holnap
anyámat temetjük el, azt az anyát, kinél jobbat soha nem teremtett az isten, s kit én
úgy szerettem, mint soha anyát nem szeretett senki. Sem apám, sem anyám többé! s
e két csapás oly hirtelen jött egymás után!... Egészséges-e fiam? írd meg ezt a legelső
postai alkalommal. Leveledet címezd a pesti térparancsnoksághoz; Kerepesi út, Mátyás-fogadó.. […] Isten veletek! ölelünk, csókolunk benneteket... írj tüstént! barátod
Petőfi Sándor
(részletek)
1.

A három fenti levél (49., 56., 59.) Petőfi életének legbensőbb mozzanatait osztja meg
barátjával. Válaszoljatok a levelekre Arany János nevében!

ARANY LÁSZLÓ

Arany János levelezése íróbarátaival
Természetök sok ellenkező vonása, az egyiknek vérmes, heves, nyughatatlan, gyakran
erőszakos, a másiknak szelíd, magába vonuló, szerény jelleme, úgy látszik – mint két
kerék egybevágó fogai – jól illettek egymáshoz. Még csak össze sem zördültek soha,
pedig, úgy hiszem, ezt Petőfiről kevés írótársával szemben mondhatjuk el. Atyám az
ő hálás lelkének egész melegével árasztotta el barátját, míg élt, eltűnése után pedig
alakját és barátságuk emlékét eszményi fénykörrel vonta be.
(részlet)
1.
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Arany László a kétkötetes mű bevezetésében írta a fenti sorokat. Hogyan jellemzi apját
és szeretett barátját?

Barátság és levelezés Arany Jánossal

ARANY JÁNOS

Emlények
I
Ki nékem álmaimban
Gyakorta megjelensz,
Korán elhunyt barátom,
Van-é jel síri fádon,
Mutatni, hol pihensz?
[…]

III
De nyugszik immár csendes rög alatt,
Nem bántja többé az „Egy gondolat”.

II
Behantozatlan áll
Hamvai fölött a hely.
Hol, merre nyugszik ő,
Nem mondja semmi kő,
Nem mondja semmi jel.

S döbbenve ismerek fel rajzomon
Egy-egy vonást, mit szellemujja von.

S hazám leányi közt
Nincs egy Antigoné,
Ki sírját fölkeresve,
Hantot föléje nyesve,
Virággal hintené!

Mely annyit érze, hamvad a kebel,
Nyugalmát semmi nem zavarja fel.
[…]

„Övé! kiáltom, itt, ez itt övé:
A szín erős, nem illik együvé.”
És áldom azt a láthatatlan kezet...
Múlass velem soká, szelid emlékezet!
(1855 június, részlet)

(részlet)

1.

Az eszményi fénykört fájdalom, indulat, de hála is árnyalja. Hol találtok erre mutató részeket az idézett szövegekben?
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PETŐFI SÁNDOR

Reszket a bokor, mert…
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!

Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.

Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!

1.

Gyűjtsétek ki a versből a népdalra jellemző motívumokat, szerkezeti elemeket!

2.

Milyen párhuzamokat használ a versbeszélő érzelmei megjelenítésére?

PETŐFI SÁNDOR

Beszél a fákkal a bús őszi szél…
Beszél a fákkal a bús őszi szél,
Halkan beszélget, nem hallhatni meg;
Vajon mit mond nekik? beszédire
A fák merengve rázzák fejöket.
Dél s est között van idő, nyujtózom
A pamlagon végig kényelmesen…
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Arany csal s ostor kerget tégedet
A zsarnokért megvíni, szolganép,
És a szabadság? egyet mosolyog,
S mind, aki híve, a harctérre lép,
S érette, mint a szép lyánytól virágot,
Sebet, halált oly jókedvvel veszen…
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Egyik kezemben édes szendergőm
Szelídeden hullámzó kebele,
Másik kezemben imakönyvem: a
Szabadságháborúk története!
Minden betűje üstököscsillagként
Nyargal keresztül magas lelkemen…
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Hány drága élet hullt már érted el,
Oh szent szabadság! és mi haszna van?
De lesz, ha nincs: tiéd a diadal
Majd a csatáknak utósóiban,
S halottaidért bosszut is fogsz állni,
S a bosszuállás rettentő leszen!…
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.
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Hitvesi költészet

Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak bé
A szabadságnak ellenségei!…
Egy kis mennydörgés szívem dobogása,
S villámok futnak által fejemen,
S keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.
1.

Mutassátok be a vershelyzetet!

2.

Milyen történelemszemlélet bontakozik ki a versből?

3.

Hogyan jelenik meg más Petőfi-versekben a jövő?

PETŐFI SÁNDOR

Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
1.

Hogyan értelmezhető a cím?

2.

Monológ vagy párbeszéd a vers?

3.

Mutassátok be a vershelyzetet!
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4.

Mi a vers témája? Hogyan illeszkedik a témához a műfaj?

5.

Milyen érzésekről árulkodik a versritmus?

6.

Táblázatban szemléltessétek a vers ellentéteit és párhuzamait!

7.

„Elhull a virág, eliramlik az élet…” Miért nevezhette Kosztolányi Dezső ezt a sort a legszebb
magyar verssornak?

8.

Keressetek a romantikára jellemző jegyeket a versben!

BEREMÉNYI GÉZA 38

Szeptember elején
Nem nyílnak a völgyben a kerti virágok,
hóban akadt el a szárnyas idő,
és látod emitten a téli világot,
kicsorbult a ködtől a bérci tető.
Kőbe lopódzott a lángsugarú nyár,
benne virít az egész kikelet,
és íme, sötét hajunk kő között fű már,
vérünk a kőnek ad meleget.
Elhull a virág, szirmot bonthat a szégyen,
ülj hitvesem, ülj az ölembe ide.
Elhull a virág, szirmot bonthat a szégyen,
ülj hitvesem, ülj az ölembe ide.
Hasztalan dobjuk az özvegyi fátyolt,
ott csattog, akár a sötét lobogó,
mint csapdosó szárnyak a síri világból,
a szárnyas idő, mit lekötöz a hó.
1.

Húzzátok alá a mintaadó verssel egyező szövegrészeket!

2.

Értelmezzétek az eltéréseket!

3.

Milyen szövegekkel mutat intertextuális kapcsolatot a vers?

38
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Bereményi Géza (1946–): író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező.

Hitvesi költészet

PETŐFI SÁNDOR

Minek nevezzelek
Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először…
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hagjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának

Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?

1.

Mi a vers témája?

2.

Miből adódik feszültség a műben?

3.

Mi a vers műfaja?

4.

Milyen metaforák uralják az egyes versszakokat? Tárjátok fel ezek jelentését, a képalkotásban megjelenő összetartozásukat!

5.

Vitassátok meg, sikerült-e kifejeznie, mit jelent a versbeszélő számára a felesége!

349

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

PETŐFI SÁNDOR

A hegyek közt
Ott alant, alant, a mélyben,
A kék messzeség ködében,
Ott a város… csak ugy rémlik,
Mint a múlt, amelyet félig
Átadott immár a lélek
A felejtés éjjelének.
Kinn vagyok a természetben,
Fönn magasra nőtt hegyekben;
Magas e hely, itt pihen meg
Koronként a vándor felleg,
S ha itt volnék éjjelenként,
Csillagokkal beszélgetnék.
Lenn a völgyben, lenn a mélyben,
A kék messzeség ködében,
A város távol zajában
Hagytam gondod, hazám s házam!
Ott lenn hagytam minden gondot,
Mely szívem fölött borongott,
Melynek sötét árnyékában
Mint rideg kőszikla álltam.
Ne bántsatok, ne bántsatok,
Ha egy rövid napot lopok
A magam mulatságának,
Hisz eleget élek másnak!…
Minden lenn maradt, ami bánt,

Nem hoztam föl magammal mást,
Csak ami boldogságot ad,
Kedvesemet és lantomat.
Kedvesem, ki egy személyben
Asszony s gyermek, örömében
Jön és megyen, pillangót űz,
Virágot szed, koszorút fűz,
Majd eltűnik, majd előjön;
Ugy lebeg a hegytetőkön,
Mint egy álom tüneménye,
Mint e rengeteg tündére.
Én merengve, oh természet,
Örök szépségidre nézek,
S szemeimnek bámultában
Néma, de szent imádság van.
Mint felém repeső szivek,
Rezgenek a falevelek,
S ábrándos suttogásukban
Mennyi kedves, szép titok van!
Fáktól vagyok körülvéve,
S mint édes fia fejére
Áldó keze az atyának,
Ugy hajolnak rám az ágak.
Istenem, de boldog vagyok!
Majd, hogy sírva nem fakadok.

1.

Mutassátok be a vers gondolatmenetét!

2.

Milyen ellentétek jelennek meg a műben?

3.

Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, milyen felismerések fejeződnek ki a költeményben!
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Hitvesi költészet

ARANY JÁNOS

A honvéd özvegye
Jöttem, hogy, amit sejte a hír,
De nem láttak tanú szemek,
– Amit te hinni úgy siettél –
Halálomról meggyőzzelek.
Igen! mi elváltunk: szabad vagy;
Enyém a sír, tiéd a jog, –
Mert a halottak nem pörölnek,
És én azok közül vagyok.

Eldobtad a tiszteletes gyászt,
Korán vetéd el azt, korán,
Meglehet, e gyász néha-néha
Emlékeztetett volna rám:
És eldobád – hajh, mint csalódtam! –
Azt is, aminél egyebet
Alig szerettél bennem: egykor
Hiú bálványod… nevemet.
(részlet)

1.

Nézzetek utána a vers keletkezéstörténetének! Ismerhette-e a művet Júlia?

2.

Kinek a nevében szólal meg a honvéd?

3.

Milyen érzések fogalmazódnak meg a versrészletben?

4.

Mutassátok be a vershelyzetet!
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PETŐFI SÁNDOR

Egy gondolat bánt engemet…
Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,

Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók 39 kiséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

1.

Jelöljétek be a vers szerkezeti egységeit, és készítsetek illusztrációkat hozzájuk!

2.

Milyen stíluseszközökkel teremti meg a költő a harc világát?

3.

Vizsgáljátok meg a mondatok hosszát és szerkezetét! Hogyan függ ez össze a műfajisággal?

39
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„Fátyolos zászlók”: a gyász jeléül a zászlóra fekete fátyolt kötnek.

Forradalmi és látomásköltészet

PETŐFI SÁNDOR

Szabadság, szerelem!
Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.
1.

Miért tekinthetjük epigrammának ezt a verset?

2.

Milyen szabadságfelfogást tükröz a mű?

3.

Milyen, a romantikára jellemző stílusjegyeket fedeztek fel benne?

PETŐFI SÁNDOR

Magyar vagyok
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé40 a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

40

„Rettegé… kardunk”: félt a kardunktól.
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Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
1.

2.

Értelmezzétek a következő kijelentéseket!
„Nincs annyi szám, / Ahány a szépség gazdag kebelén”
„Természetem komoly, / Mint hegedűink első hangjai”
„Európa színpadán mi is játszottunk” „Hogy hallgatunk” „Itt minálunk nem is hajnallik még”
Ábrázoljátok gondolattérképen a „Magyar vagyok” kijelentéshez fűződő képeket!

3.

Vizsgáljátok meg a verszárlat alakzatait!

4.

Milyen más magyar irodalmi művekkel tudjátok kapcsolatba hozni a mű világát?

5.

Válasszátok ki és indokoljátok, melyik versszak tetszett a legjobban!

PETŐFI SÁNDOR

A puszta, télen
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda;
Amit a kikelet41
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,42
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla43 kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris44 a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök45 sem hegedűl.
41
42
43
44
45
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Kikelet: tavasz.
Elfecsérel: elpazarol, könnyelműen elkölt.
Méla: elgondolkodásra késztető.
Haris: szürkés, barnás színezetű madár, mely a magas, sűrű növényzetű, nedves réteket kedveli.
Prücsök: tücsök.

Forradalmi és látomásköltészet

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant46 röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson…
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;47
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó48 el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.
Leveles49 dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár50 és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat, 51
Hóval söpörték be a szelek az utat.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, 52
A harmadik velök birkozni szemközt jő.
46
47
48
49
50
51
52

Alant: lent.
Csősz: mezőőr, a falu határában a termésre vigyázó ember.
Tinó: egy-három éves borjú.
Leveles dohány: feldolgozatlan dohánylevél.
Csaplár: kocsmáros.
„Sem fordítja feléjök a rudat”: nem fordítja felé a szekérrudat, azaz nem megy oda senki.
Tűzkő: kovakő, amelyből tűzgyújtáshoz szikrát pattintottak.
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Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló…
Háta mögött farkas, feje fölött holló.

Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

1.

Hasonlítsátok össze a vershelyzet és a verszárlat képi világát!

2.

Készítsetek képregényt vagy filmtervet (story board) a pusztán bujdosó betyár sorsáról!

JÓKAI MÓR

Életemből
Tízen írtuk alá e szerződést: Petőfi, Pálffy, Degré, 0bernyik, Pákh, Bérczy, Tompa,
Kerényi, Lisznyai és én. Ez volt a „tízek társulata”. Csupán egyet hagytunk ki a számításunkból; azt, hogy abban az időben a lapkiadáshoz engedély is kellett. A laptulajdon
akkor szabadalom volt, s gondoskodva volt róla, hogy három szépirodalmi lapnál több
ne legyen a világon. A tízek nem kaptak egy negyedik lapra engedélyt, s egy évre terjed fogadalmukkal csak azt nyerték, hogy egy évig el kellett némulniok, nem írhattak
sehova…
De nem csak azért volt az fiatal irodalom, mert tagjai ifjú emberek voltak, hanem
azért is, mert új, ifjú és merész volt egész irányzata politikai, társadalmi, költészeti
téren, elütő az eddigitől, kezdeményező, korszakba vágó…
Valamennyien franciák voltunk! Nem olvastunk mást, mint Lamartine-t, Michelet-t,
Louis Blancot, Sue-t, Hugó Victort, Berangert, s ha egy angol vagy német költő kegyelmet nyert előttünk, úgy az Shelley volt és Heine, magok is nemzeteik kitagadottjai, s
csak nyelvökre nézve angol és német, de szellemökben franciák.
Petőfinél valódi kultusszá fejlődött ki a franciaimádás. Szobája tele volt aggatva
nagybecsű kőmetszvényekkel, 53 miket Parisból hozatott, s azok a 89-iki forradalom
férfiai voltak. Danton, Robespierre, Saint-Juste, Marat s egy nő, madame Roland.
Ezekkel társalgott mindennap. Még szakállát is franciásan hagyta meg.
(részlet)
1.

Milyen céllal alakult a Tízek Társasága?

2.

Hogyan jellemezhetjük a társaság gondolkodásmódját?

3.

Nézzetek utána, mi volt a tagok teljes neve! Olvassátok el, hogyan mutatta be őket Jókai!

4.

Nézzetek utána, kiknek a műveit olvasták a fiatalok! Milyen történelmi szerepet játszottak
azok, akikért Petőfi rajongott?

53
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Kőmetszvény: kőnyomat, litográfia. Speciális nyomdatechnikai eljárással létrehozott (színes) kép.
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A forradalom és a szabadságharc versei

Lapok Petőfi Sándor naplójából
Pest, március 17. 1848.
Az éj nagy részét ébren töltöttem, feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott
kis feleségemmel együtt, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt, mint a
hadsereg előtt a magasra emelt zászló. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni? mert az
határozottan állt előttünk, hogy tenni kell és mingyárt holnap… hátha holnapután
már késő lesz!
Logikailag a forradalom legelső lépése és egyszersmind főkötelessége szabaddá
tenni a sajtót […] azt fogjuk tenni! a többit istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést
tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! és ha lelövöldöznek? isten neki,
ki várhat ennél szebb halált? […]
Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már
tele volt ifjakkal. Jókai a proclamatiót54 olvasta fel, én Nemzeti dalomat szavaltam el;
mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott.
A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes
erővel kezdjük meg a nagy munkát… Jókai ismét fölolvasta a proclamatiót s a tizenkét
pontot, s én velem elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettőt fanatikus lelkesedéssel
fogadták s a refrainban55 előjövő „esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az
egész sereg, mely a téren állt.
Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidacsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót56 lefoglaljuk. Mi megtettük
azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. […]
A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a censura57 eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március 15-ike. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre emlékezetessé
teszik a magyar történetben. Események folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül,
de tekintve annak, a mi volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermekeknek
az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek.
Pest, április 1. 1848.
Ma olvastatott föl a megyei választmányi gyűlésben a minisztériumról szóló királyi
leirat. Az ifjuság és igy az egész forradalom nagyon elégedetlen vele, de a békés polgárok
nagyon meg vannak elégedve, s csaknem nyilvánosan hazaárulóknak nyilatkoztatták
azokat, akik ezentul nyugtalankodni fognak…
54
55
56
57

Proclamatio (proklamáció): rendkívüli bejelentést tartalmazó kiáltvány.
Refrain: refrén.
Sajtó: itt nyomdagép jelentésben szerepel.
Censura (cenzúra): a szövegek nyomtatásban való megjelentetését ellenőrző hivatal.
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Pest, április 29. 1848.
Átaljában sokat foglalkoznak most velem a rágalmazó kutyaháziak. Némelyek azt
hirdetik, hogy megtébolyodtam, mások, hogy el akartak fogni, de megszöktem. Szeretnétek, ha igy volna, ugyebár? tudom. A megtébolyodásból mi sem lesz, biztosithatlak
felőle benneteket; legfölebb azon esetben tudnék megőrülni, ha becsületessé válnék
az egész világ, mert akkor nem lenne ki ellen küzdenem, pedig nekem harc és háború
kell mindhalálig, s én csak a gazok ellen harcolok. Ami a másik cikket illeti, jöhetnek
olyan siralmas idők, hogy befognak, de azt nem fogjátok hallani, hogy megszöktem.
(részletek)
1.

Mit jelölt ki március 14-én este a legfontosabb célként Petőfi?

2.

Kik és hogyan segítették, hogy a terv megvalósuljon?

3.

Mi volt a véleménye Petőfinek március 15-éről?

4.

Miért bomlott meg a közös akarat?

5.

Milyen híreket kezdtek terjeszteni Petőfiről? Szerintetek miért történt ez?

PETŐFI SÁNDOR

Nemzeti dal

58
59
60
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Talpra magyar, hí58 a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang60 ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak 59 ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

„Hí”: hív.
Kárhozott: a halál után örök túlvilági szenvedésre ítélt.
Bitang: hitvány, alávaló.

A forradalom és a szabadságharc versei

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

1.

Készítsétek el a vers érvrendszerének vázlatát két kulcsfogalom (szabadság és rabság)
köré rendezve!

2.

Gyűjtsétek ki az erősítés eszközeként használt alakzatokat!

3.

Milyen más Petőfi-művekben jelent meg hasonló hangulatú verszárlat? Idézzétek őket!

PETŐFI SÁNDOR

Föltámadott a tenger…
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj61 hullámokat vet
Rémítő ereje.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült62 tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,63
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!
1.
61
62
63

Milyen képeken keresztül, milyen fokozatokban mutatja be a költő a felkelő nép erejét?
Szilaj: vad természetű, indulatos.
Bőszült: haragos.
Gálya: evezős hajó, melyet általában a gályarabok (elítéltek) erejével hajtottak.
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2.

Kik a vers megszólítottjai?

3.

Hogyan fogalmaznátok meg saját szavaitokkal a mű szentenciaszerű lezárását?

4.

Vizsgáljátok meg a verselést és a rímképletet! Milyen többletjelentést fedeztek fel?

PETŐFI SÁNDOR

Fekete-piros dal
Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt,
Lejárt az ideje!
Más szín illeti most a magyar nemzetet:
Piros és fekete.
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
Kicsiny sziget vagyunk tenger közepében,
Erős vihar támad,
Mindenfelől jőnek és megostromolják
A habok hazámat,
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
Készül az ellenség; és mi készülünk-e?
Mit csinál a kormány?
Ahelytt, hogy őrködnék, mélyen, mélyen alszik
Fönn a haza tornyán.
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
[…]
Hol lesz az új Mohács? ahol megint lemegy
Majd a haza napja,
S háromszáz évig vagy talán soha többé
Arcát nem mutatja!
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
(részlet)
1.

Milyen színszimbolikára épül a vers?

2.

Soroljatok fel műveket, ahol alapképként megjelent a sziget-toposz!

3.

Gondolkodjatok rajta, miért azonosítható a helyzet a mohácsi vésszel! Olvassátok el
a teljes költeményt, és hasonlítsátok össze Petőfi gondolatait saját elképzelésetekkel!
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PETŐFI SÁNDOR

Európa csendes, ujra csendes…
Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai…
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.

Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.

Magára hagyták, egy magára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.

Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.

De hát kétségbe kell-e esnünk,
Hát búsuljunk-e e miatt?
Ellenkezőleg, oh hon, inkább
Ez légyen, ami lelket ad.

Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked.

Vagy kell-e még több, hogy áldásod
Ne érdemetlen szálljon ránk?
E hűtlen korban mi utósó
Egyetlen híveid valánk.
1.

Milyen képekben jeleníti meg Petőfi a magyar nemzetet?

2.

Hogyan tükrözi a kétség és remény kettősségét a vers?

3.

Készítsetek illusztrációt különböző technikákkal egy szabadon választott versszakhoz!

PETŐFI SÁNDOR

Az erdélyi hadsereg
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka64 véres csillaga.
[…]
64

Osztrolenka: város, a lengyel szabadságharc legvéresebb csatájának helyszíne (1831). Bem József stratégiai
megoldásával kerülték el a lengyel hadsereg teljes megsemmisülését.

361

VI. ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL

Két nemzet van egyesűlve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?
Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!
(részlet)
1.

Nézzetek utána, mi volt Bem József szerepe a magyar szabadságharcban!

2.

A kortársak Vörösmarty Szózatának nemzethalál-képében a lengyel nemzet pusztulását
látták. Miért lehetett ez így? Hogyan kaphatott új, a magyarságra vonatkozó jelentést ez
a metonímia?

PETŐFI SÁNDOR

Itt van az ősz, itt van ujra…
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
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Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –
Kedvesem, te űlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
1.

Gyűjtsetek olyan képeket, amelyek a természet szépségét és a csendet, nyugalmat ábrázolják!

2.

Mutassátok be, hogyan vált nézőpontot a lírai beszélő!

3.

Tájleírás, állapotrajz vagy szerelmes vers? Foglaljatok állást, és érveljetek nyolc-tíz mondatos, összefüggő szövegben véleményetek mellett!

ILLYÉS GYULA

Petőfi

Az ütközet elején a költőt a falunak Segesvár felé nyíló végén az országút mellett látták.
A leégett falu szélén egy sütőkemencén ült, zsebkönyvébe jegyezgetett. Félóráig egy
árokhíd karfáján könyökölt. Később a tüzérekhez ment, egy lecsapódó ágyúgolyó
porfellegbe takarta; kabátujjával hosszasan törölgette két szeméből a szemetet. Amikor
az orosz támadás vad hurrája egyszerre három oldalról is fölhangzik, gondolataiba
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merülve a falu gyepűjénél áll, közel a kötözőhelyhez. A sebesülteket ápoló orvos rémülten mutatja neki a jobb oldalon a két ezred dzsidást, akik alig ezer lépésre szétszórják
a hasztalanul védekező maroknyi huszárságot. „Potomság” – feleli a költő. Az orvos
bal felé mutat. A balszárny is, az egész arcvonal menekült. Kiáltások hangzottak: be
vagyunk kerítve! A költő balra pillantott; futott a vezérkar, maga a merész kis öreg is;
erre szó nélkül megfordult, és ő is futni kezdett. […] Az orvos a dombról visszapillantva,
még látni vélte a költőt, amint az országúton fedetlen fővel, szétterpesztett ingujjakkal,
lengő zubbonyában menekült. Aztán utolsóként ő is szem elől vesztette. […]
A fejéregyházi kaptató forrásánál meghalt valaki. De a költő holtteste sose került elő.
A kozákok mögött nem nagy távolságra egy osztrák ezredes lovagolt. Heydte, Erdély
jövendő Haynauja. Nem harcolt, teendője a végső „tisztogatás” volt: az elhantolás,
elszállítás. Ez az ezredes, a katonai kormányzósághoz küldött jelentése szerint Fejér
egyháza és Héjjasfalva között, közvetlenül a szökőkútnál eltorzult arcú, elölről leszúrt
felkelőt látott; már nadrágjáig le volt vetkőztetve. Mellette vérrel bemocskolt iratok:
a rabló kozákok fosztogatás közben szórták el, számukra teljesen értéktelen holmik.
A személyleírás ráillik a költőre.
De hátha mégsem ő volt? Hátha csak megsebesült? […]
A segesvári ütközet után egy-két napra nagyjából már bizonyos volt, hogy a költő
ott lelte halálát. De hányan vélték őt látni azután is…
(részlet)
1.

Miért nem tudunk biztos adatokat Petőfi haláláról?

2.

Ki volt a „merész kis öreg”, aki szintén menekült?

3.

Milyen szerepe volt Heydte ezredesnek Erdélyben?

4.

Nézzetek utána, milyen történetek éltek és élnek tovább Petőfi sorsáról a nemzeti emlékezetben!
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Petőfi Sándor: Az apostol

PETŐFI SÁNDOR

Az apostol

III.
„Isten, légy üdvöz, légy imádva!
Fölszállott hozzád egyik porszemed, hogy
Előtted leboruljon,
S elmondja: hű fiad vagyok, atyám!
Kemény pályára útasítál,
De én nem zúgolódom,
Sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy
Szeretsz, hogy én választottad vagyok.
A föld lakói elfajultanak,
Eltértek tőled, rabszolgák levének…
Rabszolgaság, ez a bűnök szülője,
A többi ennek apró gyermeke.
Ember hajol meg emberek előtt!
Ki embertársának fejet hajt,
Az, isten, tégedet csufol!
Meg vagy csufolva, isten, ott a földön,
De ez örökké nem maradhat így,
Dicsőségednek helyreállni kell.
Egy éltet adtál énnekem, atyám,
S én azt szolgálatodra szentelem.
Mi lesz a díj? vagy lesz-e díjam,
Nem kérdezem;
A legroszabb rabszolga is kész
Fáradni, hogyha megfizetnek érte.
Én díjkivánat, díj reménye nélkül
Fáradtam eddig, s fáradok tovább is.
De lesz jutalmam, s nagy jutalmam lesz
Azt látni majd, hogy embertársaim
Rabokból ujra emberek levének,
Mert én őket, bár vétkesek,
Vétkökben is fölötte szeretem.
Adj, isten, adj fényt és erőt nekem,
Hogy munkálhassak embertársimért!”
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X.
„Imádlak, isten; most tudom, ki vagy?
Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,
De nem értettem nevedet.
A nagy természet magyarázta meg
Hatalmad és jóságodat…
Dicsértessél, dicsértessél örökre!
Imádlak, isten; most tudom, ki vagy?”
XI.
„A szőlőszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? ez belékerűl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És azután az emberek belőle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom65 napsugár?…
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?…
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
65
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De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve,
Nagy a föladat, az
Idő röpűl, s az
Élet rövid. –
Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,
Zászlótokhoz hűséget esküszöm,
S hahogy66 véremben lesz egy pártütő csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!”
1.

A három monológ ebben a sorrendben, de nem időrendben olvasható a műben. Állítsátok
az epikus idő sorrendjébe őket! Szilveszter milyen életkorában, illetve életszakaszában
hangzanak el ezek a szövegek?

2.

Milyen hangvételűek ezek a belső beszédek? Véleményeteket idézetekkel támasszátok alá!

3.

Alkossatok öt-hat vázlatpontos kiáltványt a szövegrészletek alapján a világmegváltó
apostol feladatairól!

66

„Hahogy”: hogyha.
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ERDÉLYI JÁNOS

Petőfi Sándor újabb költeményei (1846)
[…] minden tárgy naggyá és széppé lehet, ha a költő meg tudja eleveníteni; az aljas nem
a tárgyban fekszik, hanem a költő előadásában. Költői tehetség mindenből mindent
tehet. „De Petőfinél éppen az előadás aljas”, azt mondják némelyek; „ő esküszik és
káromkodik.” – Tagadom. Ő nem káromkodik, ő csak körmönfont, erőteljes, népies
nyelven fejezi ki olykor magát […] nyelve s előadása jellemes. 
(részlet)
PETŐFI SÁNDOR

Előszó

Petőfi Sándor összes költeményei (1847)
Irodalmunkban a kritika s a közönség véleménye egymástól annyira különböző tán
még egy írórul sem volt, mint rólam. A közönség nagy része határozottan mellettem,
a kritikusok nagy része határozottan ellenem van.
(részlet)
1.

Petőfi verseinek 1847-es összkiadása háromezres példányszámban kelt el. A fenti részleteket figyelembe véve szerintetek milyen összefüggésben áll egymással a szakmai és a
közönségsiker?

ADY ENDRE

Petőfi nem alkuszik
Aranyos, csúnya, diákos magyar Apolló, szilaj, nagy gyermek, egy őszinteség-Etna,
mely örökösen ámíttatni szeret. Egy harag-Etna, mely nem tud úgy haragudni s tombolva rombolni, hogy ez neki ne fájjon legfájóbban. […]
Párizsba, külföldre vágyott és nem mehetett, mert neki – neki – neki nem volt
pénze. Milyen felségesen képzelte el a tengert s még csak tengert sem láthatott soha.
Hogy máma el lehessen drága, hasznothozó tankönyvekben róla mondani: a magyar
róna volt az ő világa. Persze, hogy a magyar róna, mely neki a délibábot s ragasztó sarat
adott, semmi okosabbat, jobbat és többet. Hát nem biztos-e, hogy ma a Spitzbergákra
vagy Japánba utazna, ha élne és kieszközölnének neki valami kormánystipendiumot?67
(részlet)
67
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1.

Ti Petőfi mely jellemvonásait hangsúlyoznátok, ha ezzel részben önábrázolást is adnátok?

2.

Adyhoz hasonlóan ti is gondolkodjatok el azon, mit csinálna, hogyan élne ma Petőfi
Sándor! Fogalmazzátok meg gondolataitokat!

BABITS MIHÁLY

Petőfi és Arany
Petőfinek a múlthoz kevés érzéke van […] a múlt sebei gyorsan tűnnek nála; Petőfi a
jelen pillanat költője […]. Viszont Aranyt, amint a saját múltja folyton üldözi, vagy
üldözi örökké fajának múltja is: az ő költészete valóban az egész múlt eredője. […]
Petőfinél a realizmus önkénytelen, magától értetődő, könnyű. Aranynál aggodalmas
fájdalmas. Az egyik a tükör, a másik a festő. […] Ez annak a rendellenes erkölcsi érzékenységnek alapja, mely Arany egész életét egy Hamlet életévé teszi; ha Petőfié az
egészséges erkölcs, Aranyé beteges erkölcsi szenzibilitás […]. E rendkívüli erkölcsi
érzékenység a lelket habozóvá, félénkké, szemérmessé teszi. Itt minden megint összefügg az előbbiekkel. Akinek minden ártatlannak látszó cselekedete új lelkifurdalások
bőséges forrása, az elzárkózik, hogy ne kelljen cselekednie. Az, ha tán ki is csábul néha
a tett mezejére […], iparkodik úgy élni, hogy azon ne lehessen folt. Visszavonult lesz
és nyárspolgár. Amily lelkiismeretes költő, oly lelkiismeretes tanár, férj, apa. De ez a
nyárspolgárság lényegileg különbözik a Petőfi nyárspolgárságától. Petőfi nyárspolgár
a zseni álarcában. Arany zseni a nyárspolgár álarcában.
(részlet)
1.

Hogyan függ össze Babits szerint a múlthoz való érzék és az erkölcsi érzékenység, illetve
a tettrekészség?

2.

Milyen a hamleti alkat? Petőfi vagy Arany képviseli ezt a lelkialkatot?

3.

Kit nevezünk nyárspolgárnak? Bennetek milyen kép alakult ki Petőfiről az életművével
való ismerkedés során?

JUHÁSZ FERENC68

Előszó Arany János válogatott lírai verseihez
Petőfi volt, a tündér-üstökös, a verhetetlen-hitű, a vad és tündökletes, az égitest-szárnyalású, a magával-rántó, rólunk a gyöngeség viasz-álcáját leolvasztó, a kétségek dudváját69 leperzselő, a hitünket megújító.
1.
68
69

Magyarázzátok meg és folytassátok a Petőfit jellemző költői képeket!

(részlet)

Juhász Ferenc (1928–2015): költő, író, szerkesztő.
Dudva: gyomnövény, gaz.
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ESTERHÁZY PÉTER70

Petőfi, a légtornász
Mert bizony Petőfi, semmi kétség, ha élne: légtornász volna. […] ez a Petőfi nevű
légtornász minden pillanatban, minden mozdulatával és minden mozdulatlanságával,
álmában és ébren és félálomban, egyedül vagy barátai karjaiban, azt hirdetné… nem,
nem hirdetné, csak állítaná, létezésének módjával állítaná, csöndesen és megfellebbezhetetlenül, amit már-már elfelejtettünk, hogy a légtornász főként nem elismert vagy
el nem ismert, nemcsak a szakmájához ért, meg a nőkhöz meg a férfiakhoz, nemcsak
állampolgár, magánszemély és alkalmazott, nemcsak mitológus,71 szociológus,72 ökonómus,73 balneológus,74 nemcsak a porondmester egyetlen méltó ellenfele vagy épp
ellenkezőleg, nemcsak nagy demokrata, dehonesztáló75 demonstrátor76 vagy alamuszi
technokrata77 demimonde,78 nemcsak fahmann79 és untermann, 80 hanem: hanem ő a
LEVEGŐ URA.
(részlet)
1.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Írjatok ti is egy meglepő Petőfi-metaforát, és bontsatok ki belőle egy rövid esszét vagy
novellát!

Esterházy Péter (1950–2016): író, drámaíró.
Mitológus: mitológiával foglalkozó.
Szociológus: a társadalmi és a társas viselkedést tanulmányozó személy.
Ökonómus: közgazdász.
Balneológus: gyógyfürdőtannal foglalkozó személy.
Dehonesztáló: becsületsértő, megszégyenítő.
Demonstrátor: tüntető.
Technokrata: vezető beosztású műszaki vagy gazdasági szakember.
Demimonde (francia ’félvilág’): magasabb körök szokásait és életmódját utánzó társadalmi réteg.
Fahmann (német Fachmann): szakember, szakértő.
Untermann (német): az artistacsoport azon tagja, aki az embergúlát lent tartja.

Petőfi hatása és utóélete a magyar irodalomban

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ81

A „fekvőrendőr”-Petőfi
[…] a Törökországi leveleknél szebben nem is kezdődhetett volna a magyar széppróza,
mégis száz évnyi hebegés-habogás következett, mert holmi fentebb stíl miatt illett kerékbe törni a magyar prózanyelvet – egészen a pimasz Petőfi 1845-ös Uti jegyzetekjéig.
El is határoztam, hogy ha hazaérek, előveszem ismét Petőfit, mert úgy emlékeztem,
hogy már első olvasásra is elbűvölt a Petőfi-próza irigylésre méltó közvetlensége.
(részlet)
1.

Olvassatok bele Petőfi Sándor Útirajzok (Úti jegyzetek) című, 1845-ös művébe, és keressetek három, Mikes Kelemen közvetlen (anekdotázó, csevegő, csipkelődő stb.) elbeszélői
stílusához hasonló részletet benne!

SZILÁGYI DOMOKOS82
83

Héjjasfalva felé
I
Lihegve fordult vissza. Már
ha itt vagy: hát szemből, Halál!

hősökért, akik istenek
módjára erőt vettenek

(Nemcsak ő s hona: tenhazád
is vérzik itt – tudod, kozák?)84

a zsarnokságon! – Ó, de így!
ravasz, alattomos, irigy

Nem ágyban, nem párnák között.
De így se! – Nagy kötést kötött

sors martalékaként! – Ha már
halni kell: hát szemből, Halál!

h ol a kivívott diadal?
melyért még az ő fiatal

Az örökéletre valót
így keresi meg – a halott.

élete sem kár! semmi se!
ha hősökért zeng gyászmise,

81
82
84

Lövétei Lázár László (1972–): erdélyi magyar költő, műfordító.
Szilágyi Domokos (1938–1976): erdélyi magyar író, költő, műfordító.
Kozák: Oroszországban és Ukrajnában élő népcsoport.
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II
Papírok, szétszórt iratok
a test mellett. Nem-siratott

IV
Napszállta? – már ki éri meg?
Még visszanéz. Szalad. Liheg.

hulla – egy a többi között:
hisz végképpen levetközött

Van út – kiút nincsen. – Ha már
halni kell: hát szemből, Halál!

– levetkőztették! – e tüzes
életből. – Távozol – fizess!

Szemből, szívem, egyem, valóm.
Hadd lássalak még meghalón.

Halál, ó szörnyű uzsorás!
– Hisz úgyis őrölte a láz,

Érezzelek, tapintsalak.
Aztán nincs már kín, nincs salak,

a lelki, testi – – kell–e még
idézni izzó szellemét – – –

verejték, szégyen, semmi gond.
Mért fut az élet, a bolond?

dehogy. Itt van. Hivatlanul.
Örök plebejus: Ő az úr.

utolsó percig! – Nincsen ír rá,
toll, tinta, kéz, amely leírná,

III
Civil őrnagy. Nincs lova se.
S reménytelen szerelmese

agy, hogy fölfogja, lássa szem.
„El vagyok veszve, azt hiszem.”

a szabadságnak. Lásd, kozák,
tiédnek is. Elátkozád,
„fugva, husztuzva” – és ölöd.
Itt, Fejéregyháza fölött.
Kortársaid legjobbikát
döfi át bosszuló pikád.85
1.

Hogyan jelenik meg a költő halálának témája az I. részben? Egyértelmű vagy relativizált
értékként (hősiesség vagy abszurd értelmetlenség)?

2.

Miként alakul a halott költő szellemének sorsa (emlékezés vagy felejtés) a II. rész szerint?

3.

A III. rész „fugva, husztuzva” utalása kinek a történetét vonatkoztatja a halál elől menekülő
költő helyzetére?

4.

A halál elől való, értelmetlen futás és a halállal való szembenézés közül melyik a vállalható
tett a IV. rész beszélője számára?

85
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Pika: a hosszú lándzsák közé tartozó szúrófegyver.
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UTASSY JÓZSEF86

Zúg március
Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!

Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,

Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben.

a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?

Hüvelyét veszti, borong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!

Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.

Talpra, Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!
1.

Milyen Petőfi-verseket idéz meg a Zúg március?

BEREMÉNYI GÉZA

Petőfi halála

Fehér zubbonyban,
sötét nadrágban az úton futok,
hátam mögött,
vive la republique 87 – két ló dobog.
A hátam mögött
vashegyek futó célra hajlanak,
dzsidája88 végét
kengyelbe akasztja a két lovas.
Most… szembefordulni…
Vive la… szembefordulni…

86
87
88

Utassy József (1941–2010): költő, műfordító.
„Vive la republique” (francia): ‘Éljen a köztársaság!’
Dzsida: hosszú, fanyelű szúrófegyver.
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Fehér zubbonyban89 – utolsó ruhám –
kengyelbe akasztott dzsidák előtt
– vive la republique –
szembe velem – vive… – lovak dobognak
és senki sem…
Nem, ne, csak így ne!
Hogy nem látja senki, nem így akarom!
Szembefordulni…
Nem látnak, nem tudják… csak dobogás…
Hisz nem is látják,
senki sem látja, hogy szembefordulok!
Így szúrnak belém
– vive la republique – így szúrnak belém.
Senki… lovak dobognak…
Nem, ne így legyen – vive la…
1.

Hallgassátok meg a fenti Bereményi-vers Cseh Tamás által megzenésített változatát!

2.

Írjatok egyoldalas összehasonlító elemzést Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé című verséről
és Bereményi Géza dalszövegéről!

89
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Zubbony: férfi felsőruha.
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Jókai regényei

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA1

Jókai időszerűsége
Egy újságírónő azt írta nemrégiben, hogy Jókai zsonglőrködik a nyelvvel. Ez így nem
igaz. A zsonglőr magáért a bravúrért munkálkodik, Jókai nyelvi bravúrja mindig valamilyen gondolati célt szolgál, divatos szóval élve: funkcionális. Az más kérdés, hogy ura
a nyelvnek, mint a zsonglőr munkaeszközének, mindent tud, kimeríthetetlen gazdagságú. […] Ha pedig legjellemzőbb vonását kellene megragadni, azt mondanám, hogy
prózájának zeneisége mindenekfelett, s zeneiségét elsősorban az alakzatok bravúros
kezelése biztosítja. […] Jókai valóban a legnagyobb szókincsű író, műveiben olvashatjuk a régies, a tájnyelvi, a rétegnyelvi szavakat; latin, orosz, török, cserkesz, francia,
angol, német stb. szavakat témájától függően; arisztokraták és parasztok, ügyvédek
és mesteremberek, szalonok és tolvajok, szélhámosok kifejezéseit, sőt nyelvújítási
szavakat is elképesztő gazdagságban. […]
Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a régi Magyarországon az emberek
többsége soknyelvű volt, a tanultak beszéltek latinul, németül, franciául, lengyelül.
A latin elsősorban a jogászok nyelvében dominál, pl. a Rab Rábyban, másutt kevésbé.
Meglepően sok műveiben az angol szó, s ezen nem is kell csodálkoznunk: ismeretes
az angol ipar, az angol parlamenti demokrácia tisztelete. […]
A mai tanügyi szakemberek, sőt a magyartanárok szerint ez a gazdag szókincs az
akadálya Jókai olvasásának, „a sok latin szó” – jajgatnak. Érthetetlen ez az aggódás.
Egyrészt van Jókai-szótár, utána lehet nézni egy-egy szónak: én magam sem tudtam,
hogy az arnót az albán régi megnevezése volt, a szótár közölte, megjegyeztem. Másrészt a mai nyelvhasználat is eléggé vegyes, pl. egy szemétgyűjtési szakértő a rádióban
„urbán legendáról” beszélt, és edukálni kívánta az embereket; a bankoknak kondícióik vannak, nem feltételeik; a zacskón ez olvasható: Powder Sugar (ráadásul nagy kezdőbetűkkel). A diákok randomra töltik ki a teszteket, és private chatelnek a facebookon.
Harmadrészt a mai tudományos szaknyelv tele van idegen szavakkal, tanárok-tanulók
valóban panaszkodnak, hogy nem értik a kijelölt tanulmányokat. Akkor miről beszélünk? Egyébként Jókainak és a többi 19. századi regényírónak-költőnek a kiiktatása a
középiskolai tantervből a magyartanárok műveltségére és szókincsére is vissza fog hatni.
(részlet)

1.

Mit tudtatok meg Jókai írói nyelvéről? Készítsetek fürtábrát!

2.

Ma a szókincs a Jókai-művek olvasásának akadálya. Gyűjtsetek érveket a kijelentés mellett
vagy ellen!

3.

Keressétek meg az értelmező szótárban a számotokra ismeretlen szavak jelentését!

1

Adamikné Jászó Anna (1942–): nyelvész.
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Jókai-szótár
a)
hajaz
istápol
Hadak útja
fizimiska
siheder
léhűtő
enyeleg
rest
pór
megtébolyodik
tornác
kvártély
teljhatalmú
pitymallik

arc, ábrázat
kissé hasonlít
kedvesen tréfálkozik
paraszt
Tejút
segít, gondoz
fiatal fiú
lusta
semmittevő ember
megőrül

b)
textus
mnemotechnika
ultima ratio regum
revelál
table moving
soror
polyglott
offert
infula
emblematikus
krízis
autentikus
ceremónia
kópia

kinyilatkoztat
asztaltáncoltatás
ajánlat
püspöksüveg
jelképes
a királyok végső érve
többnyelvű
a szentbeszéd alapjául szolgáló evangéliumi szöveg
nővér
az emlékezeti működést megkönnyítő eljárások
összessége

4.

Kössétek össze a magyar és az idegen szavak megfelelőit! Ha valamelyiknek nem találjátok a párját, nézzetek utána a jelentésüknek az értelmező
szótárban!

5.

Gyűjtsetek a Jókai-regényekből a művelt köznyelvben és a tudományos
nyelvben ma is használt szavakat! Járjatok utána a jelentésüknek!
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JÓKAI MÓR

Utazás egy sírdomb körül
Hát miért volnék én idealista?2 S miért volnának realisták 3 csak azok, akik Balzac és
Zola iskolájához tartoznak? Hiszen igaz, hogy furcsa dolgokat is írtam össze, amelyeket csapongó képzelet hozott elém; de a munkáim összes tömege egy egész nemzet
népéletét igyekszik híven, a valótól ellesetten visszaadni. Én egész hajlamom szerint
realista író vagyok, s azt mondom, hogy ilyen a valódi élet. Csak egy különbség van
közöttünk. Megmondom, hogy mi? Én ezer ember közül, akinek az élettörténetét
ismerem (pedig annyiét ismerem), találtam ötven olyan alakot, aki képviselője volt
a rossz szenvedélyeknek; de találtam ötszázat olyant, akinek jelleme a mindennapin
felül emelkedett. Hát ha az ötvennek a történetét írtam volna meg csupán, most magasztalnának, hogy milyen derék realista író vagyok; de mert azok mellett a többséget
alkotó magasabb jellemeket választottam vezéralakokul, azoknak a történetét vettem
tanúságul: azzal szidnak, hogy idealista vagyok. Én nem tagadom el a regényírónak
azt a jogát, hogy az élet árnyoldalait élethűen részletezve csoportosan adja az olvasó
elé; de követelem, hogy az élet fényoldalai is el legyenek fogadva realizmusnak. Hát
csak a korcsmai dulakodás képe jogosult faj; a csatatér leírása már nem az? A részeg, a
kéjenc csak a valódi emberalak? A hős, a mártír már csak képzelet? A városok szennye,
a kloakák förtelme, a lebujok maszatja csak a realizmus? A virágos mező, a háborgó
tenger, a falusi magány már csak idealizmus? A kéjvágy, az állati ösztön a valódi emberi
attribútum; az erény, a hűség csak tettetett külmáz? Minden asszony, leány, ifja, véne,
szépe, rútja veszendő és esendő, csak a kísértés, a csáb alkalma jöjjön eléje? Ez az igaz?
Nincsen erény? Ha van, bolond, aki tartja? De hát aki ezt állítja, az nem ismert-e soha
anyát, feleséget, leányt? El tudja-e ítélni a saját szülőit is? Akik par excellence realistáknak szeretik magukat hívatni, erőszakosan kiválogatják a társadalomból a romlott
kivételeket, alakokban úgy, mint helyzetekben: s azokat csoportosítják mesterségesen;
hanem azért, mert híven van leírva, a kórház, a fegyenctelep, a tébolyda nem képviseli
az igazi világot. Nekem a világ szebb fele jobban tetszik, de azért nem vagyok idealista.
(részlet)
1.

Milyen írónak tartja magát Jókai?

2.

Foglaljátok össze kulcsszavas vázlatban, mit jelent Jókai számára a realizmus!

2
3

Idealista: eszményképet, álomképet követő személy.
Realista: olyan ember, aki elfogadja a dogokat a valóságban.
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JÓKAI MÓR

A kőszívű ember fiai
Kedves Edmund!
Én ma bevégzem azt, amiért éltem; meghalok elveimért.
Ne sújtson le ez eset; én felemelt fővel állok előtte.
Itt hagyom áldásomat, s magammal viszem hitemet.
Kiomló vérünk nem hull háládatlan földbe; arany boldogságot fog teremni egykor
hazánknak, az emberiségnek.
Ti csendesen fel fogjátok építeni a romokat, amik most a mi fejünkre szakadtak.
A hajó kormánya ismét kezetekbe fog kerülni, elébb vagy utóbb.
A mi sírköveink lesznek a jel, hogy ott szikla van, amerre nem kell a hajót kormányozni.
Én sorsommal kibékülve halok meg.
Jó nőmet, két kis gyermekemet van kire hagyjam; egy oly jó testvér mellett, mint
te vagy, nincs miért aggódnom sorsuk felett.
Törüld le Aranka könnyeit, kis Bélát, kis Edömért csókold meg helyettem, s ha
kérdik egykor a gyermekek hol vagyok, mondjad: szívedben vagyok!
Mondjad, otthon vagyok – anyám házánál vagyok – a haza sírjában vagyok.
Te pedig légy férfi, és ne hagyd el magadat!
Élj családunknak, kit tartson meg sokáig, és hazánknak, kit tartson meg örökké
az Isten.
Testvéred, Eugen
(részlet)
1.

Milyen kulcsjelenetet idéz fel a levél?

2.

Írjatok tizenöt-húsz mondatos fogalmazást a levél állításaiból kiindulva arról, hogy az
1848–1849-es szabadságharc nem volt hiábavaló áldozat!

JÓKAI MÓR

A jövő század regénye
Lassankint kivágnak minden erdőt, felszántják a helyét, kiásnak minden völgyteknőt,
kihordják belőle a kőszenet; a természet emlői pedig nem kifogyhatlanok, mint az
ősmesék hírlelék; a kizsarolt földön egymást érik a rossz termést adó évek, az égalj
maga is mostohára változik az erőszakos erdőpusztítás miatt, s a kőszén ára száz év alatt
megnégyszereződik. Az ó-világ embere éhezik és fázik. Itt a harc az ember és a föld
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között. […] A klasszikus kor a költészet által emelte fel az embert. A héber az erkölcsi
törvénnyel ismerteté meg. A jézusi tan a szeretet vallásával váltotta meg. Még hátra
van ránézve a legnagyobb tökély fokára emelő megdicsőítés – ez az ismeret. És akkor
úgy lehet – nincs a csillagrendszerben lehetetlenség –, hogy a világalkotó a tökéletesült
emberiség számára még a földnek azt a hibáját is helyrehozza, mely legfőbb oka égalji
s időjárási rendetlenségeinknek, a földtengely elhajlását pályájától.
(részlet)
1.

Fogalmazzátok meg három-négy mondatban, milyen veszélyre figyelmeztet Jókai!

2.

Nézzetek utána, érvényes-e ma az utolsó mondatban megadott tudományos magyarázat!

JÓKAI MÓR

Sárga rózsa
Ekkor a legény megfogta a leánynak mind a két kezét, s szelíden, lágy szóval beszélt
hozzá.
– Klári édes! Nem mondom már, hogy „kisasszony”. Kérlek igen szépen, ne hazudj
énnekem. Semmit sem utálok úgy, mint a hazugságot. Azt mondják, „hazug kutya”!
Pedig a kutya nem hazudik. Másképp ugat, ha tolvaj jár a tanyán, másképpen, ha a
gazdája jött meg, vonít, ha veszedelmet érez: de soha meg nem téveszti a maga ugatását.
A kutyában van becsület. Csak az ember tud hazudni. Az az igazi ugatás. Engem soha
nem vitt rá a lelkem. Nem fordul rá a nyelvem a hazugságra. Nem is bajusz alá való az!
Csúnya dolog az, mikor egy bajuszos szájból hazug szó jön ki: mint egy tacskó kölyökéből, aki fél a veréstől. Látod, mikor a múlt ősszel itt voltak az asszentálók,4 minket is
mind beállítottak a pusztáról. A nemes város itthon akart minket, bojtárokat tartani
a gulya, 5 ménes6 mellett, mert azoknak nehéz sora van. Előre megkenték a deputációnak7 a markát.8 A felcserek9 kinek-kinek megsúgták közülünk, hogy micsoda testi
fogyatkozást valljon magára, amiért „untáglik”-nak10 eresszék. A Lacza Ferkó, az ráállt
a fortélyra.11 Azt hazudta magára, hogy süket, mint a fekete föld, a trombitaszót se
hallja meg. Nekem majd a szemem égett ki miatta. Hazaeresztették, pedig olyan jól hall,

4
5
6
7
8
9
10
11

Asszentálók: akik katonának soroznak.
Gulya: szarvasmarhákból álló állatcsoport.
Ménes: lovakból álló állatcsoport.
Deputáció: küldöttség.
Megkeni a markát valakinek: megvesztegeti.
Felcser: tábori orvos, sebész.
„Untágli” (német untauglich): ’alkalmatlan’.
Fortély: csel.
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hogy éjjel a sötétben a marha bőgéséről meg tudja mondani: bitang12 marha keveredett-e a gulya közé, vagy tehén hívja az eltévedt borját. Tudott hazudni a cudar! Mikor
aztán énrám került a sor, engem is összevissza vizitált13 a felcser, s sütötte ki felőlem,
hogy a szívem rendetlenül dobog. „Hát ha rendetlenül dobog – azt mondtam rá –, annak nem a szívem az oka, hanem az a sárga rózsa ott a hortobágyi csárdában!” Az urak
mind ösztökéltek, hogy hagyjam rá, amit a doktor mond: „szívtágulásom van”. „De biz
az én szívem nem tág! Nem fér el abban több, egyetlen icipici kisleánynál!”
(részlet)

JÓKAI MÓR

Gazdag szegények
– No ez derék! Hát mondok én magának valamit. Én itt lakom nem messze a vasúttól,
mindjárt a Kálvária mellett. A feleségem mosóné. Becsületes asszony. Annak van
egy kis kamrája a mosókonyha mellett. Azt ki szokta adni ilyen magaforma varróleányoknak.14 Nem sok a fizetés. Fűteni sem kell a kamrát, mert a mosókonyhárul15 elég
meleget kap. A feleségem még munkát is szerez a leányoknak, sok úri házban bejáratos.
Most éppen facér16 a kamrája. A múlt héten történt, hogy a mamzell,17 aki nála lakott,
(Lidinek hívták, én biz a másik nevét sohasem kérdeztem) egy este csak nem jött haza.
Keresték, kurrentálták, de nem került elő. Azt hiszem, a Dunába ugrott. Ki tudja, mi
oka lehetett rá? A leányoknál olyan könnyen megy az. – Hát jobb, mintha gyufát ivott
volna.18 – No hát, ha nincs valami jobb szándéka, hát eljöhet az én szállásomra. A feleségem szívesen látja, még majd engem is megdicsér, hogy milyen élelmes ember vagyok,
röptiben fogok a számára új cimmerfrajlát.19
A fiatal nő felállt a helyéről, felvette a bőröndjét és a kosarát, s azt mondta: „Menjünk”.
(részlet)
1.

Mutassátok be, milyen szereplőket választ Jókai kései írásaiban! Milyen helyszíneken
játszódnak a történetek? Keressetek illusztrációnak régi képeket az interneten!

2.

Milyen romantikus és milyen realista elemeket figyelhettek meg a szemelvényekben?

12
13
14
15
16
17
18
19
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Bitang: hitvány, csavargó.
Vizitál: vizsgál.
Varróleány: varrodában dolgozó lány.
Mosókonyha: mosásra szolgáló helyiség.
Facér: szabad, nem foglalt.
Mamzell: kisasszony.
Gyufát iszik: foszforos gyufafejből készített mérgező oldattal öngyilkosságot kísérel meg.
„Cimmerfrajla”: szobát bérlő kisasszony.
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Projektmunka

JÓKAI MÓR

Egy magyar nábob
Három könnyeden öltözött ifjat látunk az ermenonville-i 20 erdőcske felé haladni. Viseletökben, minden útias pongyolasága mellett is, észre lehet venni azt a keresetlen
csínt, melyet finomabb ízléshez szokott egyének nem tagadhatnak meg maguktól. Ifjú
magyar főnemes mind a három. […] Az ifjak egymást beszéd közben keresztneveiken
szólítják; a tüzes, izmos ifjú neve Miklós, ama sötét szemöldűé István, a középen levőé
Rudolf. […] Egyszerre a bokrokon keresztültörtet egy ifjú alak, s az úton megállva,
pillanatokig a hallott beszédre látszik figyelni. Külsejéről ítélve a munkásosztályhoz
tartozik […] Pillanatra habozni látszik magában, de azután elhatározott léptekkel
eléjök indul, és megszólítja őket.
– Ah, uraim, önök magyarul beszélnek, én is magyar vagyok. Az ifjú munkásnak
örömkönny csillogott szemében.
– Üdvözlünk honfitárs – szólt ama dörgő hangú ifjú, barátságosan nyújtva jobbját
az ismeretlen elé, s megrázva azt férfiasan, mit társai is követének. Az ifjú kézműves
egészen el volt érzékenyülve, s alig lelt szavakat érzelmei kifejezésére.
– Megbocsássanak, uraim, hogy így önök közé tolakodom, de amióta Párizsban
lakom, hét éve már, most hallok először hazám nyelvén beszélni, s az nekem olyan
jólesik, de olyan jólesik.
– Hát jöjjön velünk – mondá a középen álló –, ha dolgai engedik, kapaszkodjék valamelyikünk karjába, és beszélgessünk. A kézműves szerényen látszott vonakodni, mire
az ifjak közül az, kit Istvánnak neveztek, karjába ölté kezét, és odavonta maguk közé.
– Nem tartóztatjuk önt valamely foglalatosságtól vissza?
– Nem, uraim, ma ünnepnap van, nem dolgozunk.
– De tán valamely találkozástól vonjuk el önt? – kérdé amaz futó mosollyal arcán.
– Éppen nem – felelt a kézműves. – Csak úgy szoktam ide kijárni valahányszor üres
időm van. […]
– Ön Rousseau sírját szokta látogatni?
– Az nekem a legkedvesebb emberem. Könyveit százszor keresztül olvastam már, s
mindig újabb szépséget találok bennök.
– Minő hivatás tartja önt Párizsban?
– Munkás vagyok, uram, asztaloslegény. […]
– Miért nem iparkodik ön saját établissement-hoz21 jutni? A kézműves öntudatlan
felsóhajtott.
– Nem akarok Párizsban maradni, uram; visszamegyek hazámba.
– Haza Magyarországba? Tán rossz dolga van Párizsban?
– Jobbat kívánni sem lehet. Mestereim becsülnek, fáradságomat jól fizetik, az ember
20
21

Ermenonville: franciaországi település. Itt halt meg, és itt nyugszik Rousseau.
Établissement (francia): saját üzleti vállalat.
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megszereti itt mesterségét […] de én mégsem maradhatok Párizsban, hanem hazamegyek […].
– Tán rokonai vannak otthon? – kérdé Rudolf.
– Senkim a jó istenen kívül.– Akkor mégis megfoghatatlan, hogy a jólétből elkívánkozik.
– Oktalanság biz az, uraim, és én magam sem tudom magamnak megmagyarázni.
Csak nem gyerek voltam még, mikor hazulról elszakadtam, s azóta sok idő lefolyt, de
mégis, ha eszembe jut, hogy az a nép, amelyik az én nyelvemet beszéli, száz meg száz
mérföldnyire van hozzám, és én nem lehetek közöttük, kiesik a könny szememből, és én
nem tudom elmondani, hogy micsoda érzés az. Legyenek csak az urak hét esztendeig
távol hazájuktól, akkor majd megtudják, hogy mi az. […]
István odafordult Rudolfhoz, s odasúgva monda:
– Látod ezt? Ha ti csak egy századrészét éreznétek ennek!
(részlet)

1.

Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, miért vágyik Párizsból Magyarországra az asztaloslegény! Válaszotokhoz társítsatok már tanult műveket!

2.

Idézzétek fel, melyik versben olvastatok Ermenonville-ről! Hogyan kapcsolható az a mű
a regényrészlethez?

3.

Vitassátok meg, miért éppen Rousseau sírjánál találkozik a négy ifjú!

4.

Keressetek olyan filmeket, amelyek a honvágy témáját dolgozzák fel!
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Jókai Mór: Az arany ember

JÓKAI MÓR

Az arany ember
Brazovics úr ebéd után a feketekávéját a felesége szobájában szokta meginni, irgalmatlan latakia-dohányfüstöt árasztva maga körül.
Kacsuka úr Athalie-val sugdosott egy kis asztal mellett ülve, melynek egyik szögleténél Zófia asszony tett úgy, mintha varrna valamit. (Már egy év óta folyvást nagy
tüntetéssel volt annál a kis asztalnál varrás, hímzés kiterítve, hogy lássa minden látogató,
hogy a stafírungot22 készítik.)
Kacsuka úr most már csaknem ott lakott a háznál; délelőtt jött, ebédre ott marasztották, s a késő est vetette haza.
Úgy látszik, hogy nagyon meg lehetett már erősítve Komárom vára, hogy a mérnöktisztnek egész nap Athalie kisasszonnyal lehetett foglalkozni.
Hanem annál inkább roskadoztak Kacsuka úr saját várának erődítményei. Itt volt
az idő, hogy megházasodjék. Pedig úgy védte magát, mint egy Zrínyi. Ha elősáncaiból
kiszorították, bevonult a fellegvárba. Mindig volt valami elfogadható ürügye, amivel a
házasságot elnapolja. De már az utolsó aknákat is felrobbantották ellene; már a kauciót23
is betábláztatták a Brazovics-házra, s a Hofkriegsrath 24 elfogadta azt készpénz helyett:
már szállást is találtak az új pár számára, s jött az utolsó csapás: Kacsuka úr megkapta
a kapitányi előléptetést. Ez volt a véghatár. Az utolsó mentség tölténye is ki volt lőve,
nem volt hátra más, mint kapitulálni s elvenni a szép, gazdag leányt.
Brazovics úr pedig napról napra mérgesebb lett, mikor a feketekávéját itta a nők
szobájában, és aki ezt a mérget itatta vele, az mindig Timár volt.
Ez volt az ő mindennapi Karthágója!
– Már micsoda istentelenséget gondol ki megint ez az ember? Más becsületes gabonakereskedő, ha beáll a tél, örül, hogy megpihenhet: ez meg nekifog olyan dolognak,
aminek soha más ember nem hallotta a hírét. Kibérli a Balatont, s télen a jég alatt halásztat benne! A múltkor egyetlenegy fogásra háromszáz mázsa halat húztak ki neki
a kenesei foknál. Hisz ez valóságos rablás! Tavaszra úgy kipusztítja a Balatont, hogy
nem marad abban egy bökle, egy babaj, egy sügér, egy garda, egy őn, egy kűsz sem,
nemhogy fogas. S aztán mind viszi fel Bécsbe. Hát azért terem a Balaton fogast, hogy
azt a német egye meg? Átkozott veszekedett ember! Ezt igazán közköltségen kellene
elpusztíttatni. Én előbb-utóbb is megölöm ezt az embert, az bizonyos. Mikor a hídon
átjön, megfogatom két hajóslegénnyel, s beledobatom a Dunába. Adok egy silbaknak 25
száz forintot, hogy mikor éjjel elmegy a várta előtt, véletlenségből lője agyon. Bedobok
az udvarára egy veszett kutyát, hogy mikor reggel kijön, harapja meg. Hiszen megér22
23
24
25

Stafírung: kelengye; ruhanemű, amelyet a menyasszony házasságkötésekor ajándékba kap.
Kaució: házassági óvadék katonatisztek nősülésekor.
Hofkriegsrath (német): Udvari Haditanács.
Silbak: őrszem, katonai őr.
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demli az, hogy fölakasszák! Jobban megérdemli, mint Angyal Bandi meg Zöld Marci.26
Mert Zöld Marci csak azt a pénzt veszi el tőlem, amit nálam talál, de ez a tolvaj még a
házamat is ellopja a fejem fölül. Rágyújtatom egyszer a házát, hogy beleégjen! S még
nemesemberré teszik! S még a vármegyegyűlésen kinevezik assessornak, 27 s ott ül a
gézengúz velem egy sorban. Velem, akinek tősgyökeres magyar nemes volt az öregapám is, egy ilyen jöttment! De iszen jöjjön csak még egyszer a restauráció, s merje
odahozni a pofáját, felbiztatok egy csoport gibernyúzi 28 nemest, kidobatom velük az
ablakon, hogy a nyaka kitörik! Csak egyszer valami ebéden összejönnék vele, tudom,
hogy megpaprikáznám a levesét úgy gebulával,29 hogy hanyatt fordulna tőle, mint a
döglött hal. S még azt hallom, hogy úri kisasszonyokhoz is eljár látogatóba a semmiházi.
Ez a Timár! Ez a hajós-schreiber!30 Akinek csak „iszaptaposó” a címe. Ej, de szeretném,
ha egyszer valami olyan házhoz vetődnék, ahova valami derék vitéz katonatiszt jár, s
az kihíná duellumra, 31 s aztán felspékelné, mint a békát, így ni!
Brazovics úr világos célzással tekintett Kacsuka úrra, az azonban úgy tett, mintha
nem is hallgatott volna rá.
Hallgatott biz az; de amit Brazovics úr beszédéből megértett, az volt, hogy ez a felcseperedett milliomos itt a városban Brazovics úr gazdagságán aligha nagy csorbát nem
ejtett, s ez a düh ellene nemcsak Brazovics urat, hanem emeletes házát is rázkódtatja,
s ennek a meggondolása nemigen szaporítá Kacsuka örömét a közeledő menyegzői
nap vártában.
– Dejszen nem várom én azt, hogy valaki más ölje meg ezt a fickót! – szólt végre
Brazovics úr, fölkelve kávéja mellől, s letéve a csibukját, 32 s előkeresve cukornád botját
a szegletből. – Van nekem egy stilétes33 botom. Azóta vettem, hogy ez az ember itten
grasszál; egyenesen őérte vettem. (S hogy valóban elhiggyék, ki is húzta a cukornádból a hegyes pálcatőrt.) Itt van ni! Amint egyszer összetalálkozom vele, csak egyszer
magunk legyünk ketten! Ezt a gyilkot idáig verem a testébe, ni! Odaszegezem vele a
falhoz, mint a bőregeret, azt fogadom!
S fogadását véres szemei forgatásával igyekezett nyomatékossá tenni.
Azután kiitta a kávémaradékot, s felöltve télikabátját, azt mondá, hogy mármost
megy a gschäftbe. 34 Igen: ferblizni. 35 Majd megjön jókor. Azaz, hogy jókor reggel.
Hagyta menni mindenki.
Amint aztán Brazovics úr házának szűk csigalépcsőjén alálépegetne: nagy óvatossággal, mert nehéz termetének nem volt rendeltetése a lépcsőn alászaladva sietni, ki
jön rá alulról szemközt? Timár…
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Angyal Bandi, Zöld Marci: híres betyárok.
Assessor: ülnök.
„Gibernyúzi”: kizárólag Jókainál előforduló jelző.
Gebula: halméreg.
Schreiber (német): írnok.
Duellum (latin): párbaj.
Csibuk: kupak nélküli, zömök, hosszú szárú pipa.
Stilét: hegyes tőr.
„Gschäft” (német Geschäft): ’üzlet, kereskedés’.
Ferbli: kártyajáték.

Jókai Mór: Az arany ember

No most itt van a keze között! Egy késdöfésnyire egymás közelében. Egy szűk,
sötét helyen, ahol senki sem látja őket. A legtöbb orgyilkosságot lépcsőkön hajtották
véghez. Timárnál semmi fegyver, még csak egy pálca sincs, Athanáz úrnál pedig két
láb hosszú pálcakard.
Athanáz úr, amint Timárt megpillantja, a jobbjában levő tőrbotot csapja a hóna
alá, s nagy lármás hangon kiált eléje, kalapját levéve: „Alászolgája, jó napot kívánok,
tekintetes Levetinczy úr!”
Mire Timár azzal viszonz, hogy: „szervusz, Tanaszi! hát már mégy a gschäftbe?”
– Hehehe! – nevet kedélyesen Athanáz úr, mint a tréfás csínyen kapott gyermek. –
Hát te, Miska, nem jössz egyszer oda közénk?
– Nem biz én. Ha parancsoljátok, hogy egypár száz forintot elveszítsek, azt inkább
előre kifizetem: de hogy én egész éjjel ott lessem a „sántát”, s izzadjak mellette, az nem
nekem való mulatság.
– Hehehe! No hát csak eredj fel az asszonyokhoz, odafenn vannak. Jó mulatást! Én
már nem látlak ma.
Azzal szívélyes kézszorítással elváltak egymástól.
(részlet)

1.

Hányan hányféle szerepet játszanak a részletben? Mi a céljuk a szerepjátszással?

2.

Mit mond ez az ábrázolt közegről, mit a szereplőkről?

3.

Milyen eszközökkel jellemzi a figurákat az elbeszélés?

4.

Mi a csigalépcsőn lezajlott találkozás szerepe?

5.

Milyen retorikai eszközöket ismertek fel a részletben? Nevezzetek meg minél többet, és
hozzatok rájuk példákat!
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JÓKAI MÓR

A huszti beteglátogatók
Tallósy uram labanc részen volt, s Huszt várának vala kapitánya.
Huszt várát akkor erős fészeknek tarták, s a kuruc vezér igen szerette volna, ha
Rédey Ferenc uram azt valahogy szépszerével bevette volna.
Ostrommal azonban ez igen sokáig ment volna, mivelhogy ostromágyúi Rédeynek
nem is igen valának, ellenben Tallósy olyasfélével nagyon is jól el vala látva.
Azután meg hadserege sem igen mérkőzhetett volna a labanc kapitányéval, mivelhogy ő csupa lovassággal rendelkezett, emez pedig elegendő muskétást36 tudott
kiállítani a falakra.
Pénzzel megint nem remélheté megvesztegetni a labanc vezért, mert az nagyon is
gazdag ember volt, őneki pedig annál szűkebben csorgott az olajos korsója. 37
Márpedig a várat akármi módon, de el kelle tőle venni.
Egyszer híre futamodik a környékben, hogy Tallósy uram nagybeteg, valami szörnyű
ragadós nyavalya ütött ki rajta; senki sem mer az ágyához közelíteni.
– No, ha senki sem mer, hát majd merek én – mondta Rédey, s befogatva négylovas
kocsijába, egyedül egy hajdú38 kíséretében áthajtott Huszt várába.
Természetesen beeresztették. Ki tartott volna tőle, mikor egyedül jő? Kérdezősködék a beteg felől, fölvezették hozzá, bement, ott találta az ágyon fekve, odament
hozzá, leült az ágya mellé, mondá neki, hogy hallotta nagybeteg voltát, s nem állhatta
meg, hogy félretéve minden pártvillongást, atyafiságos érzelemből el ne jöjjön hozzá
beteglátogatóba.
A beteg ember azt rebegte rá, hogy az Isten áldja meg érte, bizony nagy jót cselekedett vele.
Rédey uram kikérdezé, hogyan van, mi baja van. A beteg elpanaszlá sorba.
– Ki gyógyítja?
– Bizony senki sincs itt közelben. Üzentem a szatmári felcsernek, 39 de az azt üzente
vissza, hogy éppen most kezdődik a bölény vadászat, várjak egy kicsit a nyavalyámmal.
– No, majd elhozatom én kegyelmednek a magam doktorát Kállóból. Engedje meg,
hogy egypár sort írjak a fiamnak érte.
– Az Úristen is megáldja érte kegyelmedet!
Rédey uram tehát ír a fiának, hogy jöjjön szaporán utána Husztra, hozza magával
a doktort is. De két kocsival jöjjenek.
Másnap ott volt Rédey fia és az orvos.
36
37
38
39
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Muskétás: lőfegyveres gyalogos katona.
Szűken csorog az olajos korsója: a bibliai özvegyasszonynak csak egy korsó olaja volt (az ószövetségi Elizeus
próféta szaporította meg az olajt).
Hajdú: magyar gyalogos katona (eredeti jelentés: marhahajcsár).
Felcser: tábori seborvos.

Novellák és háttértörténetek

Az orvos mély tudományú férfi volt, megvizsgálta a beteget, kitanulta a kórállapotját, rendelt neki orvosságot, hanem hogy még akkor nem volt ám minden városban
gyógyszertár, el kellett a szerekért futtatni Debrecenbe; onnan hozta azokat el Rédey
uramnak egy ismerőse, aki ismét kocsissal, hajdúval érkezett meg.
Tallósy uram betegsége azért csak ment a maga útján. Tudjuk azt, hogy a beteg ember nyughatatlan, s ilyenkor akármi szert tanácsolnak neki, azokat mind meg akarja
magán próbálni. Rédey uram pedig kifogyhatatlan volt a jótanács-adásban. Mintha
valami kuruzsló40 asszonynál lett volna két esztendeig inaskodásban, úgy tudott ajánlani mindenféle tetemtoldót, ínnyújtót, angyalrúgta, ördögharapta gyökereket, kenőcsöket, liktáriumokat,41 hólyaghúzókat,42 az pedig, valahány, annyifelé lakó sógornál,
komájánál, keresztfiánál volt expresse43 kapható, azokat az illetők mind maguk siettek
elhozni, és személyesen gratulálni hozzájuk a beteg úrnak.
A beteg úr pedig kezdte már magában számolgatni, hogy Rédey uram egy, a fia kettő,
az orvos három, öccse, bátyja, sógora, komája, keresztfia nyolc; annak mindegyiknek
kocsisa, hajdúja, az huszonnégy; idestova a beteglátogatók többen lesznek, mint maga
a várőrség.
Szeretett volna már nem feküdni az ágyban. Úgy tetszett neki, hogy nincs is már
egyéb baja, mint hogy elrontotta a gyomrát. De szíves ápolói meg nem engedték, hogy
fölkeljen. Megrontaná magát, a visszaesés veszedelmes; csak hozasson még több italt
a diákkonyhából.
Egyszer már aztán csak kifúrta Tallósy uramnak az oldalát.
– Hallják kegyelmetek, én úgy veszem észre, hogy kegyelmetek már nagyon sokan
lesznek itt a várban.
Rédey elmosolyodott.
– Én pedig azt hiszem, hogy már sokan is vagyunk. Nem megyünk mi innen el
többet, uram.
Tallósy még tréfának akarta venni a dolgot.
– Csak nem remélik mégis kegyelmetek annyiadmagukkal legyőzhetni az én várőrségemet?
– De igenis, hogy reméljük, mert valahányszor egyféle orvosságért elküldtünk egyet
a kegyelmed csatlósai közül, azt mindig ott fogták az illető helyen, s magunkfélét
küldtek vissza helyette. Az igazi labancok közül csak úgy csilleng-billeng egynéhány
a mieink között.
Tallósy uram látta, hogy szépen rá van szedve. Ijedtében úgy meggyógyult egyszerre,
hogy felugrott az ágyból, s felrántotta csizmáit segítség nélkül, pedig azelőtt azt képzelte,
hogy csont van a hasában.
Valójában Huszt várát beteglátogatás örve alatt szépen elfoglalták tőle.
40
41
42
43

Kuruzsló: képesítés nélkül gyógyító tevékenységet végző személy.
Liktárium: kanalas orvosság.
Hólyaghúzó: méreganyag, amelyet gennyes sebekre alkalmaztak.
„Expresse”: sürgősen.
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– Most hát legalább annyit tegyenek meg kegyelmetek, hogy küldjenek be innen
Szatmárba.
Azt meg is tették vele, mégpedig tulajdon négylovas hintaján.
Ott aztán azzal csúfolta minden ember, hogy kikúrálták44 Huszt várából.
1.

Milyen nyelvi eszközökkel teremti meg a bevezetésben az elbeszélő azt a látszatot, hogy
egy krónikát fogunk olvasni?

2.

Keressetek a szövegből a hétköznapi, beszélt nyelvre utaló szavakat, szókapcsolatokat!

3.

Milyen betegségben szenvedhetett Tallósy uram? Hogyan tudnátok leírni saját szavaitokkal a gyógyítás eszközeit és folyamatát?

JÓKAI MÓR

Úti levelek
Erdély legköltőibb helyét láttam.
Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok Erdély tájai közt, de oly
magasztos alig lehet több, mint a Szent Anna tava. A legrégibb időktól a legújabbig
szüntelen vallásos eszmék Sion-köde lebegett e táj fölött, ez volt a rajongók, az ihlettek Libanonja, ami Izráelnek az Olajfák hegye, a hindunak a gangeszi szent völgy, az
északi skandinávnak az Igdrazill árnyéka alatti magány, s a hellén költészet arany
árnyképeinek a Tempe: az Erdélynek a Szent Anna tava…
Az egész tért valami zöldesbarna sűrű moha fedi, melyből csoportonként állnak elő
a csáténemű45 sötétzöld füvek zsombékjai, az áfonya és medveszőlő itt-ott berkeket46
képez, melyekből húszharminc lépésnyire áll ki egy-egy csenevésző szomorú lucfenyő.
E helyet hívja a köznép a Kokojcásnak, és azon aggály, azon borzalom, mely az első
tekintetre meglepi az embert, közös minden állattal, mert e hely halálos veszély helye.
Alatta feneketlen víz van, s ha ember vagy állat ez ingadozó mohos felszínre lép, a
moha lesüpped alatta és őt elnyelik az ismeretlen szövevények. Ösztönszerű irtózattal
haladtunk végig ez elátkozott hely partján, s midőn a fölötte álló hegytetőre jutva,
még egyszer visszatekinténk rá, tündéri látvány állt viszont előttünk: két-háromszáz
apróbb-nagyobb gömbölyű tengerszem, mint megannyi csillag ragyog a veszélyes
bérci ingoványon, miknek hatása leírhatatlan. Az ember a tündéreket véli látni, kik
tengerszemeikből feljőnek, hogy a halandót a vészes síkra csalják.
E bércen túl fekszik a Szent Anna tó.
44
45
46
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Kikúrál: kigyógyít.
Csáté: sás.
Berek: kicsi erdő.

Novellák és háttértörténetek

Háromezer lábnyi47 magasban a tengerszín felett, körös-körül ezerkétszáz lábnyira feljebb emelkedő bércek által képzett medencében, vad erdők árnyában terül egy
ömbölyű, nagyszerű tengerszem,48 melynek kerülete egy negyedrész mérföldet49
meghalad. Sima tükörlapja sötétzöld a belenéző erdős bércektől, a legnagyobb vihar
sem ingatja azt meg, hab sem fordul rajta. A körülfekvő bércek ideforduló oldalát cser
és bükk fedi, míg a tó partján körül roppant fenyők emelkednek, mintegy sötét rámába
fogva az ércvilágú vízlapot.
Ezalatt fenn a havasi hegytetőn megszólal a méla pásztorkürt elragadó hangja, a
lélek gyönyörtől áradoz e fájdalmas édes zenétől, melynek ugyanoly csodás hatása van,
mint a harangszónak; míg ez istent imádni hív, amaz hazát imádni készt, hogy arccal
borulsz a földre, és sírsz és nem bírsz megválni attól.
(részlet)

JÓKAI MÓR

A tengerszem tündére
Van a Székelyföldnek egy csendes, emberlaktalan völgye, hol semmi hang a vad madár
kiáltásán s az örökké élő zuhatagon kívül nem zavarja a napvilágos éjfélt. […]
Fenn egy kerek hegy tetején van valami csodálatos hely, egy nagy, téres rónaság50
az, benőve valami nagy veres, barna bozontú fűvel, mely mély sötétzöld moha közül
sarjadozott fel, rátekergőznek apró fehér indájú halvány virágok, aminők másutt nem
nőnek.
Aki e zöld fű közé lép, tán egyet e különös virágok közül leszakítani, érzi, mint süllyed
meg alatta a föld, mintha nem is föld volna az, hanem csak egy vastag szövevény, mely
a víz színén ingadoz. Ha tovább merészkedik valaki a csalfa látszatos mezőn, egyszerre
megnyílik alatta a fű, egyet sikolt, Jézus nevét kiáltja, annál rosszabb reánézve, mentől
jobban sikoltoz; mentől jobban imádkozik, annál jobban lehúzzák lefelé; a csalóka
mezőrongy moha- és gyökérszövedékké válik menekvés után kapkodó kezeiben, lábait
átfogják hálós erek, zöld szakállú hínárrojtok és lehúzzák oda az ismeretlen mélységbe
a feneketlen vizek alá, még csak egy buborék sem jő vissza utána.
E nagy, veszélyes mező színén apróbb, nagyobb tavacskák láthatók, némelyik alig
szélesebb, mint egy közönséges kád, s ha valaki a túlsó hegy ormáról letekint e barna-zöld mezőre, úgy tetszik neki, mintha száz meg száz ragyogó, kék szem nézne fel
onnan, csalfán integetve felé.
Jobb azt csak messziről nézni.
47
48
49
50

Láb: hosszmérték, 30,48 cm.
Tengerszem: hegytetőn található, kis kiterjedésű édesvizű, nagyon tiszta tó.
Mérföld: hosszmérték, 1,6 km.
Rónaság: síkság.
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Túl az erdőn, túl a hegyen, egy mélyebb völgy teknőjében fekszik, óriás hegyektől
körülvéve a Szent Anna-tó: csendes, mély tengerszem, körülszegve sötétzöld fenyőkkel.
Olyan csendes, olyan hangtalan minden körül, mintha most merült volna fel a tenger
alól az egész tájék. Pedig mennyi történt itten! Úgy tetszik az elandalgónak, mintha
mindaz tegnap, tegnapelőtt lett volna!
(részlet)

1.

Hasonlítsátok össze a két tájleírást Venn-diagramban! Fogalmazzátok meg, milyen közös
és milyen eltérő vonásokat fedeztetek fel!

2.

Készítsetek illusztrációt a tájleírásokhoz!

3.

Nézzetek utána, milyen szent tájakat említ Jókai a bevezetésben!

JÓKAI MÓR

Szegény gazdagok
A bihari havas szomszédjában áll a Geina orom; ilyenkor az is zöld, mint minden
erdélyi havas, ha a hó letisztul róla. A mély völgyeket patakok járják, miknek menetét
kiismerni a haragoszöld égerfa pagonyokból51, a hegyoldalak rengeteg bükkerdőkkel
vannak terítve, feljebb szálfenyők kezdik elfoglalni a tért, utóbb ezeket is felváltja a
mostohább rokon, a borókafenyő, mentül feljebb, ez is annál alacsonyabb, mindjobban
a földhöz lapul, utóbb csak az áfonya csenevész még az ormokon, végre az is elhagyja a
tért, s nincs más a tetőn, mint aszú fű, mely esztendőben csak egy hétig zöld, azontúl
vagy száraz, vagy hó alatt van.
Bizonyosan mondhatom, hogy ezen a helyen még madár is ritkán jár.
(részlet)

JÓKAI MÓR

Erdély aranykora
Reggelre a havasok közepén találták magokat.
Ragyogó látvány! A távolban kristály bércek gyémántos ormokkal, hóval borított
fehér mezők, mik közt borúsan vonul végig egy-egy sötétzöld fenyőerdő; oldalt egy
bazaltszikla, toronymagasságú szegletes oszlopok egymás mellé állítva, mint egy
óriási orgona sípjai, tetejükön gömbölyű fákkal koszorúzva, előtte fehér felhő vonul
51
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Pagony: ritkás erdő, liget.

Novellák és háttértörténetek

keresztül, a roppant bazaltszikla alapja és teteje kilátszik belőle; néha egy-egy villám
lobban ki a felhőből, a visszavert mennydörgési visszhangot nagy későre hallatja omlatag akkordokban a felséges sziklaorgona…
Minden azt hirdeti, hogy itt vége van a földnek, az ember uralmának, a szédítő magasságból nem látni egy emberi hajlékot, még növényzetnek is gyéren van adva hely,
mezetlen sziklák, tátongó örvények látszanak mindenütt, mikben tombolva fut végig
a hegyi zuhatag; csak a vad zerge szökell egyik kőszálról a másikra.
(részlet)
1.

Az egyik leírást Jókai azelőtt készítette, hogy járt volna Erdélyben. Válasszátok ki ezt a
kettő közül, és indokoljátok, milyen elemek utalnak arra, hogy az író csak a képzeletére
támaszkodott!

2.

Milyen, a romantika irányzatára jellemző jegyeket találtatok a tájleírásokban? Írjatok erről
hat-nyolc mondatos összefüggő fogalmazást!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Jókai Mór

Ő a „mesterfejedelem”, az álmok országának koronázatlan királya. Ez a kék szemű, szikár férfi, akit ismerősei gyöngének, ingatagnak, erélytelennek neveznek, a XIX. század
fordulóján úgy áll regényes, eddig elképzelhetetlen termékenységével, s termékenyítő
álmaival, mint egy Herkules, az írás Herkulese… Erényeiben kápráztató, hibáiban
nagyszerű, fogyatékossága is a királyok fogyatékossága.
[…] Bőségszaruból öntötte szavainkat, dúsan, záporosan, tékozolva. Nyelvkincsünket
teljesen bírta, a népit éppúgy, mint a tudományosat, s a vidéki tájnyelveket éppoly
tökéletesen, mint a középkori kódexek latinos, a pesti burgerek 52 németesen selypegő
fordulatait. Ő él íróink közül legtöbb szóval.
[…] Az írás e művésze és bűvésze nemcsak olvasni tanította meg népét, hanem írni
is. Nincs magyar író, aki ne volna neki adósa és tanítványa.
(részlet)
1.

Értelmezzétek a következő képeket: Jókai „az írás Herkulese”; „művésze és bűvésze”; minden
magyar író az ő „adósa és tanítványa”!

2.

Olvasmányaitok alapján, szövegpéldákkal igazolva gyűjtsetek érveket Kosztolányi megállapításai mellett vagy ellen!

52

Burger (német): ’polgár’.
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