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A FELVILÁGOSODÁS

Delacroix: A Szabadság vezeti a népet

„Mi a felvilágosodás? A felvilágosodás kilábalás a magunk
teremtette kiskorúságból, merészség arra, hogy ne mások
vezessenek, hanem a saját értelmünkre támaszkodjunk („Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!” 1 ) Kiskorúnak,
tehát mások által vezetettnek lenni azért csábító sok ember
számára, mert kényelmes állapotot jelent. Ezáltal nehézzé válik a
felnövés, hiszen járatlan utakra kellene lépni, és a merészség

Immanuel Kant

ehhez nem sokakban van meg.” Immanuel Kant: A vallás a

(1724-1804)

puszta ész határain belül és más írások, 1772.

1

Legyen bátorságod a saját értelmedre támaszkodni!
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A felvilágosodás kora, fogalma
A felvilágosodás kora a 18. század. Szokás az ész vagy a fény századának is nevezni, értvén
alatta az értelem fényét. A gondolkodástörténetben ez a racionalizmus2 születése. A vallás
háttérbe szorul, előre törnek a természettudományok és a filozófia. Végleg leválnak a
keresztény vallásról, függetlenednek. A felvilágosodás előzménye a reneszánsz, akkor indult
el az európai kultúra szekularizációja, azaz elvilágiasodása. A felvilágosodás korában már
nyíltan megjelennek materialista és ateista nézetek is.
Társadalmi változások
A 18. század végén két világtörténelmi jelentőségű esemény
zajlott le: az amerikai függetlenségi háború3 , amelynek
következtében létrejött az Amerikai Egyesült Államok, illetve a
francia forradalom (1789), amely a királyság eltörlését és a
köztársaság születését jelentette Franciaországban. A francia
forradalom jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!
Európa haladó gondolkodóinak vezéreszméje lett.
francia forradalmárok

A 18. század már a kapitalizmus térnyerése Nyugat-Európába n.
Ennek következtében az iparból-kereskedelemből élő, vállalkozó polgárság átveszi a
vezető szerepet. Új társadalom, a polgári demokrácia, a jogállam jön létre. A köztársaság
nem ismer el semmilyen öröklött hatalmat, a politikai vezetést a nép választja 4 . A hatalomra
került polgárság fő ideológiája a liberalizmus, magyarul szabadelvűség, amely meghozta az
egyén felszabadítását. Az új, polgári értékrend, a liberalizmus dokumentumai az Amerikai
Függetlenségi Nyilatkozat (1776) és a francia Emberi Jogok Nyilatkozata (1789), amelyek
törvénybe foglalták az egyetemes emberi jogokat: 1. a törvény előtti egyenlőséget 2. a
lelkiismereti (vallási) szabadságot 3. a szólásszabadságot.

racionalizmus: észelvű filozófia, észszerű gondolkodás
1775-1783
4 Angliában alkotmányos monarchiára (királyságra) épül a polgári demokrácia, de a királynak csak szimbolikus
hatalma van. A nemzet egységét fejezi ki, de a politikai döntéseket a választot t parlament hozza.
2
3
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Ezeket nevezzük ma a liberális minimumnak, amelyeket minden demokratikus párt,
tiszteletben tart. Ezek az Európai Unió alapelvei is.

Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat (1776)
„Magától
azokat
minden

értetődőnek

az

igazságokat,
ember

tartjuk
hogy

egyenlőként

teremtetett, az embert teremtője
olyan elidegeníthetetlen Jogokkal
ruházta
Trumbull: Declaration of Independence

fel, amelyekről le

nem

mondhat, s ezek közé a jogok közé

tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való
törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat
létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik.
Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a
nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új
Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve,
amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.” (Thomas Jefferson)
A polgári kultúra
A felvilágosodás kezdetben a polgárság
szellemi, később politikai mozgalma
volt. Az iparban és kereskedelemben
meggazdagodott

polgárok

új

értékrendet hoznak magukkal, ennek
lényege az egyéni szabadság. A polgári
etika, vagyis értékrend átalakítja a
társadalmi életet. A korábbi, feudális

Az emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789.

kiváltságokkal szemben a maga munkájából, szorgalmából, tehetségéből élő polgár az új
embereszmény.
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Nyugaton megszületik a jogaira büszke, öntudatos polgár. A polgárság előre törésével
virágzik fel az európai civilizáció, amelynek legfőbb velejárói a városiasodás, az ipar
fejlődése. A polgárosodás
kezdődött

el,

a reneszánszba n

a felvilágosodás

ennek

volt

kiteljesedése nyugaton. Ekkor alakulnak ki az
európai civilizált nagyvárosok. A civilizáció egyet

szövőgép 18. sz.

jelent a mindennapok

jólétével,

kulturális

értékekhez

való

polgárság

új

életformát

a gazdasági-

hozzájutással.
hozott:

A

iskolákba,

egyetemekre járatja gyermekeit, belőlük nőnek ki a kor nagy tudósai, filozófusai, politikusa i,
művészei.

Megindul nemcsak a gazdasági-politikai, hanem a kultúra demokratizálódás a

is. A születési kiváltságokat eltörlik. A fizetőképes polgárság fellendíti a művészeteket,
színházba, koncertekre jár, színvonalas iskolákat támogat. Az oktatásban újdonság erejével
hat Pestalozzi és Rousseau pedagógiája, amely elveti a testi fenyítést, a diákot partnernek
tekinti a nevelésben. Ez a szemlélet azonban csak a 20. század második felére vált
általánossá.
A felvilágosodás tehát a polgári kultúra jelentős állomása, a fejlett polgári művészet
kezdete. Művésznek lenni már elismert hivatást jelent, amivel pénzt lehet keresni. Ekkor
teremtődnek meg a modern kulturális élet
feltételei. A vállalkozó polgárság a kultúra
területén is fellendülést hoz. A nyomtatott
sajtó, az újságok egyre szélesebb körben
terjesztik a kultúrát. A sajtó elterjedése a
társadalom

demokratizáláshoz

is

hozzájárult, hiszen az újságok a nyilvánosságra hozták a politikai hatalom döntéseit is, ezzel
a közvélemény is hangot kaphatott. Az olvasás ekkor vált mindennapi tevékenységgé.
A sajtó már a 17. században
jelentős

társadalmi

tényező

volt, sőt, Angliában 1695-ben
törvénybe

iktatták

a

sajtószabadságot, és eltörölték

5
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a cenzúrát5 ! A 18. században is az angol sajtó volt a legfrissebb, a The Times c. napilap
(1785) sokszor előbb értesült jelentős eseményekről, mint a kormány. A The Times már a
mai, modern újságok elődje, külön politikai, gazdasági, kulturális rovatai voltak.
A felvilágosodás filozófiája
A 18. századi, felvilágosult filozófia előzménye a 17. századi gondolkodók munkássága. A
felvilágosodás a franciák nagy kora, ők nevezték el a fény századának is. A fénnyel szemben
a sötétség, az éjszaka a tudatlanságot, a babonát szimbolizálta. A kor jelszava a ráció, az
értelem,

az új filozófia

a racionalizmus.

A racionalista

gondolkodó csak azt fogadja el, ami az értelem segítségé ve l
bizonyítható. A felvilágosodás filozófusai feltétlenül hittek az
értelemben és a tudományban: hitték, hogy a világ megérthető,
az emberi társadalom jobbá és igazságosabbá tehető az értelem
által. A racionalista filozófia atyja Descartes (’dékárt’), francia
gondolkodó. A világ magyarázatakor nem Istenből indult ki,
Descartes

hanem az értelemből. „Cogito ergo sum.” ─ írta. (Gondolkodom,

tehát vagyok.) Ezt nevezzük descartes-i fordulatnak. Szerinte a világot racionális (észszerű)
törvények uralják, s ezek matematikai úton leírhatók. Descartes racionalizmusa felszabad ító
hatással volt a tudományra és filozófiára, amelyek végleg leváltak a keresztény vallásról és
függetlenedtek. Új filozófus született, a szabadgondolkodó. A szabadgondolkodó olyan
ember, akit nem kötnek sem vallási, sem más dogmák6 . Ítéleteiben a racionalizmus, a
kételkedés szabadsága vezeti.
A felvilágosodás filozófiája
https://vassjudit.hu/2021/08/02/a-felvilagosodas-filozofiaja/

cenzúra: a cenzúra az újságok és az irodalom felügyelete, a hatalom szempontjából nem kívánatos írások
betiltása, vagyis a szólásszabadság megsértése.
6 dogma: olyan tételes vallás vagy más filozófiai, politikai eszme, amely kizárólagosnak tekinti magát, kötelező,
megfellebezhetetlen tételeket hirdet
5

6
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A felvilágosodás tudománya
A tudományban az empíria, a tapasztalatra, a kísérletre, az értelemre támaszkodó
gondolkodás vette át a fő szerepet, amely már nem fogad el készen kapott tételeket, elszakad
a vallástól. Ezt nevezzük empirizmusnak. A 17. században óriási fejlődésnek indul a
matematika, a fizika. (Newton)
A felvilágosodás művészete
A polgárságnak kezdetben nincs önálló
stílusa,

két

irányzat

fémjelzi,

a

klasszicizmus és a szentimentalizmus. A
harmadik,

a rokokó még a barokkra

vezethető vissza. A felvilágosodás vezető
művészeti ágai az építészet, a szobrászat,
az irodalom és a zene. Ekkor épülnek ki
Európa

nagyvárosai,

ahol

a

Pantheon

barokk

túldíszítettségét felváltják a klasszicista épületek letisztult, antikizáló formái. Leghíresebb
alkotásai a párizsi Pantheon és a londoni
Szent Pál Székesegyház. A klasszic ista
épület a görög-római mintát követi. Görög
örökség a szimmetria és az oszlopsor, római a
kupola. Kerüli a túlzott ornamentikát.
A zenében ez a bécsi klasszika kora, melynek
Szent Pál Székesegyház

legjelentősebb komponistái: Mozart, Haydn
és Beethoven.

7
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Feladat: Nevezzétek meg az alábbi európai és magyar klasszicista épületeket, szobrokat és
festményeket, majd mondjátok meg, mi bennük a stílusbeli hasonlóság!

FELADAT:
Idézzétek fel, mit tanultatok „a bécsi klasszika” zenéjéről, Haydnról, Mozartról,
Beethovenről!
Nézzétek meg Milos Forman Amadeus c. filmjét! (1984) Ki írt még művet Mozart és Salieri
történetéről?

Nézzétek meg Ingmar Bergman Varázsfuvola c. filmjét, amely Mozart operáját dolgozza
fel! Nézzetek utána, mi a Varázsfuvola története!

8
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ÖSSZEFOGLALÁS
1. Mikorra tehető a felvilágosodás?
2. Milyen nagy történelmi esemény kapcsolódik hozzá?
3. Minek nevezte Kant a felvilágosodást?
4. Milyen társadalmi-politikai változások jöttek létre?
5. Hogyan változott a vallás szerepe a felvilágosodás alatt?
6. Mit értünk racionalizmus és empirizmus alatt?
7. Melyek a polgári értékrend (a liberalizmus) elvei, dokumentumai?
8. Melyek az alapvető szabadságjogok?
9. Mit értünk polgári etika (értékrend) alatt?
10.

Mi újat hozott a polgári kultúra?

11.

Hogyan változott meg a művész szerepe?

12.

Mi a rendszeres sajtó jelentősége?

13.

Milyen stílusirányzatok jellemzik a polgári művészetet?

14.

Melyek a klasszicista épület jellemzői?

15.

Nevezzétek meg a korszak híres zeneszerzőit!

A felvilágosodás irodalma
A felvilágosodás a polgári irodalom felvirágzása, első jelentős állomása. megteremtőd nek
a polgárosult irodalom feltételei. Irodalmi folyóiratok, társaságok, szalonok, akadémiák
alakulnak. Írónak lenni már nem jelent feudális függőséget, elismert hivatás, az irodalmi
műért a kiadók pénzt fizetnek. A sajtó is nagyban hozzájárul a terjesztéshez, a folyóiratok
gyakran folytatásokban közlik a regényeket. Megszületik az irodalomkritika, amelynek
három szerepe van: ismerteti a műveket, visszajelzést ad a szerzőnek, és az olvasóközönsé g
ízlését

is csiszolja.

Európa-szerte ugrásszerűen

megnő az olvasóközönség száma,

olvasottnak, műveltnek lenni már széles körben értéknek számít.
A felvilágosodás irodalmára három irányzat hatott: a klasszicizmus, a szentimentalizmus
és a rokokó. Ekkor születik meg a polgári regény, és válik a szórakoztató szépirodalo m
máig vezető műfajává. A költészetben a klasszicizmus jelenti a fő irányzatot, a drámában
folytatódik a 17. századi klasszicista dráma hagyománya, de már felvilágosult szemlélettel.
9
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A kor legjelentősebb írói: Rousseau (’russzó’), Voltaire (’volter’), Defoe (’difo’), Swift,
Goethe, Schiller. Magyar kortársaik: Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi
Dániel.

A klasszicizmus
A klasszicizmus a 17. században terjedt el, majd a felvilágosodás egyik vezető irányzata lett.
Nincs önálló esztétikája, az antik, görög-római művészetet utánozza.
Boileau (’boaló’), a klasszicizmus vezető esztétája Ars Poetica c. művében fogalmazza meg
a klasszicizmus alapelveit. Arisztotelész Poétikájából indul ki, de félreérti és dogmává
merevíti azt, pl. a tragédiában kötelezővé teszi a hármas egység szabályát. Másik híres
esztéta volt a német Winckelmann, aki szerint minden alkotónak a görög művészet „nemes
egyszerűségét” kell követni.
A klasszicizmus a görög-római szellem és a reneszánsz humanista irodalom folytatása.
Kozmopolita szemlélet jellemzi. Kozmopolita alatt világpolgárt értünk, aki elsősorban az
emberiség tagjának tekinti önmagát, nemezeteken felülállónak. A nacionalisták között
akadnak szélsőségesek, akik a kozmopolitákat nemzetelleneseknek tartják. Ez elleni
legegyszerűbb érv Kazinczy Ferenc munkássága, aki ugyan kozmopolitának tartotta magát,
de nincs, aki nála többet tett volna a magyar kultúráért. A szót Goethe teremtette meg:
„Világpolgár vagyok, itt, Weimarban honos.” ─írta. A klasszicista művekre az általános
emberi témák jellemzők, a minden korban igaz, alapvető emberi gondolatok közvetítése. A
felvilágosodás alkotói szenvedélyesen hittek abban, hogy megteremthető a testvériségbe n
egyesülő, igazságos világ, amit nem pusztít többé nemzetek közötti háború. Legfőbb cél az
ember szellemi és erkölcsi felemelése a nevelés, a művészet és a tudomány által.
Ezt a kozmopolita (világpolgári) vágyat fejezi ki Friedrich Schiller Örömóda c. verse,
amelyet Beethoven zenésített meg, és lett a 20. században az Európai Unió himnusza.

A klasszicizmus

a barokk ellenhatásaként jött létre, annak irracionalizmusa

és

túldíszítettsége helyett a racionalitáson, a harmónián van a hangsúly.

10
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A barokk stílus

A klasszicizmus

ideológiai

katolikus mitológia

racionalizmus

háttér:

ellenreformáció

szekuláris (világi) szemlélet

keresztény-feudális világkép

görög-római hagyomány
követése

stílusjegyek:

túldíszítettség,

harmónia, nyugodt

gazdag ornamentika,

kompozíciók,

bonyolult kompozíciók,

visszafogott, racionális forma

ellentétek,

antikizálás

allegorikus ábrázolás,

csiszolt irodalmi stílus

hiperbolikus képalkotás, erős

filozofikus szemlélet

érzelmek, vallásos áhítat,

kozmopolita

barokk körmondat

A klasszicista irodalom a görög művészetfelfogást, a kalokagathiát örökíti tovább, azaz a
jó műalkotás szép és erkölcsös is. A klasszicista szerzők a platóni eszmét hirdetik, a
legfontosabb értékek a szép, a jó és az igaz. Ebben a három eszmében egyesül az ember
esztétikai (művészi) érzéke, morális (erkölcsi) és racionális tudata.
A klasszicizmus esztétikája normatív7 , aprólékos szabályokba foglalja a művészeteke t.
Megkülönböztet felsőbb- és alsóbb rendű műfajokat, stílusokat. Felsőbbrendűek a verses,
klasszikus műfajban írott művek: a tragédia, az elégia, az óda, az epigramma, az episztola,
az eposz, a vígeposz. Kedvelik az antikizálást, a görög-római mitológiai elemek
alkalmazását, az időmértékes verselést. Alsóbbrendűnek számítanak a prózai művek, illetve
a népies stílus. Eszményük a fegyelmezett, racionális, világos forma. Ennek a tartalmiformai igényességnek a következménye, hogy a klasszicizmusban a szépirodalmi stílus
igen távol áll a beszélt köznyelvtől, ezért arisztokratikusnak is nevezhetjük.

7

normatív: szabályokra épülő (norma = szabály, minta)
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FELADAT:
Olvassátok el Schiller versét (Örömóda), és hallgassátok meg a Beethoven által
megzenésített változatot a IX. szimfóniából, kétféle előadásban!
1. Ezen a linken az Örömóda 4000 hangra koncert részletét halljátok.
https://youtu.be/5MOqGc81wII
2. Itt pedig azt, ahogyan hivatásos zenészek adják elő Barcelonában a járókelők
nagy örömére!
https://youtu.be/dZVwI5BiZQM

A klasszicista költészet

FELADAT:
Olvassátok el az alábbi részleteket a klasszicista költészetből, és válaszoljatok a
kérdésekre!
1. Mi a közös az alábbi versek témájában?
 Mi az ember? Mi az emberi lét célja?
 Mi az ember helye a világban, a természetben és a társadalomban?
2. Milyen felvilágosodás kori eszméket, filozófiákat fedeztek fel bennük?
3. Gondolkodjatok el Goethe Epirrhema c. versén! Milyen metaforákkal jellemzi a
világot?

ALEXANDER POPE

Ismerd meg magad, Istent nem lehet;
az emberfaj az embert fejtse meg 8 .
[…]
Istent lásson magában? Állatot?
Testét vagy szellemét becsülje meg?
[…]
Menj, csodalény, tudományod kövesd,

ÉRTEKEZÉS AZ EMBERRŐL

mércéd tengerre-földre-égre vesd.

(részletek)

Bolygókkal közöld jó pályájukat,
helyesbíts időt, napnak szabj utat.

az angol eredetiben: „The proper study of mankind is
man.” Csokonai Vitéz Mihály ezt így fordította át egyik
verscímében: „Az ember a poézis első tárgya.”
8
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Eredj, s Platón tűz-szféráján keresd

A PANASZ VAGY ÉJI GONDOLATOK…

a legfőbb jót, szépet, tökéletest,…

(részlet)

Tellér Gyula fordítása
[…]
Mily koldus, mily dús, mily hitvány és
EDWARD YOUNG

magasztos,
mily bonyolult az ember, mily csodás!
Mily nagy csoda, mely így alkotta őt,
ily furcsa végletekből összeróva!
Más-más vonások bámulatos kevercse,
távol világok közt pompás kapocs!
Lények végtelen láncában dicső szem!
Középúton Isten s a semmi közt!”
Tótfalusi István fordítása

JOHANN WOLFGANG GOETHE
EPIRRHEMA9
Fürkéssz a Lét műhelyében

Vonz a való látszata,

mindig egészet a részben.

játék komolyodhat:

Semmi héjban, semmi magban:

ami él, nem Egy soha,

mert ami kint, bent is az van.

kerete a Soknak.

Villám-s zemed így hatol be
a nyitott-szent rejtelembe.

Szabó Lőrinc fordítása

Epirrhema: a karvezető válasza a görög
drámákban
9
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A szentimentalizmus
A szentimentalizmus az érzékenység irodalma, az érzelmek lázadása a társadalmi
előítéletek ellen. A szentimentalista műveket elsősorban a közös téma köti össze. Az ember
két világban él: a külsőben, amely tele van korlátokkal, és a belső, lelki világában, amelyben
szabadságra vágyik.
előfutárának,

Szakít a klasszicizmus

preromantikának

is

Érzelemkultusz, vallomásosság, részletező

racionalizmusával,

szoktuk

ezért a romantika

nevezni.

hangulat leírás, a

túlcsorduló érzelmek jellemzik. Sokszor ok nélküli sóvárgás,
elvágyódás, szerelmi bánat, a mostoha sors miatti panasz, a
mulandóság érzete a téma. Hangneme melankolikus (szomorkás),
borongós, melodramatikus (érzelgős). A téma visszatérő eleme a
természet, mint menedék a magányos ember számára. Gyakran
von párhuzamot a természet és az emberi társadalom között, a
természet és a civilizáció ellentétét hangsúlyozza. Jellegzete s
megnyilvánulás a felkiáltás, megszólítás. Gyakran él az indulatszókkal (ah, óh, jaj).
Új, szubjektív műfajokat hoz létre, az én-regényt, a naplóregényt, a levélregényt. Az egyes
szám első személyű vallomások dominálnak benne, a csapongó érzelmek, hangulatok. A
szentimentalista filozófia atyja Rousseau, az ő civilizációkritikája és természetkultus za
hatott az irányzatra.
A szentimentalista irodalom legfőbb művei:
Rousseau: Új Heloïse (regény)
Sterne: Érzelmes utazás (regény)
Goethe: Werther (regény)
Schiller: Ármány és szerelem (dráma)
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A rokokó
A rokokó a világi barokk stílusbó l
nőtt ki,

a felvilágosodás

egyik

irányzata, amely gyakran vegyül a
klasszicista,
jegyekkel.

Leggyakoribb témája a

szerelem,

az

természeti

Watteau

szentimentalista

erotika,
idillbe

s

ezek

helyezése.

Gyakorta antikizál, a rokokó tájat
nimfák, Ámor, a szerelem istene,

Flóra, a tavasz és más mitológiai alakok népesítik be. Visszatérő motívum az idillik us
naplemente, a virágzó lugasban enyelgő szerelmesek, ahogy Watteau festményén is látjuk.
Szereti a miniatűr képeket, az érzékeket elandalító derűs színeket, finom illatokat. Kedvelt
rokokó műfajok az idill, a pásztorjáték, a vígjáték, a vígeposz, az anakreóni dal. A rokokó
vers a rímjátékokra, a fokozott zeneiségre és festőiségre épül.
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A FELVILÁGOSODÁS KORI REGÉNY

Daniel Defoe

Swift

Rousseau

Voltaire

Robinson Crusoe

Gulliver utazásai

Ḕmile

Candide

Goethe
Werther

A regény műfaja
A regény az epika műnemébe tartozik, tehát története és elbeszélője van. A prózai
nagyepika műfaja. Az elbeszélője lehet az író, de lehet fiktív, kitalált személy is, mint pl.
Robinson Crusoe. Az elbeszélő lehet objektív (tárgyilagos), de lehet szubjektív (elfogult) is.
Én-regényről beszélünk, amikor a szöveg az elbeszélő monológja, naplója vagy levelei.
(Goethe: Werther) A története lehet egy- vagy több cselekményszálon futó, sokszereplős
eseménysor. A történetidő lehet sok évtizednyi, de lehet mindössze egy nap is, ha azt az író
nagyon részletesen írja le. (James Joyce: Ulysses) A térszerkezete nagyon változatos: lehet
egy helyszínen játszódó, de lehet egy egész társadalmat vagy a világot bejáró. A regény
időszerkezete lehet lineáris, kronologikus, azaz az eseményeket időrendi sorrendben
mondja el. Lehet retrospektív, azaz visszatekintő: a történet a jelenben kezdődik, majd
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visszatér a múltba, s lassan újra eléri a jelent. Az időszerkezet lehet síkváltásos, ennek két
típusa van: a történetben váltakozik a valóság és a fantasztik um síkja (Swift: Gulliver), vagy
a történet különböző idősíkokat kever (múlt-jelen, vagy különböző korok történései futnak
párhuzamosan). Bulgakov Mester és Margarita c. regénye pl. egyszerre játszódik a 20.
századi Szovjetunióban és az ókori Jeruzsálemben.) A jellemábrázolás lehet közvetlen
(direkt), azaz az elbeszélő maga értékeli a hőseit, de többnyire közvetett (indirekt), vagyis a
hősök jellemét fokozatosan ismerjük meg szavaik és tetteik által. Az indirekt jellemábrázo lás
kelti fel legjobban a valóság képzetét, hiszen az életben is az emberek szavai és tettei
árulkodnak a jellemükről.
A polgári regény kezdetei
A polgári regény a felvilágosodásban született meg, előzményei a verses nagyepikából az
eposzok, a prózából az ókori és középkori regények. Az eposzban még kötelező volt a
mitológiai keret (az istenek cselekedetei), a polgári regény ezzel már szakít, bár a
fantasztikumot10 még időnként megőrzi.
E. T. A. Hoffmann regényében, Az arany virágcserépben a hőssel fantasztikus dolgok
történnek, amelyek azonban csak hallucinációk, vagy a költői képzelet szülöttei, de a szerző
mindig megadja rájuk a racionális magyarázatot. Edgar Allan Poe novelláiban a fantasztik us
történések oka lélektani, pl. a hős tudathasadásos állapota. A fantasztikus történések az
újkori irodalomban, vagy akár mai sci-fikben már nem valami vallásos vagy természetfeletti
erőkben való hitnek a bizonyítékai, hanem pusztán művészi eszközök, azaz jelképes
jelentésük van.
Míg az eposzok hőse mindig nagyformátumú, kiemelkedő személyiség, az újkori regény már
hétköznapi embereket vonultat fel. Az első jelentős regényt Cervantes írta még a 17.
században,

Don Quijote címmel.

Ezzel új műfajt

teremtett,

a pikareszket vagy

utazóregényt. Hőse a pikaró (csavargó), a regény cselekménye az ő kalandjainak sorozata.
Itt még nincs jellemfejlődés, a hangsúly a külső eseményeken van. A Don Quijote a
középkori lovagi eposzok paródiája, hőse anakronisztikus 11 , mert nem a jelenben él, hanem
a középkori lovagvilágba képzeli magát, ebből fakad a regény komikuma. A Don Quijotéval
Cervantes sok, későbbi szerzőre hatott. Anakronisztikus hősökkel a magyar irodalomban is
találkozunk, Arany János Toldi estéjében és Mikszáth Kálmán Új Zrínyiászában.
10
11

fantasztikum: a képzelet alkotta, nem valóságos világ
anakronisztikus: nem az adott kornak megfelelő, idejétmúlt

18

VASS JUDIT IRODALOM 10

A Toldi estéjében Arany János Toldit már a múlt embereként mutatja be, aki még mindig a
középkori lovagi eszmények szerint él, de az idő már eljárt felette, kortársai sokszor
kinevetik. Mikszáth Kálmán az Új Zrínyiászban „feltámasztja” a szigetvári hősöket a 16.
századból, akik belovagolnak a 19. század végi, tehát modern Budapestre. Ez az időutazás
kiváló írói eszköz, hogy megmutassa a két kor közötti különbségeket.
A felvilágosodás kori regény
A felvilágosodás kori regénnyel veszi kezdetét az epikában a próza uralma, a verses epika
(eposz) háttérbe szorul. A polgári regény a pikareszkből nő ki, ám gondolatilag elmélyíti azt.
A cselekmény a hős utazásaira épül, de a szereplők már belső utat is bejárnak, többnyire a
megismerés útját. A regény tehát filozofikusabbá válik, a külső kalandokról a hangsúly
áthelyeződik a hősök gondolatban bejárt útjára, azaz a mű az „utazás” toposzára épül. A
felvilágosodás kori regénynek két változata van: a racionalista és a szentimentalista.
A racionalista regények a társadalmat, az emberi civilizációt mutatják be kritikus módon.
A társadalmi problémák ettől kezdve válnak a regény kulcskérdéseivé, az irodalom egyik fő
témája a társadalomkritika lesz. A felvilágosodás kori regényhősök többsége már a saját
értelmére hagyatkozva próbálja megérteni a világot, és boldogulni benne. A racionalista
regény műfajai a robinzonád, a tézisregény, a társadalomszatíra és a fejlődésregény.
A robinzonád vagy szigetregény a civilizáción kívül rekedt hős kalandjairól szól, arról,
hogy hogyan próbálja túlélni a fizikai- lelki megpróbáltatásokat például egy lakatlan
szigeten. A műfajt Defoe teremtette meg Robinson Crusoe című regényével.
A tézisregény valamilyen tézist12 , filozófiai tételt igazol vagy cáfol, a hős világról kialakult
képe változik az utazása során, a megismerés útját járja be. Ilyen mű Voltaire Candide-ja.
A társadalomszatíra a civilizáció torzulásait festi le, a kíméletlen humor, a metsző gúny
eszközével. A szatíra olyan mű, amely társadalmi visszásságokat ostoroz, gúnyol ki. Ilyen
mű Swift Gulliverje.

12

tézis: tétel, állítás
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A fejlődésregény a felvilágosodás

kori regény legfejlettebb

típusa.

A hős már

jellemfejlődésen megy keresztül, utazásai során személyisége átalakul, kiteljesedik. Ilyen
mű Goethe Wilhelm Meister című regénye.
A szentimentalista13 regény az ember belső, lelki életét tárja fel. A szemtimentalisták
fedezték fel, hogy az ember két világban él: a külsőben (társadalom) és a belsőben
(szubjektum14 ). Szerintük a külső világ elnyomja az ember belső világát, természetes
ösztöneit, érzelmeit. Céljuk ennek a belső világnak a felszabadítása. Intim műfajokat
teremtettek: az én-regényt, a naplóregényt. A szentimentalista műre az egyes szám első
személyű, szubjektív vallomás, a belső monológ, a túlcsorduló érzelmek jellemzők. Híres
szentimentalista regények: Sterne: Érzelmes utazás, Rousseau: Új Heloïse, Goethe: Werther.
Fogalmak: epika, próza, kronologikus, retrospektív, síkváltásos regény, pikareszk,
robinzonád, tézisregény, társadalomszatíra, én-regény

VOLTAIRE: CANDIDE
1759
VOLTAIRE ÉLETE
FELADAT: Írjatok fülszöveget a Candide-hoz! Fülszövegnek hívjuk a könyvborító
behajtott, keskeny részét, ahova a könyvajánlót írja a kiadó. Íme egy minta Péterfy
Gergely Halál Budán c. regényéhez. A fülszöveget írjátok a jobb oldali keretbe! (A
feladatot másoljátok egy Word dokumentumba, majd kitöltve töltsétek fel használt online
felületre!
A Kitömött barbár írójának török
korban játszódó regénye 1684-től
1686-ig, Buda visszafoglalásáig követi
az eseményeket a civilizációk
összecsapásának szerelemmel, vérrel
13
14

szentimentális: „érzelmes”, de ma már „érzelgős” jelentésben használjuk
szubjektum: filozófiai fogalom, jelentése „az én”, az ember saját, belső világa, személyisége
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és csodákkal telikiszámíthatatlan és
kaotikus világában. Kalandorok,
katasztrófaturisták kísérik a Bécs és
Buda felszabadítására Európa
legkülönfélébb tájiról érkező hadakat.
Michele d’Aste, a fiatal Nápolyi tiszt a
halált keresi, a török Buda zsidó
közössége utolsó napjait éli, a
magyaroknak pedig dönteniük kell,
hogy a mohamedán Kelet vagy a
felszabadító Nyugat oldalára állnak-e.

www.KALLIGRAM.com

A Candide témája, műfaja
A regény cselekménye

Candide kalandos

utazása valóságos és fantasztikus világoko n
keresztül. Témája a korabeli világ bemutatása,
társadalomkritika.
különböző

Utazásai

társadalmakat

során a hős
ismer

meg,

s

elkeserítő tapasztalatokat szerez a kialakult
civilizációról,
akárcsak

az

Gulliver

Candide tézisregény

emberi
Swift

Hudon: Voltaire

természetrő l,
regényében.

A

és társadalomszatíra,

groteszk15 humor jellemzi. Ahogyan Swift,
Voltaire is objektív hangon meséli el a

Hudon: Voltaire

legabszurdabb történéseket, hangneme végig
ironikus.

groteszk: esztétikai minőség, ábrázolási mód és hangnem, amelyben a kisszerű, torz és nevetséges
keveredik a pátosszal, a tragikummal
15
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Filozófiai háttere
Voltaire jól ismeri korának filozófiáit, melyek közül legnagyobb hatással Locke elmélete
volt rá. Candide útján a locke-i gondolatok testesülnek meg: a hős tabula rasával indul:


a regény elején még tudatlan ifjú,



majd a mű során bejárja a megismerés útját,



gondolkodni, kételkedni tanul. Ismereteit tehát személyes tapasztalatok útján szerzi.

Három másik filozófia hatása is kimutatható a regényben. Az egyik Leibnizé, aki szerint a
világon mindennek megvan a maga észszerű oka, semmi sem véletlen. Ezt a nézetet
figurázza ki Voltaire Pangloss optimizmusában, amely szerint ez a világ „a legeslegjobb
világ”. Pangloss tehát a leibnizi filozófia paródiája 16 . Vele szemben áll Martin, akiben a
manicheista tanok paródiája testesül meg. A manicheizmus azt vallja, hogy a világot két erő
mozgatja: a Jó és a Rossz. Martin a regényben Pangloss ellenpontja, szerinte minden a lehető
legrosszabb ezen a világon. Voltaire Rousseau természetkultuszát is kifigurázza a fülesek
országában, ahol lányok majmokkal szeretkeznek. Voltaire nem hisz „a romlatlan természet”
rousseau-i elméletében. A természeti népeket és a civilizáltakat is kritikus szemmel ítéli
meg, mindegyikben meglátja a rosszat, a nevetségeset.
Candide külső-belső útja
Külső útja kalandok sorozata, melyek során bejárja az egész világot,
keresi Kunigundát, hogy végre egymáséi lehessenek. Ez az út
remények

és csalódások sorozata, a megpróbáltatások

során

Kunigunda elzüllik és megcsúnyul, Candide maga is hozzáromlik a
világhoz,

megöregszik, s mire egymásra találnak, a szerelem

elmúlik.
Az utazás során Candide hosszú belső utat tesz meg: a naiv, tudatlan
fiúból tapasztalt, érett férfi lesz. (Neve beszélőnév, egyszerre jelenti
azt, hogy jámbor, naiv, illetve kíváncsi.)

paródia: egy szerző vagy nézet kifigurázása azáltal, hogy kisszerű, nevetséges és eltúlzott formában
jelenítjük meg
16

22

VASS JUDIT IRODALOM 10

Szellemi útja első fázisában nevelője, Pangloss életfilozófiáját hiszi, miszerint a világo n
minden a legeslegjobban van. (A Pangloss is beszélőnév: pangless = kínok nélküli.) Ezt az
optimizmust rombolja le a világ megismerése. Candide keserű tapasztalatokat szerez,
olyanokat, amelyeket mindannyian átélünk felnőtté válásunk során. A Paradicsomból
(Vesztfáliából) való kiűzése során szerzett első rossz tapasztalata, hogy nem egyenlő.
Amikor erőszakkal besorozzák katonának, meg kell tanulnia, hogy nem szabad. A
háborúban szembesül az ember vadállati kegyetlenségeivel.
A lisszaboni földrengés során az emberi tudatlansággal és
babonával. Itt következik be az első jelentős fordulat
Candide gondolataiban, mert itt kezd el kételkedni Pangloss
filozófiájában, azaz már önállóan gondolkodik. Felteszi az
ironikus kérdést: „Ha ilyen a legeslegjobb világ, milyenek a
többiek?” Keserű tapasztalatait felerősíti Kunigunda és az
öregasszony

története,

kegyetlen

élményeik.

Közben

Candide kétszer is öl, először önvédelemből, másodszor már
előre megfontoltan, azaz elveszíti ártatlanságát, bűnössé
válik.
Utazása során egy utópisztikus világba csöppennek, Eldorádóba. Ez a hely a világtó l
hermetikusan

elzárt, ahol gazdagság,

ideális állapotok uralkodnak.

Candide mégis

elkívánkozik Eldorádóból, mert hiányolja Kunigundát. A voltairei kritika tehát azt sugallja: a puszta gazdagság és gondtalan élet nem
elég a boldogsághoz. Leszámol az utópiákkal, azaz a tökéletes
államokról szóló képzetekkel. Eldorádó antitézise (ellentéte) a
regényben Szurinam, ahol minden rossz, ez az ellenutópia,
Candide-ot kifosztják. Új tanítója Martin, a manicheista filozó fus,
aki szerint a világon minden rossz. Ez a mű egyik gondolati
mélypontja, a pesszimizmus eluralkodása. Franciaországba n
Voltaire iróniája kegyetlen gúnyba csap át, Martin cinikus szavai
éles kritikát adnak a jelen korról: „a legelső foglalkozás a szerelem, a második a rágalmazás,
a harmadik az üres locsogás.” Itt teszi fel Candide a létfilozófiai kérdést először: „De hát
akkor – mondta Candide – mi végből teremtették a világot? Candide-on azonban nem
uralkodik el Martin pesszimizmusa, s tovább megy, hogy megtalálja Kunigundát. Később
azonban, látva Európa torz erkölcseit, azt mondja: „Hejh, kedves Martin, de igaza van!
Minden csak balhit és nyomorúság.” Ez a regény másik gondolati mélypontja, ahol
23
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Candide végleg megtagadja Pangloss filozófiáját, vagyis az élet értelmét. Már csak egy
boldogságot tud elképzelni, ha megtalálja Kunigundát.
A regény végén Konstantinápolyban találkoznak újra a szereplők.
Candide már csak becsületből veszi feleségül Kunigundát,

aki

megcsúnyult, megöregedett, és házsártosságával kínozza. Mivel sem
Pangloss optimizmusa, sem Martin pesszimizmusa nem elégítette ki,
Candide egy dervistől kérdezi meg, mi értelme az emberi életnek.
A dervis fatalista17 választ ad: „Olyan mindegy – felelte a dervis -,
jól vagy rosszul élünk-e a földön.” Candide-nak azonban ez a válasz
sem tetszik. Végül egy öreg török életfilozófiája nyugtatja meg, aki
az élet értelmét a munkában, azaz a teremtő életben találta meg: „a munka pedig jó arra,
hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat, a bűnt, a szükséget.” Candide és
barátai e szerint az elv szerint folytatják életüket, a meddő filozofálás helyett a tevékeny
életet választva.
A regény utolsó mondata – „De vár ám a munka a kertben.” –
egyszerre optimista és pesszimista befejezést ad a műnek. A kert az
értékteremtő, alkotó élet metaforája, de egyben a világtól való
elkülönülésé is. Candide-nak le kellett mondania arról, hogy a
világot megváltoztassa, de megmaradt számára az a hit, hogy
saját kis világán belül értelmes életet élhet. Így ér egyszerre
pesszimista és optimista véget a regény.

Kiegészítő anyag:
Defoe: Robinson Crusoe (elemzés) https://vassjudit.hu/2021/08/02/defoerobinson-crusoe/
Swift: Gulliver (elemzés) https://vassjudit.hu/2021/08/02/swift-gulliver/
Goethe: Werther (elemzés) https://vassjudit.hu/2021/08/02/goethewerther/

Fatalista az, aki nem hisz a szabad akaratban, s abban, hogy az ember maga irányíthatja sorsát. A fatalista
szerint az emberi életen a végzet uralkodik, nem tudja azt megváltoztatni. (fátum : lat., jelentése: végzet)
17
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ÖSSZEFOGLALÁS
1. Miben áll a felvilágosodás irodalmának jelentősége?
2. Melyek a polgárosult irodalom feltételei?
3. Mi az irodalomkritika szerepe?
4. Mely irányzatok jellemezték a felvilágosodást?
5. Melyek a klasszicizmus jellemzői?
6. Melyek a szentimentalizmus jellemzői?
7. Melyek a rokokó jellemzői?
8. Melyek a regény műfaji jellemzői?
9. Melyek a felvilágosodás kori regény közös jellemzői?
10.

Mit értünk robinzonád, tézisregény, társadalomszatíra és fejlődésregé ny

alatt?
11.

Mi jellemzi a szentimentalista regényt?

12.

Mi a Candide témája?

13.

Milyen külső-belső utat jár be Candide a regény során?

14.

Milyen filozófiák hatottak a Candide-ra?

15.

Mit jelent az utolsó mondat: „De vár ám a munka a kertben!” ?

25
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A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS
1772─1825

Kazinczy

Csokonai Vitéz

Berzsenyi

Ferenc

Mihály

Dániel

Katona József

A magyar felvilágosodás történelmi háttere: https://vassjudit.hu/2021/08/02/a magyar-felvilagosodas-tortenelmi-hatte re/

A felvilágosodás kori magyar kultúra
Társadalmi háttér
A felvilágosodás a nemzeti eszmélkedés kora mindenhol Kelet-Európában. A
polgárosult nemzeti irodalmak feltételei ekkor teremtődnek meg, így nálunk is. A
korabeli Magyarország két fő problémája a nemzeti függetlenség és a polgárosodás
hiánya. A 18. század végén Magyarország gyarmati sorba süllyedt a Habsburg
birodalomban. A bécsi udvar politikája miatt nem tudott fejlődni a magyar gazdaság,
elmaradott, feudális viszonyok jellemezték. Ugyanakkor a felvilágosodás eszméi
beszivárogtak az országba, megindult a szellemi elit éledése. Két jelentős társadalmi
mozgalom indult ebben az időben. A társadalmi haladás, a polgárosodás hívei
szabadkőműves páholyokat hoztak létre, s egy részük kapcsolatba került a jakobinus
mozgalommal.

A másik a konzervatív nemesi ellenállás volt, amelyik

az ősi

alkotmányra hivatkozva szegült szembe az osztrák központosító törekvésekkel. 179526
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ben szétverték jakobinus mozgalmat, Martinovics Ignácot és a többi vezetőt kivégezték,
sok tagjukat, szimpatizánsukat börtönbe zárták. Az országra a megtorlás évei
következtek.

A vezető magyar

hivatalnokokat

leváltották,

egyetemi

tanárokat

elbocsátottak állásaikból, a bécsi rendőrség besúgói lepték el az országot. A magyar
társadalom apátiába esett, és passzivitásba vonult. Politikai cselekvésre nem volt mód,
a magyar értelmiség a szellemi életbe menekült, a tudományban és az irodalomba n
keresett menedéket. A kultúra területe volt az egyetlen, ahol energiáit leköthette.
Megismétlődött, ami a török megszállás alatt volt: az anyanyelvi kultúra a nemze ti
identitás 18 megőrzésének kulcsa lett, a nyugathoz való felzárkózás esélye.
A kulturális élet
A felvilágosodás előtt a magyar kultúra provinciális19 volt. Az írók különböző
nyelvjárásokban írtak, nem volt irodalmi élet, magyar nyelvű sajtó és színház. Ennek a
provinciális, elmaradott állapotnak a megszüntetését, és egy polgárosult kulturális élet
megteremtését tűzték ki célul felvilágosodás kori íróink. Többségük a literátus 20
nemességből került ki, hiszen magyar ajkú polgárság alig volt. Ezek a literátus nemesek
voltak azok, akik magukévá tették a nyugati filozófusok, írók-költők eszméit, s
megpróbálták

meghonosítani azokat magyar nyelven.

A felvilágosodás eszméi,

irányzatai német, ill. osztrák közvetítéssel jutottak el Magyarországra.
Ekkor kezdett Pest-Buda kulturális központtá válni. Megjelentek az első magyar
nyelvű

folyóiratok

(1780-ban

a

Magyar

Hírmondó,

1788-ban

a

kassai

Magyar_Museum ). Pest-Budán megalakult az első magyar színtársulat 1790-ben. A
nyelvújítás eredményeként megszületett az egységes magyar
irodalmi nyelv. Kazinczy Ferenc és nyelvújító társai sok idegen
kifejezést cseréltek magyar szóra, illetve alkottak több ezer új szót,
hogy nyelvünket alkalmassá tegyék a kor tudományos ismerete inek
és kultúrájának közvetítésére. A megújított magyar nyelv csak a 19.
század közepén vált általánossá.

(Vörösmarty Mihály,

Petőfi

Sándor, Arany János már ezen a magyar nyelven írta műveit. )

identitás: önazonosság
provinciális: eredetileg „tartományi”, itt átvitt értelemben: elmaradott, feudális
20 literátus: művelt
18
19

27

VASS JUDIT IRODALOM 10

Megszületett az irodalomkritika, amely a művészi igényességre ösztönözte az írókat.
Tudós íróink, a „deákos költők”21 nyelvészeti munkájukkal megalapozták az egységes
helyesírást, kidolgozták a magyar időmértékes verselés szabályait. Megindult a
nyelvtörténeti kutatás is, a magyar nyelvrokonság tanulmányozása. Ha gazdaságila g
nem is, kulturálisan Magyarország elkezdett felzárkózni a nyugathoz. Ebben nagy
szerepük volt a kollégiumoknak22 , egyetemeknek, amelyekben európai műveltsé gű,
külföldi egyetemeket megjárt, tudós tanárok oktattak. Kialakult egy européer23
értelmiség, amelyik az elmaradott magyar viszonyok között a nyugati műveltsé g
hírnöke volt.

Míg korábban a magyar tudósok latinul írtak, a felvilágosodás alatt

megkezdődött a magyar nyelvű tudományos irodalom. (A magyar nyelv csak 1844ben lett hivatalosan az állam nyelve.)
A felvilágosodás egyben a magyar klasszicizmus és szentimentalizmus kora is,
akárcsak a nyugati irodalmakban.

KAZINCZY FERENC
1759-1831

deákos: latinul tudó. Rájnis József (1741–1812), Baróti Szabó Dávid (1739–1819), Révai Miklós (1750–
1807)
22 Debreceni Református Kollégium, Sárospataki Református Kollégium, Soproni Evangélikus Líceum,
Kolozsvári Líceum, Nagyszombati Egyetem, Pesti Egyetem stb.
23 européer: európai műveltségű ember
21

28
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„

Az

ember

az

igazságnak,

a

virtusnak, emberiségnek és a Hazának
tartozik.”
„Nékem az emberiség, s Pest-Buda
tája hazám.”
(Kazinczy Ferenc)

Kazinczy Ferenc
ÉLETE
Ő volt irodalmunkban az első, aki
kizárólagos hivatásának tekintette
az írást. Bár nemesi származás ú
volt, a nemesi nacionalizmus elleni
kiállásként
akárcsak

polgári
II.

ruhát

József

viselt,
császár.

Kazinczy szabadkőműves volt, s a jakobinus mozgalommal ápolt kapcsolatai miatt
elfogták, először halálra ítélték, majd életfogytiglani börtönre. Spielberg, Kufstein és
Munkács várában raboskodott hét évig.
Példa kelle, hogy rettegjen az ország.” – írta a Fogságom naplójában. Az otthonról
kapott pénzt a börtönőrök megvesztegetésére költötte, így jutott könyvekhez, papírhoz,
tintához. Míg számos sorstársa a börtönben megőrült vagy meghalt, Kazinczy hatalmas
lelki erővel kötötte le szellemi energiáit, így élte túl nemcsak fizikailag. A saját tanúsága
szerint, ha nem volt tintája, a vérével írt. Szabadulása után szembe kellett néznie azzal,
hogy még a családja is elidegenedett tőle, féltek, hogy kompromittálja 24 őket a
múltjával. Ekkor vonult végleg vissza feleségével Széphalomra 25 , s ettől kezdve életét
az irodalmi élet megszervezésének szentelte. Sok tehetséget ő fedezett fel, több ezret

kompromittál: rossz hírbe hozza a vele érintkezőket. Itt: a hatalom (a bécsi udvar) szemében politikailag
veszélyessé, esetleg üldözötté tesz másokat is.
25 Széphalom eredeti neve Kisbányácska, Kazinczy nevezte át a birtokot a művészetet (Parnasszust) idéző
Széphalomra. Kortársai így is emlegették: „a széphalmi mester”.
24
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számláló levelezésével behálózta az országot, hogy a szellemi életet felpezsdítse. Fia,
Kazinczy Lajos ezredes volt a tizennegyedik aradi vértanú.
KAZINCZY FERENC JELENTŐSÉGE
Ő volt a vezetője a nyelvújításnak, amellyel elsődleges célja a magyar nyelv
pallérozása26 volt azért, hogy létrehozzák az egységes irodalmi nyelvet. A köznyelvet
megtisztították a fölösleges latin és német szavaktól. Azért, hogy nyelvünk az európai
műveltség hordozójává válhasson (hiszen sok új kifejezésre nem volt magyar szavunk),
szorgalmazta a műfordításokat. Ő maga számos külföldi művet ültetett át magyarra,
többek között ő volt az első Hamlet-fordítónk, illetve ő fordította először magyarra
Sterne

(angol

szentimentalista

író)

regényét

Érzékeny

utazások

címme l.

Drámafordításaival a magyar nyelvű színjátszás ügyét is szolgálta. Miközben írásra
ösztönözte a tehetségeket, kíméletlen kritikus is volt. Tövisek és virágok c.
epigrammagyűjteményében (1811) kiállt az irodalomkritika szükségessége mellett.
Költőtársait tartalmi- formai igényességre nevelte, az olvasókat pedig arra, hogy meg
tudják különböztetni az értékest az értéktelentől. Erről szól egyik epigrammája:

A NAGY TITOK
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

A jó műalkotás tehát tartalmilag és formailag is igényes, mesterségbeli tudást igénye l.
Kazinczy arisztokratizmusát27 sokan sértődve fogadták, hiszen a kritikának addig nem
volt nálunk hagyománya, a művek bírálatát gyakran személyes sértésnek vették. Amikor
Kölcsey Ferenc megírta kritikáját Berzsenyi Dániel verseiről, hiába dicsérte, a költőben
néhány bíráló megjegyzése miatt örökre ott maradt a fullánk, nem is igen írt több verset.

pallérozás : kiművelés, fejlesztés
arisztokratizmusnak az irodalomban azt a szemléletet nevezzük, amely a műalkotást elsősorban a művelt
befogadónak szánja
26
27
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Kazinczy klasszicista és kozmopolita meggyőződésű volt.
Eszménye a „fentebb stíl”, azaz a művelt, választékos stílus
és az egyetemes gondolat. A beszűkült nacionalizmus t,
magyarkodást megvetette,

patriótaként arra törekedett,

hogy hazája felzárkózzon a fejlett kultúrájú nyugatho z.
Igazi européer28 volt, aki kiemelte a magyar kulturális
életet a provincializmusból.
KAZINCZY EMLÉKE AZ UTÓKORBAN
KÖLCSEY FERENC Kazinczy temetésén mondott nekrológjában írótársa áldozatos
munkáját, úttörő voltát méltatta: „Szellem vala ő, mely a tespedő egészet oly sokáig
csaknem egyedül eleveníté; s lépcső, melyen egykorúi magasba hághassanak, s a
szerencsésebb maradék tetőre juthasson.”
PETŐFI

SÁNDOR felvidéki

Széphalmon,
minden

útján

megállt

s azt írta jegyzeteibe, hogy oda

magyarnak

évente egyszer el kellene

zarándokolnia, mert a magyarság olyan sokkal
tartozik Kazinczynak.

A Kazinczy Mauzóleum
Széphalmon

RADNÓTI MIKLÓS29 egy vallomás versben állított emléket költőelődjének, kettejük
sorsában meglátva a hasonlóságot, holott pontosan 150 évvel később született, mint a
„széphalmi mester”, 1909-ben. Akárcsak Kazinczy, ő is „csak” költő szeretett volna
lenni, de a kor, amelyben éltek „harcra”, politikai kiállásra kényszerítette őket, küldetést
kellett vállalniuk.

28
29

européer: európai műveltségű, felvilágosult, haladó szellemiségű
Radnóti Miklós ( 1909─1944), magyar költő, akit zsidó származása miatt üldöztek és gyilkoltak meg.

31
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RADNÓTI MIKLÓS
ÍRÁS KÖZBEN
Csak kígyó undoríthat tiszta fatörzset így,
Ha bőrét hagyja rajta, mint engem undorít
E forduló világ és az ordas emberek.
Virágszülőként kezdtem én el, de fegyverek
Között neveltek engem gyilkosok s megszoktam
Rég a harcot itt és gyáván sosem futottam.
Igaz, jó szerteütni néha, de békében
Élni is szép lenne már s írni példaképen.
Bíztatnom kell magam, hogy el ne bujdokoljak,
Mert jó lenne messze és műhelyben élni csak.
Ó, véled gondolok most, tollas jobbkezemmel
S egyre jobban értelek, Kazinczy, régi mester

1935

PÉTERFY
barbár

GERGELY30

Kitömött

regényében

(2014)

c.

Kazinczynak állít emléket úgy, hogy a
mű elbeszélője Török Sophie (Kazinczy
felesége), aki férje halála után felidé zi
közös életüket,

amely

gyönyörű

és

rettenetes volt. Bent a Kazinczy- házba n,
Széphalmon Európa szellemét, kultúráját őrzik a könyvek, a zongora, a festmények a falon,
a házon kívül azonban ott a fojtogatóan elmaradott, a kiemelkedni vágyót gyanús szemekkel
méregető, barbár magyar valóság. Kazinczy is megélte a szabadkőművesekkel szembeni
gyanakvást és rosszindulatú rágalmakat.

Péterfy Gergely ( 1966 ─ ) kortárs magyar író, megjelent könyvei közül néhány: Halál Budán (regény),
Kalligram, Pozsony, 2008., Örökvölgy (Pannon mese), Kalligram, 2012
30
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A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBÓL
A magyar felvilágosodás kori lírából CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY és BERZSENYI
DÁNIEL költészete emelkedik ki. Ők a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb alakjai,
európai szintű költők. Két különböző hagyományú országrészből, társadalmi rétegből
származtak, költészetük mégis találkozik a klasszicizmusban. Bár Berzsenyi több elismer ést
szerzett életében, mindketten magányosak voltak. Csokonai, a polgár egy félbetört tanári
karrier következtében lett rebellis31 szellemű, magányos „vándor poéta”, Berzsenyi pedig
két világ: a konzervatív nemesi és a felvilágosult művészi létben volt itt is, ott is „idegen”.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PORTRÉJA
(1773-1805)

31

rebellis: lázadó

33
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ÉLETE
Csokonai Debrecenben született, és ott is halt meg
tragikusan fiatalon, 32 évesen. Korai halálát az akkor még
gyógyíthatatlan

betegség,

a tüdőbaj

okozta.

Polgári

családból származott, édesapja iskolázott borbély, illetve
felcser volt és jozefinista32 . Apja korai halála után édesanyja
tartotta el a családot azzal, hogy kosztos33 diákokat
fogadott.
Debrecen a Tiszántúl legnagyobb és legjelentősebb városa.
Időnként „a kálvinista Róma” néven, vagy „cívisváro s ”ként emlegetik. Mezővárosként indult meg a polgárosodás
útján, azaz a környékről a városba települő, és ott polgári
(iparos) foglalkozásba kezdő parasztok adták a város lakosságának zömét, a városi tanács
tagjai is közülük kerültek ki. A 16. században a török hódoltság része volt, s mivel a török
nem szólt bele a vallási kérdésekbe, Debrecenben megerősödött a kálvinista (református)
vallás, a magyar hagyományokhoz, függetlenséghez való ragaszkodás. Ez a nemzetmegta rtó

jozefinista: II. József uralkodó politikájának a híve.
kosztos diák: a nem bentlakásos, hanem a városban, magánháznál kosztoló vagy lakó diákokat nevezték
így.
32
33
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szellem együtt járt az anyanyelvi kultúra, a polgári értékrend megerősödésével, a Habsburgelnyomás elleni rebellis szellemmel, de egyfajta makacs, konzervatív nacionalizmussal is.
A Református Kollégium a korabeli Magyarország egyik
legszínvonalasabb iskolája volt. Csokonai 15 évet töltött
itt diákként, majd segédtanítóként a poétai osztályban.
Élete tehát szerencsésen indult, tanárai felfigyeltek nem
mindennapi

tehetségére, támogatták

tanári ambíció it.

1795-ben azonban „kicsapták” a kollégiumból, ráadásul
úgy,

hogy

az

diákönkormányzat
debreceni diákok

ítélethozatalban
is.

részt

Eltávolításának

vett

a

okaként

a

kollégiumhoz méltatlan tanári viselkedését említik, valódi
okait máig nem tudjuk pontosan. A református kollégium

szigorú fegyelmét szegte meg akkor, amikor diákjait a debreceni Nagyerdőben sétálgatva,
beszélgetve tanította. Egyes visszaemlékezések szerint igen szabadosan viselkedett, még az
éjszakai borozgatásokban is részt vett. A tárgyalást követő ítélet szerint:
„erkölcseit nem ennek az iskolának a törvényeihez, hanem a maga igen bolond
természetéhez szabta.[…] Minthogy félni lehet, hogy nézeteinek szélesebb körben való
elterjedésével a fegyelem tekintélye még többek előtt csökken, el kell tiltani a Kollégiumba
való belépéstől, s meg kell tiltani a diákoknak minden vele való beszélgetést vagy
érintkezést.”
Érthetetlenül kegyetlen ítélet ahhoz képest, hogy a Kollégium dédelgetett diákja volt! Lehet,
hogy a kicsapatásban része volt annak is, hogy Csokonai 1795-ben fent járt Pest-Budán, és
látta a Vérmezőn a jakobinus szervezkedés vezetőinek
kivégzését, és arról nyilván beszélt társainak. Talán a
Kollégiumból

azért

is

távolították

el,

hogy

ne

„kompromittálja” az iskolát a bécsi udvar szemében.
Pontosan nem tudjuk, csak azt, hogy ekkor Csokonai már
a felvilágosodás szabadelvű nézeteit vallotta. Tanári és
költői karrierjét kettétörték, a város mintegy kitagadta őt.
Élete nagy traumája volt ez, ekkor kezdődött magányos
vándorútja. (Egy félévig a sárospataki kollégiumba n
tanult jogot, de iskoláit nem fejezte be.) Négy évig a
Dunántúlon tartózkodott, barátainál, pártfogóinál töltve
hosszabb-rövidebb

időt

vendégségben.

Eredetileg
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Pozsonyba készült, hogy az ott ülésező országgyűlés alatt főúri mecénást találjon. Saját
szakállára (hitelből) kiadta a Diétai Magyar Múzsa c. verses újságot, benne költeményeive l,
de nem járt sikerrel, Széchenyi Ferenc mentette meg az adósok börtönétől. Következő
állomása Komárom volt, itt ismerkedett meg élete nagy szerelmével (Vajda Juliannáva l),
akit a verseiben Lillának nevez. Lilla apja azonban ellenezte a házasságot, s feltételül azt
szabta, hogy Csokonai teremtsen biztos egzisztenciát, ezért a költő útnak indult, hogy állást
szerezzen magának. (Útközben érte a hír, hogy Lillát férjhez adták. Ez volt a második
hatalmas trauma és megaláztatás életében.)
Keszthelyen Festetics György gróf mintagazdaságában, a Georgiconban szeretett volna
állást kapni, de a gróf elutasította a kérését. Később azonban egy évre felvette Csurgóra, az
általa alapított gimnáziumba helyettes tanárnak. Csokonai nagy lelkesedéssel fogott hozzá a
munkához, tankönyvet írt, és saját drámáit adatta elő diákjaival. (Az iskolai színjátszás nak
már hagyománya volt ekkor Magyarországon, még Comenius vezette be Sárospatakon a 17.
században, amikor ott tanított. Comenius a színjátszásnak nagy szerepet szánt a diákok
nevelésében. Innen ered a drámapedagógia gyakorlata a mai iskolákban.)
Itt, Csurgón született Csokonai Az
özvegy

Karnyóné

és

a

két

szeleburdiak c. vígjátéka. Az egyik
iskolai ünnepségen, amelyen ott
volt Festetics gróf is, a költő
elénekeltette diákjaival a Rákóczinótát, pedig az be volt tiltva, közel
Csokonai emlékszoba Csurgón

100 évig
himnusza

a magyarság
volt.

titkos

Festetics

dühöngött, hiszen ezzel Csokonai kompromittálhatta volna őt a Habsburg-udvar szemében,
de nem bántotta a költőt. Állandó tanári állást azonban nem kaphatott, kénytelen volt
visszatérni Debrecenbe, édesanyjához. Mivel a ház nagy részét bérlőknek adták ki, hogy
fenntarthassák magukat, Csokonai egy kis zugba vonultan írta műveit (édesanyja nagy
ruhásszekrényét alakította ki dolgozószobának). Jó barátja volt az ugyancsak debreceni
Fazekas Mihály, a Lúdas Matyi költője, ketten együtt írták a Fűvészkönyvet. 1804-ben a férj
kérésére verses nekrológot írt Rhédey grófnő temetésére (Halotti versek), s azt télbenfagyban, nagy betegen fel is olvasta. Az egyébként is tüdőbeteg, gyenge fizikumú Csokonai
ezt a meghűlést már nem heverte ki, 1805-ben, krisztusi korban, 32 évesen halt meg.
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Az „Árkádia-pör”
Debrecen városa (nyilván bűntudatból is) pályázatot írt ki a költő síremlékének feliratára.
Kazinczy Ferenc azt javasolta, véssék Csokonai sírkövére ezt: „Árkádiában éltem én is.”
Mivel Debrecen és Kazinczy között egyébként sem volt baráti a viszony, a városatyák
kikeresték a szótárban az „árkádia” szó jelentését, s mivel ott azt is találták, hogy
„szamárlegelő”, igen megsértődtek, s egy elkeseredett vita kerekedett a széphalmi mester és
a város között, ami „Árkádia-pör” néven vonult be a magyar irodalomtörténetbe. Árkádia a
görög mitológiában a költészet hona, Kazinczy természetesen erre utalt. Kazinczy egyébként
maga is a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de a várost mindig is maradinak
tartotta, később is szembekerült a kollégium tudósaival,

akik bőszen ellenezték

nyelvújítást.

37
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CSOKONAI KÖLTÉSZETE
Lírájának jelentős vonulatát képezik aufklerista versei34 , amelyekben a felvilágosodás
filozófiáját

hirdeti.

Az estve Rousseau

társadalomkritikáját

tükrözi:

szerinte

az

egyenlőtlenségek eredője a magántulajdon. Ugyancsak az ő természetkultusza jelenik meg
Csokonai civilizációkritikájában is. A költő szembeállítja a romlatlan természetet az
emberi társadalom bűneivel. A verset áthatja a költő demokratikus, plebejus szemléle te,
tiltakozása

a társadalmi

igazságtalanságok

ellen.

A

Konstancinápoly Voltaire

egyházellenességét, antiklerikalizmusát hirdeti. Kigúnyolja a vallási fanatizmust, babonát.
Az álom Holbach materializmusát követi, mely szerint a világ az anyag körforgása, ezt
nevezi

a lét

nagy

láncolatának.

Csokonai gondolati

lírájából

kiemelkedik

A

Magánossághoz elégikó-ódája. A művet létösszegző versnek is felfoghatjuk. A költő
egyéni élményeit egyetemes szintre emeli, a magányban ihlető erőt lát, amely az alkotás
feltétele. A sztoikus, szemlélődő életet, a költők és bölcsek munkáját magasabb rendűnek
véli az anyagi értékeket halmozókkal szemben. Kedvelt költői eszközével él, az
allegóriával. A magányt többféle női alakban személyesíti meg: anya, nő, múzsa, majd
azonosítja a halállal, amit végtelen álomnak nevez. Szintén allegóriára fűzi fel A tihanyi
Ekhóhoz c. számvetését.

Magányában

a megszemélyesített

tihanyi

visszhangnak

panaszolja el sérelmeit. Utolsó évében írt nagy létösszegző verse a Halotti versek,
amelyben létfilozófiai kérdéseket feszeget. A hosszú költemény a magyar gondolati líra
egyik csúcsteljesítménye.
Külön jelentőséggel bírnak anakreóni dalai, ezek nagy része szerelmes, Lilla-ve rs.
Anakreón35 a rokokó életszemlélet, életöröm kedvelt alakja. Ezekben az anakreóni
dalokban Csokonai stílusművészetével tűnik ki. Gondolatilag nem mélyek, a rokokó
költészet közhelyeire épülnek, de a magyar lírai nyelvben és verselésben kiemelkedő
szerpük van.
Ezekben a versekben ötvözi az európai rokokó stílust a magyar népdalok és virágénekek
motívumaival, tehát stílusötvözetet teremt. Verselésük sokszor szimultán, azaz egyszerre
időmértékesen és ütemhangsúlyosan is skandálhatók. Pl.: Tartózkodó kérelem, Az esküvés.

34

35

aufklerista: a német „Aufklärung“ (felvilágosodás) szóból származik. Jelentése: felvilágosult.
Anakreón: ókori görög költő, bordalairól híres
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A boldogság pedig hibátlan anakreóni sorokban íródott (három és feles jambusokban).
Népies stíluskísérlet a Szegény Zsuzsi a táborozáskor, illetve a Szerelemdal a csikóbőrös
kulacshoz. Ez utóbbi mutatja Csokonai humoros vénáját, a komikum iránti fogékonyságá t.

Az estve
A magánossághoz
előadja GáborMiklós

A tihanyi ekhóhoz
előadja Lukáts Andor

A boldogság
Tartózkodó kérelem
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz
minta esszé

Csokonai Balassi után az első európai szintű költőnk, Berzsenyi mellett a másik
legjelentősebb klasszicistánk. Első polgárköltőnk, aki megpróbált a költészetből megélni,
de a magyar viszonyok még fejletlenek voltak ahhoz, hogy ez lehetséges legyen. Ady őt is
„korán jött költő” -nek nevezte, mert jóval kora szellemisége előtt járt, tragikus emberi és
költői magány övezte. Ő a magyar gondolati líra igazi megteremtője: Az estve, Az álom, a
Halotti versek legkiemelkedőbb művei, amelyekben az európai felvilágosodás nagy
filozófusainak hatása mutatható ki. Poeta doctus36 volt, tanulmányt írt a verselésről,
megújította a magyar prozódiát a kettős vers bravúrjával, amely egyszerre rímes időmértékes és ütemhangsúlyos. (Tartózkodó kérelem)
Költészetének egyik vezető témája a magány, amelynek költői és emberi okai voltak. Hiába
volt kora egyik legolvasottabb embere, plebejus származása, nincstelensége állandó
mecénás keresésre kényszerítette − többnyire eredménytelenül. Költészete – Kazinczy

36

tudós költő
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elismerő szavai ellenére − visszhang nélkül maradt, ezért oly gyakori a művekben
visszatérő

gondolat: talán az utókor értékelni fogja. Betegsége, nincstelensége

a

magánember boldogságától is megfosztotta, de derűs alkata képes volt a magányt teremtő
erővé alakítani.
A Magánossághoz elégikó-óda, mert mindkét műfaj tulajdonságait egyesíti: a vers
tájfestő része és zárlata elégikus, a középső, hosszú rész ódai.
Témája rétegzett: szól az én és a világ kapcsolatáról, jellegzetes magatartásformákró l,
értékrendekről, s fő gondolata a szentimentalizmus gyakori témája, a természet és a
civilizáció ellentéte.
Három nagyobb gondolati egységre osztható: az első három versszak az evokáció, a táj,
a

természet

szellemének

megidézése,

a

4-7-ig

versszakig

szentimentalis ta

társadalomkritikát olvashatunk, az utolsó egység, a 8-11-ig versszakban újra a magányt
dicsőíti, miközben szentimentalista halálvággyal zárul a gondolatmenet.
A vers legfőbb poétikai eszköze az allegória: a magány különböző női alakokban
testesül meg: a vers elején álomba ringató anya, majd ihletet adó múzsa, végül a halálnak,
mint végtelen álomnak az allegóriája.
A vers felütése invokáció37 , a magánynak, mint múzsának való megidézése. A mű egy
paradoxonra38 épül: végig úgy beszél a magányhoz, vagyis az egyedülléthez, mintha az
élőlény lenne, akivel társalogni lehet. Ugyanez igaz A tihanyi Ekhóhoz c. versre is, ahol
saját visszhangjával „dialogizál”. Valójában mindkét vers magányos monológ, amit a
retorikus

eszközökkel

(megszólítás,

felkiáltás,

retorikus

kérdés) tesz drámaivá,

párbeszédszerűvé.
Az első három versszakban, az evokációban megidézi a
kisasszondi vidéket, s a magány kellemes érzetét a tájba
vetíti

ki.

A

hibátlan

jambusokkal

és

az

„l”

hangszimbolikával, az „a” „e” magánhangzók ritmik us
váltogatásával ringató érzést vált ki az olvasóban, aki
így átveszi a lírai én gyönyörködő

és merengő

Kisasszond

hangulatát.

37
38

megszólítás
Képtelen ellentét
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Áldott Magánosság, jövel! Ragadj el
Álmodba most is engemet;
Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,
Ringasd öledbe lelkemet!

A magány egyszerre múzsa, álom és ringató anya. Ezt az idillt erősítik a jelzők: tiszta,
lenge, hűs, szelíd, lankadt, valamint az igék: ragadj el, jövel, ringasd, csergedez, nyugtatni.
Mind a jelzők, mind az igék a gyönyörködő és merengő ember lélekállapotát sugallják. A
tájat a képzelet segítségével átpoetizálja39 , sőt mitikus síkra emeli, hiszen nimfákka l,
angyalokkal népesíti be – ez már preromantikus gondolat, a természetben a világ
misztériumát fedezi fel, amit csak az láthat, aki értő szemmel figyeli, vagyis a bölcsek és
poéták.
S csak akkor úsznak ők elő,
Ha erre bőlcs s poéta jő.

A gondolat már romantikus, de a stílus, az antikizálás még a klasszicista költészet elemeit
hordozza. Itt a vers egyik vezető témáját vetíti előre: Csokonai gyakran állítja szembe a
magányos elmélkedőket a „lármás” világ embereivel, tehát a befelé, illetve kifelé élőket.
Ez az ellentét szervezi a következő versszakokat, amelyekben elszakadunk a természeti
tájtól, a vershelyzettől, átlépünk az emberi társadalomba, s a lírai én elmélkedéseit halljuk.
A 4-5. versszakban olyan magatartásformákat,

értékrendeket sorol fel, amelyek

képviselői külső dolgokban keresik az értékeket: hatalomban, pénzben. Számukra a
magány nyomasztó, mert, ha magukra maradnak, saját lelki ürességükkel szembesülnek.
Velük szemben állnak azok, (6-7 vsz.), akiknek a magány pozitív: a magányos elmélkedők,
akik „a titkos égi szót” hallgatják, vagyis a világ titkait kutatják, a boldogtalanok, akik
maguk fordultak el a világtól, vagy az vetette ki őket magából.

39

költőivé alakítja
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A 7. versszak ars poeticának is felfogható, hiszen itt az ihlet pillanatát írja le egy
expresszív40 hasonlattal:
Tebenned úgy csap a poéta széjjel,
Mint a sebes villám setétes éjjel;
Midőn teremt új dolgokat
S a semmiből világokat

A művészetet, az alkotást a világ teremtéséhez méri, az ihletet pedig („sebes villám setétes
éjjel”) a megvilágosodás pillanatának nevezi. Az „s” hangszimbolika a villám és az ihlet
hirtelen és gyors, de egyben tűnékeny élményét hangsúlyozza. „Perc a tiéd, egy perc, az
isteni!” – írja Arany Az ihlet perce című versében. A magány tehát alkotóerőt, teremtő
energiát ad a gondolkodóknak, művészeknek.
Az utolsó gondolati egységet is invokációval kezdi, itt a magányt a múzsával azonosítja,
dicsőíti, s ebben a dicsőítésben szerelmi csalódását és az emberekből való kiábrándultsá gá t
rejti el: „Hív vagy, nem úgy, mint a mai / Színes világ barátai.”
Külön figyelmet érdemel a 9. versszak:
Lám, amely zavart lármák között forognak
A büszke lelkek napjai,
Kőről kövekre görgenek, zajongnak,
Mint Rajna bukkanásai. −
De ránk mikor szent fátyolid vonúlnak,
Mint éji harmat, napjaink lehúllnak,
Tisztán, magába, csendesen:
Élünk, kimúlunk édesen.
A strófa két részre bontható: az első négy sor a kifelé élők sorsát jellemzi a „lármás ”
hangszimbolikával, amelyben a „k”, „g,” „r” hangok dominálnak :” Kőről kövekre
görgenek, zajongnak / Mint Rajna bukkanásai.” Zajos életük a világgal való sodródás,
nincs belső tartásuk. Ezzel a lármás világgal szemben a következő négy sor „ránk” névmása
a magányban vigaszt vagy teremtő erőt találókat jelöli. Itt újfent „l” hangszimboliká va l
találkozunk, amit Csokonai igen kedvel, ha a csendet kívánja érzékeltetni. A kétféle
értékrend szerint élőket az igei metaforákkal is megkülönbözteti: a külső értékeket keresők

40

kifejező
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napjai „forognak”, mint a víz sodorta kövek, a belső értékeket keresők napjai „Mint éji
harmat…lehúllnak”.
Az utolsó két versszakban a magány már a halál allegóriája 41 , itt egy materialista,
sztoikus42 bölcs készül fel a végső megsemmisülésre. A halott ember lezárt szemeit is
allegóriával jelenít meg: „szemem világán /Vak kárpitot sző a halál”. A halál a „nemtud ás
kietlene” „végetlen álom”, felejtés. A „vak kárpit” melléknévi metafora egyszerre utal a
szemfedőre és arra, hogy a halál után az ember megszűnik látni − ez közvetett módon a
lélek halhatatlanságát tagadja. Csokonai valószínűleg ateista vagy legfeljebb deista 43 volt,
ezt sejteti Az álom c. verse is, amely Holbach materialista elméletét, a „lét nagy láncolatá t”
idézi, s amelyet szintén saját halálával fejez be, ekképp:
„Aluszom, jó álom, mihelyt elenyészek
S élőből egy rakás minerále lészek.”
Klasszicista vonásai mellett A Magánossághoz jellegzetesen szentimentalista vers is,
mind témáját, mind stílusát tekintve. A civilizációt mint lármás világot jeleníti meg, ahol
az igazi értékek és természetes erkölcsök elvesznek (ez rousseau-i gondolat), a valódi
értékeket pedig a természetben, illetve a magányban, a belül élőkben láttatja. A versben a
szentimentalista természetkultusz tükröződik, végig az érzelmeken van a hangsúly, ezt
erősítik a fel-felbukkanó indulatszavak: óh, ah. Visszatérő jelzők a „szent” az „áldott” a
„lélek” és a „könny”.

CSOKONAI-ÁTHALLÁSOK (feladatlap)
https://vassjudit.hu/2021/08/02/csokonai-athallasok/

elvont fogalom megszemélyesítése
bölcs belenyugvással szemlélődő
43 deizmus: A felvilágosodás istenképe. Isten csak megteremtette a világot, ami azután mint valami gépezet
magától forog tovább.
41
42
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BERZSENYI DÁNIEL
1776-1836

Berzsenyi Dániel
ÉLETE
Somogy megyében, Egyházashetyén született,
konzervatív középnemesi családban, amely az
evangélikus felekezethez tartozott.
Tanulmányai:

A

soproni

evangélik us

líceumban tanult, amelyre a haladó szelle m
volt jellemző.

Itt alakult meg a Soproni

Magyar Tanuló Társaság: a magyar nyelv és
irodalom ügyét előmozdítandó.

Berzsenyi emlékház, Egyházashetye

Berzsenyi

nem tagja, a haladó eszmék nem érintik meg, és nehezen tűri az iskolai fegyelmet: „Én
egykorúim között legelső magyar táncos voltam, lovat, embert, asztalt általugrani nékem
játék volt. Sopronyban magam tizenkét németeket megvertem, és azokat a város tavába
hánytam, és az én első szeretőm az én karjaim közt elalélt.” (Levél Kazinczynak)
Amit az iskolában elmulasztott, később autodidakta módon pótolja.
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Megszökik a kollégiumból, katonának áll (1 hónapig bírja), majd Niklára menekül az apai
harag elől egy rokonához, aki kibékíti őket. Nem érettségizik, hazatér Egyházashetyére, de
apjával elhidegül a viszonya.
Dukai Takács Zsuzsannát

veszi feleségül, aki Dukai Takács Judit költőnő rokona.

Sömjénben telepednek le, ott gazdálkodik.
„Ami feleségemet illeti, középszerű mindenben, tizennégy éves korában vettem el,
együgyűségben találtam és abból fel sem szabadítottam.” (Levél Kazinczyhoz)
E téren is változnak nézetei, a Dukai Takács Judithoz írott versében már a női szelle m
kiművelését szorgalmazza. Később Niklára költöznek, ahonnan alig mozdul ki, ezért is
nevezték el a nikali remetének. Gazdálkodik, olvas, műveli magát, titokban verseket ír ─
Egy

barátja

fedezi

fel,

hogy

Berzsenyi

verseket ír, és elküld hármat Kazinczynak,

Nikla

aki megdicséri őket. Berzsenyi csak hat év
múlva

(1808) küldi

el versgyűjtemé nyét

Kazinczynak. Kazinczy válasza : „nyelved oly
szép, oly nemes, hogy azt csudálni fogja a
haza.”

Megindul

köztük

a

levele zés,

Berzsenyi versei 1813-ban és 1816-ban jelennek meg.
1810-ben Pestre utazik, hogy megismerkedjen Kazinczy pesti triászával (Horváth István,
Vitkovics Mihály, Szemere Pál). A találkozó kölcsönös csalódottsággal jár. „Olyan
ellenzetet, mint amilyen vagyon az ő külső viselete, tartása, bánásmódja és poézisa közt,
lehetetlen csak képzelni is.” (Vitkovics levele Kazinczyhoz) Az emelkedett ódaköltő képét
nem tudták összeegyeztetni a köpcös nemessel. 1817-ben voltak az első helikoni ünnepségek
Keszthelyen. Festetics György, a mecénás őt is meghívja, de Kazinczyt nem, mert nem
akarja magát kompromittálni egy „jakobinussal”.
1817-ben lát napvilágot Kölcsey recenziója Berzsenyi Dániel költészetéről a Tudományos
Gyűjteményben. Kölcsey, bár dicséri Berzsenyi verseit, többek között ezt írja: helyenké nt
„dagályos”, „értelem nélküli expressziókba téved”. Berzsenyi megsértődik, alig ír verset:
„A szent poézis néma hattyú,/ S hallgat örökre hideg vizekben.” Esztétikai tanulmányokba
kezd, hogy méltóképpen tudjon válaszolni Kölcseynek (Poétai harmonistica, 1833).
1830-ban az Akadémia (Magyar Tudós Társaság) filozófiai osztály rendes taggá választja,
Széchenyi híve lesz (Ő pedig Széchenyi kedvenc költője.)
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KÖLTÉSZETE
Szokták „a magyar Horácnak44 és „a niklai remetének”45 is hívni. Költészete átmenetet
jelent a klasszicizmus és a romantika között. A klasszikus műfajok és az időmértékes
verselés első nagy mestere. Klasszicista vonásai: a kötött forma és fegyelem, az antikizá ló
szóhasználat (zephyr, symphonia, thyrsus, Camoena stb.); az antik műfajok kedvelése: óda,
epigramma, elégia, episztola; az időmértékes verselés alkalmazása, a klasszikus versszakok
meghonosítása: szapphói, alkaioszi, aszklépiádészi strófa. Romantikus vonásai: a nagy
ellentétek, az erős érzelmek, indulatok, elégiáinak romantikus képalkotása, a kivetíte tt
belső táj46 , mint költői eszköz. Mi sem jellemzőbb átütő hatására, minthogy olyan eltérő
szellemeknek volt a kedvenc költője, mint Széchenyi István, Kassák Lajos, Németh László,
de kortárs költőink is szívesen idézik stílusát.

A magyarokhoz
előadja Mácsai Pál
Osztályrészem
A közelítő tél
előadja Mensáros László
Levéltöredék barátnémhoz
előadja Mensáros László
Vitkovics Mihályhoz

A magyarokhoz
mintaesszé
A magyar klasszicista líra két kiemelkedő költője Berzsenyi Dániel és Csokonai
Vitéz Mihály. Míg Csokonai a klasszicizmust a szentimentalizmussal és a rokokóval
ötvözi, Berzsenyi költészete már átvezetést jelent a romantikába. Formai
szempontból a klasszicista fegyelem, a kötött műfajok alkalmazása, az antikizá lá s
jellemzi, stílusa, különösen képalkotása már a romantikus poétikát előlegezi. Ő emeli
igazán művészi szintre a deákos költők által kidolgozott magyar időmértékes
verselést, s bár emberi-költői eszménye Horatius, az arany középszer47 költője,
verseiben nem a klasszicizmus racionalizmusa, inkább a romantikus, nyughatatla n
Horác : Horatius magyarosított neve
Nikla: Berzsenyi itt élt családjával meglehetős elzárkózásban
46 kivetített belső táj vagy lelki tájról akkor beszélünk, amikor a költő a saját hangulatát vetíti ki a tájba
47 arany középút, tartózkodás a szélsőségektől
44
45
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lélek beszél. Pályája során hosszú szellemi utat járt be, míg eljutott a nemesi
konzervativizmustól a felvilágosult patriotizmusig.
A magyarokhoz I. ihletője, irodalmi előzménye Horatius A rómaiakhoz ódája,
amelyben az antik költő kortársait hitetlenséggel és a közerkölcsök megromlásá va l
vádolja, amelyeket részletesen taglal, majd arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a hit
és az erkölcs hiánya fogja Róma vesztét okozni. Berzsenyi ódájának is ez a témája:
a nemzet ostorozása a felrázás szándékával.
A mű patrióta verseink vonulatába
tartozik, amelyeknek legjelentősebb
alkotásai időrendi sorrendben a
következők:
Bornemisza
Péter:
Siralmas énnéköm, Rákóczi-nóta,
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz,
Kölcsey
Ferenc:
Hymnus,
Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi
Sándor: Nemzeti dal, Ady Endre:
Nekünk Mohács kell, József Attila: A
Dunánál, Radnóti Miklós: Nem
tudhatom, Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus, Márai Sándor: Halotti Beszéd, Térey
János: Magyar közöny, Parti Nagy Lajos: Szívlapát
Berzsenyi verse klasszikus óda, a gondolati lírába tartozik, morális, politika i,
történetfilozófiai kérdéseket feszeget. Lírai szónoklat, amelyre a klasszikus hármas
szerkesztés jellemző: az expozícióban48 a költő felvezeti a témát, általában retorikus
kérdéssel vagy felszólítással fordul az olvasóhoz. Többnyire már itt elhangzik a vers
tézise49 , amit részletesen a második egységben, az argumentációban50 taglal. Az
érvelés lehet direkt vagy indirekt. Direkt érvelésről akkor beszélünk, ha a szónok a
tézisét igazoló érveket sorakoztat fel. Indirekt az érvelés, ha az ellenke ző
véleményről bebizonyítja, hogy hamis. Az argumentáció során a retorikai alakzatok
szolgálnak az erősítés eszközéül: ismétlés, felsorolás, párhuzam, ellenté t,
paradoxon51 , stb. A verszárlat a konklúzió52 , amelyben általában megismétli a tézist.
A hagyományos óda klasszikus strófaszerkezetre épül: alkaioszi, aszklepiádészi vagy
szapphói versszakokra, időmértékes verselésű és rímtelen. Berzsenyi ódája, akárcsak
Horatiusé, alkaioszi strófában íródott.
A mű idő- és értékszembesítő vers, amelyben az értéktelített múltat állítja szembe
az értékhiányos jelennel. A múlt dicsőségét felnagyítja, hogy ezzel is a jelen romlását
hangsúlyozza. Múltszemlélete heroizáló, a régi korokból többnyire csak a hősies
mozzanatokat emeli ki. Ezzel a romantikusan heroizáló történelemszemlélettel majd
csak a 20. századi költészet, elsőként Ady Endre szakít. Berzsenyi verse az éledő
nacionalizmus korában íródott, mikor felélénkült a nemzeti múlt iránti érdeklődés,
amikor minden nemzet a maga identitását53 kívánta meghatározni.
Berzsenyi követi a Horatius-óda gondolatmenetét, a nemzet hanyatlásának okát ő
is az erkölcsök romlásában látja. Az expozíció az első versszak, amely egy retorikus
megszólítással és kérdéssel indít.

bevezetés
tétele
50 érvelés, tárgyalás
51 képtelen ellentét
52 következtetés
53 önazonosság
48
49
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Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
Nem látod a bosszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon?

A vers felütése drámai és provokatív a „Nem látod” anaforától54 és a „nyomorult”
jelzőtől. A vers tézisét már az első sor tartalmazza, amelyben szembeállítja a heroikus
múltat a romló jelennel: „Romlásnak indult, hajdan erős magyar,”. Az „Árpád vére”
metonímia a nemesi konzervativizmus jelszava, amelyben még a törzsi-nemzetsé gi
kötődés szellemisége tükröződik. A magyarokhoz I. jól mutatja, hogy Berzsenyi
nemzetfelfogása hogyan jut el a nemesi konzervativizmustól egy felvilágosultabb
szemléletig, amelyben a nemzet összetartó erejének már nem a vérségi, hanem a
nyelvi és erkölcsi elemet tartja. Később a nemzeti identitás kulcsára, a nyelvre, mint
a „nemzet őrlelkére”, azaz megtartó erejére utal. Ez már a romantika
nemzetfelfogása, amely a nemzetet, mint nyelvi-kulturális közösséget szemléli. A
vérségi nemzetszemlélettel véglegesen József Attila szakít A Dunánál c. versében,
amelyben a két világháború között sovinizmussá fajuló nacionalizmussal szemben
tiltakozik híres önmeghatározásával: „Anyám kún volt, apám félig székely, félig
román vagy tán egészen az.”
Berzsenyi az argumentációban felváltva jeleníti meg a harcos múlt és a tespedő
jelen képeit. Stílusa hallatlanul expresszív a sűrített metaforikus beszédtől, a
hiperbolikus55 képektől és az intenzív stílusértékű szavaktól. Jellegzetes metaforák,
illetve hiperbolikus, komplex költői képek: „Nyolc századoknak vérzivatarja ”
(főnévi metafora); „a bosszús egeknek /Ostorait” (melléknévi és főnévi metafora);
„vípera-fajzatok” (főnévi metafora a magyarokra) „A nemzet őrlelkét tapodja” (
főnévi metafora a magyar nyelvre); „Nemzeteket tapodó haragja” (főnévi metafora);
„századok érckeze„ (főnévi metafora).
Berzsenyi stílusának drámaiságát az intenzív stílusértékű szavak, főleg jelzők
adják: bosszús, nyomorult, undok, öldöklő, fergetegid, rút stb. A mondatok sorokon,
néha versszakokon át ívelnek az enjambement-ák56 segítségével – ez is mutatja, hogy
a költő indulatból beszél.
A múlt magyarjait antik párhuzamokkal emeli monumentális, már-már mitik us
hősökké: spártai férfikar, Hercules. A vers két központi versszaka a 7-8., amelyekbe n
a „tölgy” példázattal a mű legfontosabb morális üzenetét fogalmazza meg.
Most lassu méreg, lassu halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
Szélvész le nem dönt, benne termő
Férgek erős gyökerit megőrlik,
A tölgy a nemzet metaforája, amelynek nem a külső ellenség (szélvész) az igazi
veszély, hanem a belső romlás (férgek). Ez a történelemszemlélet nem új, már a
tatárjárás időszakából való siralmas énekek is a hit romlásában látják az ország
vesztét. Ez a felfogás bibliai eredetű, az Ótestamentum próféciáiban, többek között
Jeremiás próféta siralmaiban is ez a panasz hangzik el: a zsidó nép el fog veszni, ha
nem tér vissza az igaz hithez. De ez a gondolat szüli Zrínyi Miklós A szigeti
veszedelem c. eposzát is, amelyben a török támadás Isten büntetése a magyarokra
az ismétlés egy fajtája, sorokat ugyanazzal a szerkezettel kezd
felnagyított, eltúlzott
56 áthajlás
54
55
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erkölcsi bűneik miatt. „Haj, de bűneink miatt gyúl harag kebledben, „– írja majd
Kölcsey is a Hymnusban.
Itt, a vers közepén hangzik el a tézis: „Így minden ország támasza, talpköve / A
tiszta erkölcs…”. Ezután folytatódik az időszembesítés, ahogyan a múlt magyarja it
heroizálta, a korabelieket degradáló57 , gúnyos jelzőkkel illeti. Vádjai között a
legsúlyosabbak a nemzeti identitás elvesztése, a tunyaság és az erkölcsi züllés.
Elődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
A nemzet őrlelkét tapodja,
Gyermeki báb puha szíve tárgya. −

Kétségtelen, hogy a magyar arisztokrácia Berzsenyi korában inkább németül, mint
magyarul beszél, ezért hangzik el a vád: „A nemzet őrlelkét tapodja.” Az anyanye lv
mint a nemzeti identitás kovásza és őrzője a felvilágosodás programadó alkotóiná l
fogalmazódik meg először, például Bessenyei Györgynél a Magyarság c. röpiratban:
„mert minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem.”
Berzsenyi érveit retorikus eszközökkel nyomatékosítja: gyakori a felkiáltás, a
retorikus kérdés, az ellentét, a párhuzam. Ezek is drámai erőt adnak a stílusnak,
fokozzák annak provokatív szándékát. Ha kigyűjtjük a magyarságot értékelő
szavakat a versből, a kegyetlen gúny szószedetét kapjuk: fajul, nyomorult, vipera fajzat, rút sybarita váz58 , vak tüzedben − itt érdemes megállnunk. A „vak tűz”
melléknévi metafora bizony kemény kritika, az olyan ember jellemzője, akit a
szenvedélyei ragadnak el, elvakultan cselekszik, ahelyett, hogy az értelemre
hallgatna.A verszárlat az utolsó két sor, amelyben hangnem- és műfajváltá s
következik be.
De jaj, csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel, s mosolyogva ver le.

Eddig a magyar történelmet önmagában szemlélte, most felemelkedik az egyetemes
történelem perspektívájába59 , ahonnan a magyar hanyatlás törvényszerű folyamatnak
tűnik. A konklúzió záró képe is monumentális: a történelmet a „századok érckeze”
hiperbolában jeleníti meg, amely még a nagy birodalmakat is lerombolta. A
mennydörgő óda itt lecsendesül, és sztoikusan60 néz szembe a magyarság sorsával.
Ezt a sztoikus fordulatot erősíti a műfajváltás is, hiszen a verszárlat nem ódai, hanem
elégikus, borongós.
Alkaioszi strófában íródott:
─ ─ U ─ ─ │─ U U ─ U ─
Romlásnak in dult haj dan e rős magyar!
─
─ U ─ ─ │─ U U ─ U ─
Nem látod, Árpád vé re miként fajul?
─ ─UU ─ ─ U─ ─
Nem látod a bosszús e geknek
─UU─ U U─ U─ ─
Ostora it nyomorult hazádon?

lefokozó
Szibarisz: ókori dél-itáliai görög város, amelynek lakói elpuhultság és elkorcsosultság példái lettek.
59 nézőpont
60 bölcs belenyugvással
57
58
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Berzsenyi ódája (Széchenyi István kedvenc verse) hatott a következő nemzedék
romantikus költőire: Kölcseyre és Vörösmartyra. Amint az elemzés elején utaltam rá,
Berzsenyi költészete átmenetet képez klasszicizmus és romantika között, ezt jól
illusztrálja ez a vers is. Klasszicista a forma: rímtelen, időmértékes verselés, alkaioszi
strófa, az antikizálás, de témája, a sűrített metaforikus beszéd, a szélsőséges érzelmek
közti hullámzás már a romantika jellemzője.
A közelítő tél
Az esszé gyakorlása
Feladat: Olvassátok el az alábbi esszévázlatot, majd a segítségével írjatok
verselemzést A közelítő télről!
TÉMÁJA: az idő múlása, az idő, az élet illuzórikus volta.
 létösszegző, idő- és értékszembesítő vers
 a múlt idealizált, a jelen a lassú elmúlás
 természetszimbolikára épül: antikizáló tájfestésre
MŰFAJA: elégia
 Az elégia klasszikus műfaj, a hangulati líra része. Hangulatot, életérzést fejez
ki lecsendesült, sztoikus hangnemben: Kedvelt eszköze a tájfestés, a zeneisé g,
mert ezekkel a költői eszközökkel lehet legjobban hangulatot átadni.
 Az eredeti címét (Ősz) Kazinczy javaslatára változtatta meg – nem egy
állapot, inkább egy folyamat ábrázolása – („hervad, hullanak”)
 az elmúlás toposza (tél) az elégikus hangnem jól illik hozzá
 aszklepiadészi strófákból áll
SZERKEZETE
expozíció – tájleírás.
 megteremti a mű atmoszféráját
 előkészíti a gondolati rész
gondolati rész: 4 versszak
 kulcsmondat: „Minden csak jelenés”= illúzió
 pontosan az aranymetszésponton hangzik el
konklúzió: utolsó két versszak
 az általános rész után a személyes élmény következik
 az ifjúság elmúlása felett érzett fájdalom
 készülés a halálra (még fiatalember!)
POÉTIKÁJA
 antikizáló tájvers – a tájba vetíti ki lélekállapotát
 klasszikus toposzok_ kert, virág,(élet, érték) madár(idő) koszorú
(költészet)
 nem azt írja le, hogy milyen az ősz, hanem azt, hogy milyen volt a tavasz és
a nyár , mi minden volt akkor – az ősz ezek hiánya – a negatív
tájfestés technikájával él („nincs rózsás labyrinth”, „nem lengedez a
Zephyr”, „nincs már symphonia”, „nem búg gerlice”, „nem illatoz, néma
homály borong”, „nem mosolyog gerezd”); labyrinth, symphonia, Zephyr
– antik utalások klasszicizmus – a 3. versszak végén összegez: „s most
minden szomorú s kiholt”
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a vers kulcsmondata az aranymetszésponton hangzik el: „Minden csak
jelenés.” – ahogy a természet, úgy minden, ami a világon él, elmúlik; olyan
a világ, mint egy pillanat, illúzió
 a kicsi a nagyban tükröződik (és fordítva) – a nefelejcs, a világ és az ember
sorsa egy
 „minden az ég alatt /Mint a kis nefelejcs, enyész”
 az összegzés után az elmúlás fájdalmát a saját életével hozza kapcsolatba
 a természet körforgásban van, mindig megújul ─ az ember nem
PROZÓDIÁJA
 időmértékes verselésben íródott
 aszklepiádészi strófa
─ ─ ─ UU ─ ││─ UU ─ U ─
─ ─ ─ UU ─ ││─ UU ─ U ─
─ ─ ─ UU ─ ││─ UU ─ U ─
─ ─ UU ─ U ─


ÖSSZEFOGLALÁS
A kérdések megválaszolásához egyéni kutatásra is szükségetek lesz!
1.
Mikorra tehető a magyar felvilágosodás?
2.
Milyen társadalmi problémákkal küzd az ország?
3.
Milyen politikai mozgalmak jellemzik?
4.
A magyar felvilágosodás irodalmának jelentősége a magyar irodalom
történetében.
5.
Aufklerista és hagyományőrző írók, műveik.
6.
Bessenyei György művei.
7.
Milyen gondolatokat fejt ki a Magyarság c. röpiratban Bessenyei György?
8.
Mi a témája a Jámbor szándék c. röpiratnak?
9.
Mit tudsz a Tarimenesről?
10.
Kik alkották a deákos költőket? Jelentőségük?
11.
Kazinczy Ferenc lírai és prózai művei.
12.
Mi volt a Mondolat?
13.
Mi a témája Kazinczy Tövisek és virágok (1811) epigramma gyűjteményének?
14.
Mi volt az Iliász-pör?
15.
Kik alkották Kazinczy pesti triászát? Melyikükhöz írt Berzsenyi episztolát?
16.
Csokonai művei, jelentősége a magyar költészetben
17.
Aufklerista és rousseau-i eszmék Az estvében.
18.
Mi a természet szerepe Az estvében?
19.
Milyen stílusok ötvöződnek Az estvében?
20.
Hogyan ötvözi a rokokót és a népiességet Csokonai? Mely műveiben?
21.
Mi a kettős vers? Mondj példát !
22.
Mit értünk elégikó-óda alatt?
23.
A Magánossághoz elemzése.
24.
A tihanyi Ekhóhoz elemzése.
25.
A Tüdőgyulladásomról elemzése.
26.
Kik írtak verset Csokonairól? Mi a címük?
27.
Berzsenyi művei, jelentősége a magyar költészetben
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28.
Milyen klasszicista és milyen romantikus vonások jellemzik Berzsenyi
költészetét?
29.
A magyarokhoz I. elemzése
30.
Az elégia műfaji jellemzői
31.
A közelítő tél és a Levéltöredék barátnémhoz elemzése.
32.
Az episztola műfaji jellemzői
33.
A Vitkovics Mihályhoz elemzése.
34.
Melyik híres magyar író írt Berzsenyiről monográfiát?
35.
Kihez köthetők az alábbi helységnevek és hogyan?
Linz, Kassa, Debrecen, Pozsony, Nikla, Pusztakovácsi, Érsemjén, Sopron, Keszthely,
Komárom
36.
37.

Írd le a sapphói, az alkioszi és az aszklepiádészi strófát!
Mit értünk szimultán verselés alatt?

A FELVILÁGOSODÁS ÖSSZEFOGLALÁS PPT
https://vassjudit.hu/2021/08/06/a-felvilagosodas-osszefoglalas-pdf/

52

VASS JUDIT IRODALOM 10

KATONA JÓZSEF
1791-1830

A magyar színjátszás kezdetei
A felvilágosodás koráig nem volt állandó magyar színház, színjátszás is csak elvétve
fordul elő a kollégiumokban. Comenius, aki Sárospatakon tanított, nevelő célzatta l
vezette be az iskoladrámát, mint műfajt. Magyar nyelvű drámairodalom alig van,
kivételt képez a reneszánszból Bornemisza Péter Szophoklész-fordítása, a Tragődia
magyar nyelven az Szophoklész Elektrájából, illetve a hitvitázó drámák a reformáció
korából. Ezek azonban nem színpadra készült művek, csak dialógusban írt hitviták.
A magyar színjátszás igazi kezdete tehát a felvilágosodás. Az első magyar színtársulato t
Kelemen László hozta létre Pesten, ezt nevezzük az első pesti társulatnak (1790-1796).
Nehéz körülmények között játszottak, mivel Pesten csak német színház létezett, eredeti
magyar drámák alig voltak. 1795-ben, a jakobinus mozgalom vezetőinek kivégzése után
a magyar nyelvű színjátszást betiltják, ekkor kezdődik a vándorszínjátszás vidéken.
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A második pesti társulat 18071815-ig

működött

színházzal

a

német

társbérletben,

a

Rondellában. Jelszavuk volt: „a
hazáért

és

annak

nyelvéért

mindent”. Szinte naponta kellett
új darabot előadniuk, többnyire

a Rondella

fordítást a divatos német szerzők
műveiből.

A társulat

kiemelkedő

színésznője:

Déryné

Széppataki Róza. Ezzel a társulattal állt kapcsolatban Katona
József. 1815-ben ezt a társulatot is betiltják, ekkor Déryné
vezetésével teremtik meg a vándorszínházat vidéken. Az első
állandó magyar színház Erdélyben, Kolozsváron épült fel
1821-ben, majd később Miskolcon és Kassán jött létre önálló
Déryné

színház. Pesten csak 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti
Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház elődje.

A kor híres színészei: Udvarhelyi Miklós, Szerdahelyi József, Lendvay Márton,
Déryné, Megyeri Károly

A kolozsvári színház, 1821.
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KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN
ÉLETE:KATONA JÓZSEF
BÁNK BÁN SZEMELVÉNYEK
https://vassjudit.hu/2021/08/05/bank-ban-sze melvenyek-feladatok/
Simándy József előadásában: Bánk áriája

Katona József: Bánk bán
értelmezés

A Bánk bán témája
A Bánk bán klasszikus történelmi tragédia, mely politikai és etikai kérdéseket feszeget.
Katona történelmi köntösben a felvilágosodás kori Magyarország súlyos problémáit
boncolgatja.

Témája rétegzett: Szól a zsarnokság lélektanáról;

Gertrudis tipikus

önkényuralkodó, aki a hatalmat nem szolgálatnak, hanem uralkodásnak tekinti, lezülles zti
és nyomorba taszítja az országot. Szélsőséges magatartásformákat vált ki az emberekből ─
behódolást, illetve lázadást. A főhős, Bánk bán tragédiája a zsarnokságból fakad, emlékeztet
Hamlet tragédiájára: itt is a züllött hatalom és az etikusan (erkölcsösen) cselekedni akaró hős
áll szemben egymással. A Bánk bán másik témája az idegen elnyomás természete. A dráma
az éledő nacionalizmus korában íródott, az elnyomott magyarság panaszának is hangot ad,
de rendkívül árnyaltan. Katona minden nemzeti elfogultság nélkül néz szembe a kérdéssel.
A sovinizmust (idegengyűlöletet) mindkét oldalon bemutatja és elítéli. Gertrudisban és a
magyar Petur bánban is. Sovinizmus sovinizmust szül, erőszakhoz vezet, ez tehát nem
járható út.” Várdán! Belőled most a nemzeti rút gyűlölség beszél!” – mondja Bánk Peturnak.
A Bánk bán Katona korának másik súlyos problémáját is feszegeti, a jobbágyság helyzetét.
Tiborc panasza az elnyomott jobbágyság panasza, melyet csak a reformkorban tűz
napirendjére a magyar politika. Katona megelőzi saját korát, a Bánk bán már a demokratikus
nemzetfelfogást tükrözi, amelybe beletartozik a nép is. A mű szerelmi tragédia is, Bánk bán
és Melinda tragédiája ─ klasszikus, othellói tragédia, melyben az intrikus (cselszövő)
szerepét Biberach és Ottó játssza.

55

VASS JUDIT IRODALOM 10

A mű szerkezete: A Bánk bán klasszikus, öt felvonásos tragédia, drámai jambusokban
írva. (5 és feles jambus, U −).
1.

Előversengés, Első szakasz: a drámai alaphelyzet, a feszültségek bemutatása.

2.

Második szakasz: kibontakozás, a feszültség halmozása.

3.

Harmadik szakasz: a bonyodalom.

4.

Negyedik szakasz: ELSŐ BEFEJEZÉS - konfliktus kirobbanása, Bánk elköveti a

tragikus vétséget, megöli Gertrudist, tragédiasorozat következik be. Itt érnek véget a
klasszikus drámák, ez a hagyományos ötödik felvonás, a megoldás.
5.

Ötödik szakasz: MÁSODIK BEFEJEZÉS – POLITIKAI PROGRAM

A Bánk bánnak dramaturgiailag egy, politikailag két befejezése van. A cselekménybő l
fakadó befejezés a negyedik szakasz, a tragédia bekövetkezése. A politikai vagy írói
befejezés az ötödik szakasz, a tragédia feloldása. Endrében Katona a vágyott uralkodót
mutatja be, aki felvilágosult, etikus ember, a hatalmat szolgálatnak tekinti: az „emberi
uralkodás” megtestesítője.
BÁNK ÚTJA, TRAGÉDIÁJÁNAK OKAI
Bánk bán jellemét Katona fokozatosan bontja ki, színre lépését tudatosan késlelteti: a drámai
főhős csak az első felvonás végén jelenik meg. Személyiségéről már a mellékszerep lők
szavaiból képet kaphatunk: az országban tekintélye van, amit nem hatalmával, hanem emberi
minőségével vívott ki. Értékrendje: Isten - haza - király; azaz első helyen a becsület, azután
az ország ügye, végül a király iránti lojalitás (hűség) áll. Indulatos, de magát fegyelme zni
tudó ember: "fojtott tűz, mely minden pillanatban kitörni láttatik" - mondja róla a szerző.
Hamleti alkat, törvénytisztelő ember, aki etikusan akar cselekedni, tettei következmé nyét
mindig mérlegeli, mégis ő követi el a tragikus vétséget azzal, hogy megöli Gertrudist, s ezzel
erkölcsileg megsemmisül.
A tragédia azt követi nyomon, hogyan lett a békességet megőrizni akaró Bánkból lázadó,
miért nem sikerült eredeti elhatározását megtartani.
Bánk vidéki körútjáról az első szakasz végén érkezik a királyi udvarba, s itt szembesül az
országot és a családját fenyegető veszéllyel. A megoldást mindenki tőle várja: visszaállíta ni
az erkölcsi értékrendet, orvosolni a nemzet panaszát. Bánkban az államférfi felelőssége és a
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magánember sérelme viaskodik, ezt tükrözi az első szakasz végi monológja, melyben
elhatározza, hogy:
1.

megőrzi az ország békéjét

2.

higgadtan, érzelmeitől mentesen fog cselekedni

3.

kideríti az igazságot, és törvényes eszközökkel fog küzdeni

„De hát Melinda! Oh! Hát a haza!
Itten Melindám, ottan a hazám ─
A pártütés kiáltoz, a szerelmem
Tartóztat. ─ Énrám bíz a szunnyadó
Gondatlan ─ énrám tevé le a
Szegény paraszt elfáradt csontjait:
Nem vélik ők a zendülést, mivel
Bánk a király személye ─ esküszöm
Meg is fogok felelni ennek, és
Habár tulajdon síromon fog is
A békességetek virágzani. ─
Szedd rendbe lélek magadat, és szakaszd
Szét mindazon tündéri láncokat,
Melyekkel a királyi székhez és A hitvesedhez, gyermekidhez, oly
Igen keményen meg valál kötözve!
Úgy állj meg itt, pusztán, mint akkor, a
Midőn az alkotó szavára a
Reszketve engedő chaos magából
Kibocsátja. ─ Két fátyolt szakasztok el:
Hazámról, és becsületemről. A
Bocsánatot hörgés közt is mosolygom,
Ha ölettetésem ezekért leszen. ─ Egy
Mennykőcsapás ugyan letépheti
Rólam halandóságom köntösét; de
Jóhíremet ki nem törölheti.

A feszültségekkel és veszélyekkel fokozatosan szembesül, az államférfi felelőssége mindig
felülkerekedik benne - ez okozza a magánember tragédiáját. Először a nemesség sérelmeit
ismeri meg. A pártütő Peturékat igyekszik leszerelni, hogy megmentse az országot a
polgárháborútól. Peturékat sikerül erkölcsi érvekkel meggyőznie arról, hogy az erőszak
erőszakot szül, ami polgárháborúba sodorhatja az országot. Másrészt szembesíti Peturt
önellentmondásaival ─ Gertrudis sovinizmusa őt is sovinisztává tette, már gyűlöl minden
meránit. Itt látható a Bánk és Petur értékrendje közötti ellentét: Bánknak első helyen Isten,
azaz a becsület áll, Peturnak első helyen a magyarság, ezért még gyilkosságra is hajlandó
lenne. Nemzeti érzelmeit és férfiúi hiúságát előbbre helyezi az ország békéjénél, az idegen
elnyomó hatalom sovinisztává tette. "Isten nem segít soha felkent királyok ellen" −
figyelmezteti Bánk Peturt a lázadás erkölcsi tarthatatlanságára, a király iránti kötelező
lojalitásra. Bánk azt mondja, hogy ahhoz, hogy ő lázadó legyen, „bánki sértődés kívántatik. ”
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Ezzel azt fejezi ki, hogy a végsőkig kitart az etikus-törvényes eszközök mellett. Mikor
sikerül Peturékat leszerelnie, érkezik meg Biberach, hozva a hírt, hogy Melinda nevét
bemocskolták. Ekkor Bánk meginog elhatározásában, s arra kéri a lázadókat, hogy ne
oszoljanak szét. A harmadik szakaszban a személyes és a jobbágyság sérelme dominál.
Tiborc monológja a dráma egyik legszebb részlete, a mindenkori, kifosztott kisember
panasza.

TIBORC
A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak - tegnap egy kesej,
Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk
Feleség- és porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szűntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztúlnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, aHová nekünk belépni nem szabad.
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.

Tiborc első kifakadását Bánk nem is hallja, mert személyes sérelme kerekedik felül. Amikor
lehiggad, és Tiborc panaszára is képes figyelni, azt üzeni a népnek: "Él még Bánk." - azaz
cselekedni fog. Ezen a ponton Bánkban összegződik a nemzet és a magánember sérelme.
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Bánk és Gertrudis

találkozását

Katona a

negyedik felvonásban is késlelteti. Gertrudis
szobájában először "idegenek" tesznek panaszt
a királyné jogtiprása miatt.
hangsúlyozza
másrészt

azt,

Katona ezzel is

a magyarság jogos panaszát,
hogy

nem

általában

az

idegenekkel van baj, hanem a nemzetisé gi
elfogultsággal.

Mikhálnak

nagyon

fontos

szerepe van a műben, bár alig szólal meg: ő a
hazájából

elüldözött,

nemzetiségébe n

megalázott ember archetípusa.
Laborfalvi Róza (Gertrudis)
Lendvay Márton (Bánk bán) 1845.

Bánk ambivalens érzésekkel lép a királyné szobájába, hol békével akar távozni, hol az
indulat ragadja el. Gertrudis nem viseli el, hogy erkölcsileg alul marad, és hatalmátó l
elvakultan maga provokálja ki Bánk sértő szavait, majd azzal, hogy tőrt emel Bánkra,
pattanásig feszíti a húrt − Bánkban a sérelem és az indulat kerekedik felül, s megöli
Gertrudist.
A jelenet szimbolikus − örök történelmi parabola. A zsarnokság lényege: a törvényes
utakat eltorlaszolja. Bánk előtt nem maradt más, csak a behódolás vagy a lázadás.
A gyilkosság után Bánk összeomlik, maga mondja ki maga felett az ítéletet: "De te ne örülj,
hazám! - Nézd, reszket a bosszúálló." Amitől Peturékat óvta, maga követte el, kitör a
polgárháború, ártatlanok halnak meg.
A tragédia egyik befejezése ez ─ a cselekményből fakadó tragikus vég.
Az ötödik szakasz deus ex machina befejezés, írói megoldás, politikai program.
Endre

ugyanolyan

helyzetben

van,

mint

volt

Bánk: magánemberként és

államférfiként is sérelmet szenvedett. (Hazája polgárháborútól szenved, feleségét megölték.)
Hosszas vívódás után nem áll bosszút Bánkon, az ország békéjét előbbre helyezi a személyes
sérelemnél, ezzel nemzetének szolgáltat igazságot. Ő az "emberi uralkodás" jelképe, a
felvilágosult uralkodóé, aki a hatalmat szolgálatnak tekinti.
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A Bánk bán előadása a Nemzetiben 1861-ben

Bánk tragédiájának okai
Bánk tragédiájának szubjektív és objektív okai vannak.

Szubjektív oka az, hogy a

Gertrúdisszal kitört vita során Bánkban az indulat kerekedik fölül, magyarként és férjként is
sértve érzi magát, és megöli a királynét, azaz saját erkölcsi értékrendje ellen cselekszik,
hiszen célja mindvégig a törvényes (békés) megoldás volt.
Tragédiájának objektív oka a zsarnokság természetében keresendő. Bánk, akárcsak Hamlet,
mérlegelő hős, akinek egy erkölcstelen hatalommal szemben kellene helyreállítania a
megbomlott értékrendet és igazságot. Bánk tragédiája azt is bizonyítja, hogy a zsarnokságga l
szemben a törvényes út járhatatlan. Ezt érti meg Endre a mű végén, s ezért nem áll bosszút
Bánkon.
A Bánk bán utóélete
A tragédia Katona korában visszhang nélkül maradt, csak a reformkorban fedezték fel. Első
előadása Kassán volt, 1833-ban. Ekkor válik a magyar szabadság programadó művévé.
1848. március 15-én a Pesti Magyar Színház a Bánk bánt tűzi műsorára, de a forradalmi
lelkesedés elsodorja az előadást. Az operaváltozat 1861-ben készült el. Szövegkönyvét
Egressy Béni írta, a zeneszerző Erkel Ferenc. A drámáról először Arany János írt tanulmá nyt,
s azt mondta róla: „egyetlenünk, a maga nemében” – azaz eredeti, magyar dráma.
Simándy József előadásában: Bánk áriája
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A ROMANTIKA
Miközben tanulsz, hallgass romantikus zenét! Chopin

Ajánlott irodalom:
Németh G. Béla: Az egyensúlyát veszített nemzedék. Magvető, Budapest, 1978.
Romantika http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/romantika.htm
Történelmi háttér
A 19. század első felében nyugaton
magánvállalkozásokra

épülő

kapitalista

megerősödtek
gazdaság

a polgári társadalmak,

rohamos

fejlődésnek

a

indult

Angliában, Franciaországban és Észak-Amerikában. Németország nem volt egységes
állam, kisebb félfeudális fejedelemségekre oszlott. Kelet-Európa kis népei a Habsburg
Birodalom és a cári Oroszország feudális függőségében éltek.
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Ez

az

időszak

a

„népek

tavasza”,

szabadságharcok kora. Az elnyomott kis népek
önálló nemzetállamokat akarnak létrehozni, és
felzárkózni Nyugat-Európához.
A szabadságmozgalmakat azonban vérbe fojtják,
ezért itt a nacionalizmus

marad a vezető

Delacroix

ideológia, a nemzeti identitás záloga.

A romantika kora, fogalma
A romantika a felvilágosodást követő művelődéstörténeti korszak és stílus, amely a 19.
század első felére tehető. Kelet-Európában átnyúlik a század második felére is. A
romantika a polgárosult nemzeti irodalmak fénykora. Az elnevezés a latin „roman”
szóból ered, amellyel a középkori, nem latin nyelvű népkönyveket illették. (Sokáig
magyarul is románnak hívták, a „regény” nyelvújítás kori szavunk.) A „romantik us ”
elnevezés először az angol irodalomban jelenik meg „vadregényes” jelentésben, majd
innen terjed el egész Európában. Victor Hugo (’viktor ügó’), francia író meghatározá sa
szerint a romantika „liberalizmus az irodalomban”, tehát a szabadság művészete.
A romantika és a felvilágosodás
Az előző korszakban, a felvilágosodásban (18. sz.) született meg a polgári társadalom,
amelynek legfőbb értékei: a demokrácia, a liberalizmus, az egyén felszabadítása, az
egyetemes

emberi

jogok tisztelete.

A felvilágosodás

uralkodó

filozófiája:

a

racionalizmus volt. A kor gondolkodói hittek abban, hogy az értelem, a tudomány
segítségével a világ megérthető, az ember nevelhető, és a társadalom jobbítható.
A következő, romantikus nemzedék már kiábrándult a racionalizmusból. A francia
forradalom

véres diktatúrája

sokakat elriasztott,

elvesztették

hitüket

az ész

mindenhatóságában, csalódtak a kialakult polgári társadalomban. Az eredeti eszmék:
szabadság, egyenlőség, testvériség a valóságban eltorzultak. Úgy látják, hogy a
társadalom

elanyagiasodott,

felvilágosodás

filozófiájából

a

lelki-szellemi

értékek

Rousseau természetkultusza,

háttérbe

szorultak.

A

civilizációkritikája

és

szentimentalizmusa hatott rájuk.
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A romantika világképe
A romantika a nagy ellentétek kora: a régi, keresztény-feudális világkép már megingott,
de a felvilágosodás kori racionalizmus sem tudott szilárd kapaszkodót nyújtani, ezért a
romantikusokra hit és kétely ellentéte jellemző.
A kor nagy filozófusa Immanuel KANT és August HEGEL. Kant bírálta először a
racionalizmust, szerinte puszta értelemmel a világ nem megismerhető. Miután elvetette
Aquinói Tamás öt istenérvét, megalkotta a hatodikat, a kategórikusz imperatívuszt. Kant
szerint az emberben van egy belső hang (kategórikusz imperatívusz = feltétlen parancs),
amely megsúgja,

mi a jó, illetve a rossz. Kant ezt tekinti istenérvnek,

Isten

bizonyítékának, vagyis az ember erkölcsi tudatát. Hegel idealizmusának lényege, hogy
a történelmet egy Világszellem (Weltgeist) irányítja, amelynek az egyes ember eszköze,
a történelem folyamatos fejlődés, az emberi megvilágosodás útja.
A romantika
Szerintük

világképe

irracionalista 61 .

a világ misztérium

(titok,

csoda), az emberi élet pedig beavatás ebbe
a misztériumba.

A világot

a puszta

értelemmel felfogni nem lehet, szükség van
az intuícióra (ösztönös beleérzésre).
Turner: Gőzhajó hóviharban

Az

értelemről tehát áttevődött a hangsúly az
érzelmekre. Ez az intuíció a művészben a

legerősebb, ezért a romantikára a művészetkultusz, a zsenikultusz jellemző. Soha olyan
nagy becsülete művészeknek nem volt, mint a romantikában. (Chopin, Liszt, Byron,
Petőfi, Heine, Hugo, Puskin stb.) A művész zseni, látnok, próféta, aki ösztönösen és
mélyebben érti az életet, egy magasabb rendű világ küldötte. Művész- és polgárlét
először a romantikában

szakad szét külön

értékrendre.

A polgár konformis

(szabálykövető), a művész nonkonformis (öntörvényű), kissé különc, aki a maga útját
járja.
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A romantikára a 19. század két nagy ideológiája, a liberalizmus (szabadelvűség) és a
nacionalizmus (nemzetelvűség) hatott. A liberalizmus az egyén felszabadítását hirdeti:
a szólás- vélemény és vallásszabadságot, a nacionalizmus a nemzeti függetlenséget, a
nemzeti hagyományok tiszteletét.
A romantika és a klasszicizmus

A klasszicizmus
felvilágosodás

a görög-római

racionalizmusa,

művészeteket

kozmopolita

utánozta,

(egyetemes)

azaz antikizált.
szemlélete

A

jelleme zte.

Esztétikája normatív (szabályokra épülő). Szigorúan elkülönítette a műfajokat és
stílusokat: felsőbbrendűek a (verses műfajok) tragédia, óda, epigramma,
episztola,

eposz.

Az

időmértékes

verselést,

klasszikus

strófákat

elégia,
kedvelte.

Stíluseszménye a „fentebb stíl”, a csiszolt szépirodalmi stílus, amely élesen elkülönül a
beszélt köznyelvtől. A prózát, a népies stílust alsóbbrendűnek tartották. A klasszic is ta
művész „mesterember”, poeta doctus62 aki ismeri a művészet csínját-bínját, a formai
tökélyre törekszik. Hitték, hogy a művészet tanítható, kellő gyakorlás után elsajátítha tó,
ezért vezették be az iskolákban a versgyakorlatokat. A klasszicisták eszménye Horatius,
aki az arany középszer, a sztoicizmus, a racionális, józan mértékletesség költője.
A romantika a klasszicizmus ellenhatásaként jött létre, annak formai kötöttségei és
racionalizmusa ellen lázadt fel. Az alkotó szabadságát hirdeti mind tartalomban, mind
formában. Előtérbe kerül a művész egyénisége, és a műalkotás eredetisége válik a
meghatározó

mércévé.

A romantikában

a művészet szubjektivizálódik,

azaz

személyesebbé válik, ezt tükrözi jól a romantikus művek vallomásos jellege. A hangsúly
a művész belső világán, lelki történésein van. A romantika a képzelet felszabadítás át
is jelenti, az álomvilág, a fantasztikum gyakori motívuma a műveknek. Minden
romantikus művész menekül a hétköznapi valóságtól, mert hiszi, hogy az életben van
egy magasabb rendű lét lehetősége is, a szellem, a lélek, a költészet világa. Megvetik a
nyárspolgárt, akit csak az anyagi értékek, pénz, pozíció érdekelnek. Ez a romantik us
idealizmus.
Az archetipikus hős: az álmodozó vándor, aki az életben a tökéleteset keresi, a
boldogságot. A romantika formailag sokkal kötetlenebb, mint a klasszicizmus :
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összemossa a műfajhatárokat, kevert műfajokat hoz létre: verses regény, drámai
költemény, lírai monológ, rapszódia. Mindent a költői képzeletnek rendel alá, a poeta
doctus helyett a poeta natus (ösztönös költő) az eszménye.
Jellemző romantikus témák
A romantikus művész idealista, az eszményinek, a tökéletesnek, az ideálnak a
keresése jellemzi. Gyakori a beavatás mű, amely a főhős felemelkedését mutatja be,
ahogyan a hétköznapi, nyárspolgári létből megérkezik a szellem, a lélek magasabb
rendű világába. Nem külső (anyagi) értékeket keres többé, hanem belső, lelkieket. Ilyen
nagy, romantikus beavatás művek: Goethe Faustja, Mozart Varázsfuvolája, Hoffmanntól Az arany virágcserép Vörösmartytól a Csongor és Tünde. A beavatás művekre a
szabadkőművesség hatott, hiszen ők is egy magasabb rendű, szellemi-erkölcsi értékre
épülő világot képzeltek el.
A romantikus műben gyakran nagy ellentétek ütköznek: a valóság és az eszmény
(ideál), a természet és civilizáció. Az ellenpontozás egyik leggyakoribb témája hit és
kétely ellentéte, Istenben, a világ értelmében, a fejlődésben való hit vagy kételkedés.
Ezért van az, hogy az idealizmus időnkét vegyül az iróniával, a világból való
kiábrándultsággal (a spleen-nel, világfájdalommal, amit Byron tett divatossá). Míg a
klasszicizmus az antik világ iránt érzett nosztalgiát, a romantika eszményített világa a
középkori lovagi világ, vagy a pogány múlt.
A képzelet világa, a lélek rejtelmei, a világ misztériuma, élet-halál kérdései, a szerelem,
a szellem, a költészet, a magasabb rendű lét, az emberi élet kiteljesedésének lehetősége i,
a boldogság és szabadság keresése - ezek tehát a legfőbb témák a romantika
irodalmában.
A romantika irányzatai

A romantika nem egynemű stílus, azt is mondhatjuk, ahány nemzeti irodalom, annyifé le
romantika létezik. Egyik ága az irodalmi népiesség. A romantika fedezi fel a folklórt
(népművészetet),

népköltészeti

gyűjtések

zajlanak

Európa-szerte.

Percy püspök

összegyűjti a skót népballadákat, McPherson kiadja az Ossszián-legendát, a Grimm65
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testvérek a német népmeséket, Magyarországon Kriza János kiadja a székely
népballada- gyűjteményt. A népköltészeti kutatások visszahatnak az irodalomra,
megihletik a műköltőket, s kialakul az irodalmi népiesség, melynek legjelentő sebb
képviselői a skót Robert Burns, a német Heinrich Heine, Petőfi Sándor és Arany János.
A népiesség a nemzeti jelleg, a nemzeti identitás erősítését szolgálta, főleg az elnyomott
népek irodalmában. (Nyugat-Európában csak egy rövid ideig tartó mozgalom volt,
nálunk a népnemzeti gondolat alapja.)
Egyes romantikusokat a nagy létfilozófiai kérdések érdeklik, a filozofikus romantika
jeles művei: Goethe: Faust, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Madách: Az ember
tragédiája.
A historizmus egy másik jellemző irányzat, a történelmi múltba való visszatérés, a
nemzeti múlt felidézése. Ekkor születnek meg az első történelmi regények: Walter
Scott: Ivanhoe, Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame, Jókai Mór: Erdély aranykora.
A romantikusokat izgatják az emberi lélek és jellem rejtelmei, ellentmondásai. A
modern lélektant (Freud) jóval megelőzve teremtik meg a lélektani irodalmat, például a
tudathasadásos hőst (doppelgänger = hasonmás). Erre a pszichologizmusra jellemző
E.T. A. Hoffmann Scudery kisasszony, Poe Az áruló szív c. műve.
A keleti filozófiák

az évszázadok során többször hatással voltak az európai

gondolkodásra, így volt ez a romantika idején is, feléledt a keleti, egzotikus világok
iránti érdeklődés, ezt nevezzük orientalizmusnak. Ennek a hatása fedezhető fel Puskin
és Heine egyes művein is.

A romantika nagy nevei

IRODALOM
 angol költők: William Blake, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor
Coleridge, George Byron, John Keats, Percy Bysshe Shelley,
írók: Walter Scott , Jane Austen, Emily Brontë
 amerikai írók: Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne
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 német költők: Friedrich Hölderlin, Novalis , Heinrich Heine, írók: E. T. A.
Hoffmann, Heinrich von Kleist
 francia romantika: Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, George Sand,

Id.

Alexandre Dumas
 orosz romantika: Alekszandr Szergejevics Puskin, Mihail Jurjevics Lermontov
 lengyel romantika: Adam Mickiewicz,
 magyar romantika: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János,
Vajda János, Madách Imre, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán
ZENE
 Franz Schubert, Robert Schumann, Mendelsohn, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Richard
Wagner, Frederic Chopin
FESTÉSZET
 Francisco Goya, Delacroix, Jonh Constable, William Turner, Barabás Miklós,
Székely Bertalan, Madarász Viktor
ÉPÍTÉSZET
 Feszl Frigyes: a Pesti Vigadó, Ybl Miklós: Operaház,

A romantika továbbélése a kortárs művészetben
A 19. századi romantikus szemléletet a mai „magas művészet” már közhelyes nek,
szentimentálisnak érzi, ezért kerüli a pátoszt, gyakran ironikus. Az egyre inkább
elanyagiasodó, elidegenedő világban az emberekben mégis tovább él a bensőséges
érzelmek iránti vágy, a hétköznapiból való kiszakadás, a mese igénye.
A romantikus képzelet főleg a populáris kultúrában, a könnyűzenei szövegekben (rock,
pop), a szórakoztató, kaland- és szerelmes filmekben (Titanic) talál táplálékot. Vannak
színvonalas műalkotások, amelyek azonban képesek a modernet és a romantik usa t
egyensúlyba hozni, pl: Tolkien: A Gyűrűk ura, Márquez: Száz év magány (regény); Ken
Follet: A katedrális (regény), Rowling: Harry Potter.
A modern filmművészetre is hatott a romantikus szemlélet. (Andrej Wajda: Tájkép csata
után, Milos Forman: Amadeus, Robert Redford: Folyó szeli ketté)
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A romantika fekete-fehér ábrázolásmódja, a jó és a gonosz harca jelenik meg korunk
nagy kultuszfilmjeiben is, a Mátrix-ban és a Star Wars-ban is. A zenében Lloyd Webber:
Jézus Krisztus szupersztár, illetve Macskák c. rockoperái nyitottak utat a modern
romantikának.

A ROMANTIKA PPT
https://vassjudit.hu/2019/02/07/a-romantika/

Összefoglalás
1. Mikorra tehető a romantika?
2. Mi a romantika történelmi háttere, fő ideológiája?
3. Mi a romantika viszonya a felvilágosodáshoz?
4. Mi jellemzi a romantika világképét?
5. Mi a különbség a romantika és a klasszicizmus között?
6. Mi jellemzi a romantika esztétikáját?
7. Melyek a romantika irányzatai?
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A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL
Tigris, tigris, csóvafény
Éjszakáknak erdején,
Mily kéz adta teneked
Szörnyü és szép termeted?
Kosztolányi Dezső ford.

WILLIAM BLAKE
TIGRIS
Tigris, tigris, csóvafény
Éjszakáknak erdején,
Mily kéz adta teneked
Szörnyü és szép termeted?

ROBERT BURNS

Mily mélyben, ég-tájakon

JOHN ANDERSON, SZIVEM, JOHN

Izzott a szemed vakon?
John Anderson, szivem, John
Volt tüzét felkapni vész?

kezdetben, valaha

Volt-e megragadni kéz?

hajad koromsötét volt

Szived izmait mi csel

s a homlokod sima.

És mi váll csavarta fel?

Ráncos ma homlokod, John,

És mikor vert, volt erő,

hajad leng deresen,

Kéz-láb, dacra vakmerő?

de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szivem.

Volt pöröly? és lánc-e, több?
Mily kohón forrt a velőd?

John Anderson, szivem, John,

Volt üllő? volt vad kapocs,

együtt vágtunk a hegynek,

Gyilkos présével dacos?

volt víg napunk elég, John,

Hogy a csillagfény kigyult

szép emlék két öregnek.

S az ég nedves könnye hullt,

Lefelé ballagunk már

Rád mosolygott Alkotód?

kéz-kézben csöndesen,
s lent együtt pihenünk majd,

Ki bárányt is alkotott?

John Anderson, szivem.
Szabó Lőrinc
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mely a magány áldása, és
megint veletek lobogok,
táncoló tűzliliomok.
Szabó Lőrinc ford.

WILLIAM WORDSWORTH
TÁNCOLÓ TŰZLILIOMOK
Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tűnt elém,

S.T. COLERIDGE

a tó partján, a fák alatt

KUBLA KÁN

ringtak, táncoltak álmatag.
Kubla kán tündérpalotát
Ahogy csillaggal a tejút

építtetett Xanaduban,

ragyog s hunyorog mindenütt,

hol roppant barlangokon át

a szikrázó kis öblöt úgy

örök éjbe veti magát

körüllobogta ünnepük;

az Alph, a szent folyam.

lángszirom, táncos, büszke fej

Mérföldnyi jó földet tizet

hintázott ott vagy tízezer.

gyorsan torony s fal övezett:
s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb,

Tűztánc volt a tó is, de ők

tündöklő kertek és kanyar patak;

túltündökölték a vizet, -

ott sötét erdők, vének, mint a domb,

költő ily társaság előtt

öleltek napos pázsitfoltokat.

csak boldog s vidám lehetett!
Néztem, - néztem, - nem tudva még,

De óh, amott a cédrusfödte bércen

hogy mily gazdaggá tett a kép;

a mélybe milyen hasadék szakadt!
Micsoda vad hely! démon-kedvesét sem

mert ha merengő éjeken

siratja szentebb, iszonyúbb vidéken

lelkem most önmagába néz,

elhagyott nő a sápadt hold alatt!

gyakran kigyúl belső szemem,

S e szakadékból, forrva, zakatolva,
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mintha a föld gyors lélegzete volna,

mert mézen élt, mézharmaton,

hatalmas forrás lüktetett elő:

s itta a Menyország tejét!"

torkából, mint felugró jégeső

Szabó Lőrinc ford.

vagy mint a pelyvás maga a csép alatt, ívben repült a sok nagy szirtdarab:
s táncos sziklákkal együtt így okádta
a folyót a kút örök robbanása.
Öt mérföldet átkanyarogva szállt a
szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt,
aztán elérte a barlangokat
s leviharzott a halott óceánba:
s e messzi zajból Kubla ősatyák
szavát hallotta, hadak jóslatát!

G.G. BYRON
CHILDE HAROLD BÚCSÚJA

A kéjpalota nézte sok száz
lenge tornyát a vizen
és egy zene volt a forrás
és a barlang, egy ütem.

Üdv, üdv! - hazámnak partja már
víz kékjén szürke folt,
az éji szél sír, zúg az ár,
a vad sirály sikolt.

Ritka művészet, ihlet és csoda:

Ott túl a nap most űlt el ép,

jégbarlangok és napfénypalota!

s mig űzzük őt nyomon,
zeng búcsuszóm felé s feléd:

Ismertem egy lányt valaha,

jó éjt, szülőhonom!

látomás lehetett:
Abesszinia lánya volt,

Pár óra s újra kél a nap

Abora hegyéről dalolt

és hajnalt szűl megint,

s cimbalmot pengetett.
Zendülne csak szivemben
még egyszer a dala,
oly vad gyönyör gyúlna ki bennem,

s köszöntlek ég és messzi hab!
De már honom nem int.
Ős csarnokom már puszta rom,
a tüzhely is bedőlt,

hogy felépítném csupa

a vén sáncot bekúszta gyom,

muzsikából azt a szép

s kivert kutyám üvölt.

fénydómot! a jégtermeket!
S mind látná, aki hallana,

- Kis apródom, hej, jöszte csak!

s "Vigyázzatok!" kiáltana,

Mit sírsz-ríssz oly nagyon?

"Szeme villám! haja libeg!
Hármas kört reá elébb,

Ijeszt a hab, ha zúgva csap,
reszketsz az éj-fagyon?

s csukja szemünk szent borzalom,
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No, könnyíts már a könnyeken,

ha búsulsz, nem csoda,

hajónk jó, gyors batár,

hajh! én léhább szivet nyerék

ily bizton és ily könnyeden

s vigan megyek tova!

legjobb sólymunk se jár!
Én megvetem, bárhogy sohajt,
- "Hagyján a szél, attól ki fél?

a csalfa nőnemet,

Hab másszor is dobált,

tudom, új láng szárítja majd

más bú, mi most szivembe kél,

a könnyes, kék szemet!

Sir Childe, ne is csodáld!

Tűnt kéjt siratni rest vagyok

De kísér elhagyott apám

s utam bár vészt igér,

s anyácskám képe még,

csak az fáj, hogy mit itt hagyok,

s nincs kívülök senkim, csupán

még egy könnyet sem ér.

Uram te, s fönt az Ég!
Magam vagyok már e kerek
Sok szót nem ejte jó apám,

földön s e nagy vizen,

buzgón megálda bár,

búm senkiért se kesereg,

de egyre sír és vár reám

mint értem senki sem.

anyácskám, várva vár." -

Ebem vonít tán még, szegény,

- Hű kis cseléd, elég, elég!

de majd új koncra kap,

könnyed méltán fakad,

s ha egyszer visszatérek én,

volnék ártatlan, mint te, még,

lehet: meg is harap.

nem sírnál most magad!
Hadd lengek hát bárkám veled,
- Hé, jó legényem! mi gyötör?

hullámvölgyön s hegyen,

Sápadt vagy, jöszte csak!

mindegy, mily föld partját leled,

Tán félsz, hogy ránk frank banda tör,

csak honom ne legyen!

vagy vad szél szirtre csap?

Üdv, üdv! égkék hullámsereg!

- "Uram! az élet rongy dolog,

s ha tükrötök unom,

azért nem reszketek,

üdv, puszta sík s vad partüreg!

de hű páromra gondolok,

- Jó éjt, szülőhonom.

szinem ezért beteg!
Tóth Árpád ford.
Várad tövén, tópart-tanyán
vár nőm s a kis fiúk,
kérdik: hol jár apánk, anyám?
s jaj, választ ő se tud."
- Elég, elég! hű vagy s derék,
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s kibomlik már kék útad tág legén
mint vad menád-haj s szikrázik s lobog
az ég aljától, hol kihúnyt a fény
az ég ormáig a közelgető
vihar sörénye! - Óh, Te, a szegény
év gyászdala, ki zengsz, míg rest tető
gyanánt az Éj, e roppant sírhalom
borúl körül s bús boltját reszkető
P.B. SHELLEY
ÓDA A NYUGATI SZÉLHEZ
I
Nyugati nyers Szél, Ősz sóhajja, vad!
Te láthatatlan! jössz, és mintha mord
varázsló űzne szellemrajt, szalad

páráid terhelik, s a hűs falon
vak víz s tűz s jég tör át! - óh, halld dalom.
III
Ki felvered nyár-álmából a kék
Földközi-tengert, mely lustán pihen
kristályos habverés közt fekve rég

a sárga s éjszín s lázpiros csoport:
a pestises lombok holt népe - Te,
kinek szekere téli sutba hord

habkő fokoknál, Baiae öbliben,
s álmában agg kastélyok tornya ring
a hab sürűbb napfényén égve lenn,

sok szárnyas magvat, hűs sötétbe le,
aludni, mint a test, mely sírba dőlt,
míg azur húgod, a Tavasz szele

s azúr moszat s virág lepi be mind,
oly szép, hogy festve sem szebb - óh, te Szél,
ki jössz, s Atlant vad vízrónája ing

megint kürtjébe fú, s riad a föld,
s édes bimbónyáj legel a napon
s völgyet-hegyet szín s illat lelke tölt;

s fenékig nyílik s látszik lent a mély
tenger-virág s mit az iszap bevon:
a vízi vak lomb, mely zöldelni fél,

Vad Szellem! szálló, élő mozgalom!
ki rontasz és óvsz! halld, óh, halld dalom!
II
Te, kinek - míg az ég reng - áramán
omló felhő, mint hullt lomb, andalog,
hullatja busa ága: Menny s Óceán

mert hangod csupa sápadt borzalom,
melytől remeg s széthull - óh, halld dalom!
IV
Ha lomb lehetnék, s vinnél, bús avart,
vagy felhő, szárnyaid közt lengeni,
vagy hullám, mely, bár zúgasd és kavard,

s zápor zuhan, s villám, bús angyalok,
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szabad, majdnem miként Te s adsz neki
erőt, erős úr! - vagy ha csak kora
kamaszidőmnek térne gyermeki
víg lelke vissza, óh, ég vándora!
Midőn társad valék s hivém: elér
a lélek s túlröpül - óh, tán soha
nem zengne jajszóm, mely most esdve kér:
ragadj el hab, felhő, vagy lomb gyanánt,

JOHN KEATS

mert tövisekre buktam, s hull a vér,

ÓDA EGY GÖRÖG VÁZÁHOZ
Oh, tűnt derűk arája, íme még

s zord órák súlya húz s lánccal fon át,

itt állsz, s dajkál a vén idő s a csend

lelked szabad, vad, büszke rokonát!

s mesélsz: füzérid közt rajzos regék

V

lágy dalnál édesebb lejtése leng:

Legyek hárfád, mint hárfád a vadon,

oh, lombdiszed közt mily legenda él?

hulló lomb vagyok én is, ne kimélj!

mily istenségek, vagy mily emberek?

Ha vad zenéd felzúdul szabadon,

Árkádia, vagy Tempe-völgy e táj?
vagy más ég s föld? kik e vad némberek?

lomb s lélek hadd kisérje őszi, mély

őrültet űznek? vagy harc sodra kél?

dallal, mely édes, bár fáj - óh, te zord

síp andalog? dob döng? kéj láza fáj?

lélek, légy lelkem, én s te: egy személy!
Édes a hallott dal, de mit a fül
Holt szellemem a Tér ölén sodord,

meg sem hall, még szebb: halk sipocska,

tört lombként, melytől sarjad újra más!

zengd!

S dalom égő zenéjét messzi hordd,

Ne testi fülnek! gyöngyözd remekül
lelkembe ritmusát, mely csupa csend!

mint oltatlan tűzhelyről a parázs

Szép ifju! nótád tündér lomb alatt

röpül, óh, szórd szét, hol csak ember él!

örökre szól s örök a lomb a fán!

Ajkam szavából prófétás varázs

S te, vad szerelmes, kinek ajakad
bár oly közel, édes célt mégsem ér,

kürtöljön az alvóknak! Óh, te Szél!

ne bánd, bár vágyad kéjt hiába kér,

késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?

örök, szép vágy lesz s nem hervad a lány!

Tóth Árpád ford.
Oh, boldog lombsor, el nem száradó,
melynek a tavasz búcsút sohsem int,
oh, boldog pásztor, sohsem fáradó,
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fújván örök sipod szived szerint,
s oh, százszorosan boldog szerelem,
örökre hév s örök örömre kész,
zsibongó, zsenge vágy: még! egyre még!
- Mily más a bús, halandó gyötrelem,
melytől a szív megundorúl s nehéz
s a nyelv kiszárad és a homlok ég.

HÖLDERLIN
AZ ÉLET FELE

Mily áldozatra gyűl emitt a nép?

Megrakva sárga gyümölccsel

A zöld oltár elé szent pap vonat

s vadrózsával telehintve

szelíd üszőt, amely bődülve lép

hajlik a tóba a part,

s borítja lágy szőrét virágfonat.

ti gyönyörű hattyuk!

Mily apró város az, mely halk habok

s csókoktól mámorosan

partján, vagy békés várövü hegyen

merül fejetek a józan

tárt utcákkal e jámborokra vár?

szent víz habjaiba.

- Oh, kicsi város, néped elhagyott
s közűlük hírt regélni nem megyen

Jaj, honnan veszek én, ha

csöndedbe vissza soha senki már.

majd jön a tél, virágokat, áldott
napsugarat

Oh, antik karcsuság, szelíd ivek,

s árnyékot a földön?

márványfiúk s lányok kecses köre,

Szótalanul, ridegen

oh, sűrü ágak, eltiport füvek,

állnak a falak, a szélben

oh, formák csöndje, anda gyönyöre

csattognak a zászlók.

az öröklétnek: hűs pásztormese!

Képes Géza ford.

Ha rajtunk múlás űli már torát,
te megmaradsz s míg új jajokkal ég
az új kor, nékik is zengsz, hű barát:
"A Szép: igaz s az Igaz: szép! - sohse
áhitsatok mást, nincs főbb bölcseség!"
Tóth Árpád ford.
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S hogy ez így lett, ő okozta
dalával, a Loreley.
Szabó Lőrinc ford.

HEINRICH HEINE
LORELEY
Nem értem, a dal mit idéz föl,
s hogy oly bús mért vagyok:
egy régi, régi regétől
nem szabadulhatok.
Már hűvös az este; a Rajna
nyugodtan folydogál;
a hegycsúcs sugarasra
gyúlt alkonypírban áll.
Ott fenn ül – ékszere csillog –
a leggyönyörűbb leány;
aranyhaja messzire villog
aranyfésűje nyomán.
Aranyban aranylik a fésű,
s közben a lány dalol;
hatalmas zengedezésű
varázs kél ajkairól.
A hajósnak a kis ladikban
szive fáj, majd meghasad;
nem le, hol a zátony, a szirt van –
fel néz, fel a csúcsra csak!
Végűl ladikot s ladikost a

PUSKIN
ANYEGIN (részlet)
Tatjána levele Anyeginhez
Én írok levelet magának Kell több? Nem mond ez eleget?
Méltán tarthatja hát jogának,
Hogy most megvessen engemet,
De ha sorsom panasz szavának
Szívében egy csepp hely marad,
Nem fordul el, visszhangot ad.
Hallgattam eddig, szólni féltem.
És higgye el, hogy szégyenem
Nem tudta volna meg sosem,
Amíg titokban azt reméltem,
Hogy lesz falunkban alkalom,
S hetenként egyszer láthatom;
Csak hogy halljam szavát, bevallom,
Szóljak magához, s azután
Mind egyre gondoljak csupán,
Éjjel-nappal, míg újra hallom.
Mondják, untatja kis falunk,
A társaságokat kerűli,

mélységbe sodorja az ár…
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Mi csillogtatni nem tudunk,

Vagy imádságban leborulva

De úgy tudtunk jöttén örülni.

Altattam égő bánatom?

Mért jött el? Békességesen

Nem te vagy itt árnyék-alakban,

Rejtőzve mély vidéki csendbe,

S nézel reám e pillanatban

Tán meg sem ismerem sosem,

Az áttetsző homályon át?

S a kínt sem, mely betört szivembe;

Nem te hajolsz párnámra éjjel,

Tudatlan lelkem láza rendre

Suttogsz: szerelemmel, reménnyel

Enyhülne tán s leszállana,

Enyhíted lelkem bánatát?

S akit szívem kíván, kivárva,

Ki vagy? Őrangyal vagy te, féltőm?

Lennék örök hűségü párja

Vagy ártóm és gonosz kisértőm?

S családnak élő, jó anya.

Döntsd el hamar, hogy lássak itt.

Másé!... A földön senki sincsen,

Lelkem talán csak vágya csalja,

Kinek lekötném szívemet.

Tapasztalatlanság vakít,

Ezt így rendelte fenn az Isten...

S az égi kéz másként akarja...

Tied szívem, téged szeret!

Hát jó. Sorsom gyanútlanul

Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,

Gyónásommal kezedbe tettem,

Zálog volt erre életem;

Előtted könnyem hullva hull,

Az égieknek kell köszönni,

Könyörgök: védj, őrködj felettem...

Hogy sírig őrzőm vagy nekem...

Gondold el, mily magam vagyok,

Rég álomhős vagy éjjelemben,

Nincs egy megértő lelki társam,

Látatlan is kedveltelek,

Így élek néma tompulásban,

Bűvöltek a csodás szemek,

Én itt csak elpusztulhatok.

Rég zeng hangod zenéje bennem...

Várlak: emeld fel árva lelkem,

Nem álom volt; színezgető!

Nézz biztatón, ne adj te mást –

Beléptél, s ájulásba hullva,

Vagy tépd szét ezt az álmodást

Majd meglobbanva és kigyúlva

Kemény szóval. Megérdemeltem.

Szívem rád ismert: ő az, ő!

Végzem! Átfutni nem merem,

Nem a te hangod szólt-e újra,

Megöl a félelem s a szégyen,

Ha egy-egy csendes, bús napon

De jelleme kezes nekem,

Ínséges szívekhez simulva

Bízom: a sorsom van kezében...

78

VASS JUDIT IRODALOM 10

A romantikus líra jellemzői
A romantika költészete radikálisan újat hozott mind formában, mind témában. A formát
tekintve lerázta magáról a szigorú, klasszicista követelményeket. A szépirodalmi stílus
közelebb került a beszélt köznyelvhez, ezáltal a líra természetesebbé, bensőségesebbé
vált. Megőrizték ugyan a klasszikus műfajokat, az ódát, epigrammát, elégiát, episztolát, de
már nem ragaszkodtak az antikizáló

versszakokhoz (szapphói strófa stb.), hanem

kötetlenebb formákat kerestek. Az időmértékes verselés uralmát felváltotta a nyugateurópai verselés. A mű egyszerre időmértékes és rímes, vagy ütemhangsúlyos. Az
időmértékes verselésből főleg a jambikus (U ─) ritmust kedvelték.
A romantikára az élménylíra, vagy más kifejezéssel az én-líra jellemző, az alkotó belső
világán van a hangsúly. Ezáltal a líra személyesebbé válik, szubjektivizálódik. A
klasszikusok utánzása helyett az eredetiség lett a művészi mérce. Minél eredetibb, egyénibb
a stílus, annál jobban hat a befogadókra. Legfőbb téma a költő belső világa, érzelme i,
gondolatai. A romantikában az egyéniség kultusza egyensúlyban van az egyetemes
gondolattal. „Ha magamról szólok, rólatok beszélek.” ─ mondta Victor Hugo. A költő
élményei, bármilyen egyéniek is, közös, emberi élmények. A lírai nyelvben a metaforikus
versbeszéd dominál, tehát a nyelv festői-zenei eszközei (metafora, hasonlat, szimbó lum,
hangszimbolika stb.). Gyakori a látomásos képalkotás. A romantikus vers mindig
érzelmileg

telített, legyen

bár patetikus

vagy

ironikus,

a romantikus

alkat a

szenvedélyességben érhető tetten. A természet, mint önálló téma, a romantikában jelenik
meg. A tájfestés gyakran a költő lelkiállapotát tükrözi, ún. kivetített belső táj. A romantikára
még a természetszimbolika túlsúlya jellemző, még a klasszikus asszociációkkal63 él. (pl:
tenger=élet; hajó=az ember élete; virág, csillag= igazi értékek; az ég = a szellem, a
vágyak, az álmok világa; föld = az anyagi, alsóbbrendű világ; az éjszaka= álomvilág vagy
a halál, jellemző az évszakok toposza: tavasz=ifjúság, remények; nyár= az ember érett kora,
a boldogság vagy az értékek kiteljesedése; az ősz= az elmúlás, a bánat; a tél= a halál,
reménytelenség stb.)

63

asszociáció = képzettársítás
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WILLIAM WORDSWORTH

WILLIAM WORDSWORTH

TÁNCOLÓ TŰZLILIOMOK

THE DAFFODILS
előadja Victor Vertunni

Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,

I wander'd lonely as a cloud

s egyszer csak egy sor, egy sereg

That floats on high o'er vales and hills,

aranyliliom tűnt elém,

When all at once I saw a crowd,

a tó partján, a fák alatt

A host, of golden daffodils;

ringtak, táncoltak álmatag.

Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Ahogy csillaggal a tejút
ragyog s hunyorog mindenütt,

Continuous as the stars that shine

a szikrázó kis öblöt úgy

And twinkle on the Milky Way,

körüllobogta ünnepük;

They stretched in never-ending line

lángszirom, táncos, büszke fej

Along the margin of a bay:

hintázott ott vagy tízezer.

Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

Tűztánc volt a tó is, de ők
túltündökölték a vizet, -

The waves beside them danced, but they

költő ily társaság előtt

Out-did the sparkling waves in glee:

csak boldog s vidám lehetett!

A poet could not but be gay,

Néztem, - néztem, - nem tudva még,

In such a jocund company:

hogy mily gazdaggá tett a kép;

I gazed – and gazed – but little thought
What wealth the show to me had brought:

mert ha merengő éjeken
lelkem most önmagába néz,

For oft, when on my couch I lie

gyakran kigyúl belső szemem,

In vacant or in pensive mood,

mely a magány áldása, és

They flash upon that inward eye

megint veletek lobogok,

Which is the bliss of solitude;

táncoló tűzliliomok.

And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

Szabó Lőrinc ford.
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William Wordsworth : Táncoló tűzliliomok
értelmezés
Műfordítás elemzésekor mindig óvatosnak kell lennünk, mert az sohasem képes egy az
egyben visszaadni az eredetit. Ne feledjük, a jó műfordítás szöveg- és stílushű, ezen túl
meg kell őriznie az eredeti formát, verselést is. Különösen nehéz dolga van a fordítónak
a költői képek átültetésénél, hogy azok a fordításban is ugyanazt a többletjelentés t
hordozzák. Szabó Lőrinc műve a magyar műfordítás irodalom egyik remeke. Nézzük
meg az eredetit, hasonlítsuk össze a magyar szöveggel, s észrevehetjük, hogy egy-két
apróbb eltérést kivéve, a fordítás híven adja vissza az eredeti szöveget és annak
hangulatát.
A romantika nyitányának William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge Lírai Balladák
(1798) c. kötetét tekintjük. Miben hozott újat kettejük költészete? Témában és stílusba n
egyaránt. Verseiket az angol Tóvidéken írták,
ihlető forrásuk a természet volt. A táj már
nem

teátrális,64

mint

a

klasszicista

költészetben, nem is puszta tájfestés, hanem
ihlető erő. Wordsworth és Coleridge tája
The Lake District

többnyire kivetített belső táj, amely lelki,
szellemi történések hordozója, ezért a tájnak

mindig két jelentéssíkja van: a konkrét képi sík és annak
mögöttes, metaforikus jelentése. Itt a konkrét tópart a világ
metaforájává nő a versben. A Lírai Balladák stílusforradalmat is
jelent,

a

versbeszéd

Wordsworth

tudatos

törekvésének

köszönhetően közelebb kerül a beszélt nyelvhez,

szakít a

klasszicizmus arisztokratizmusával.
A Táncoló tűzliliomok a romantika programadó versének is
tekinthető,

hiszen

benne nyomon követhető

a romantikus

világszemlélet és művészetfelfogás. A mű az epifánia, vagyis a
rácsodálkozás verse. Az epifánia eredetileg vallásos jelentéssel bír: a keresztény teológiában

64

teátrális= színpadias, mesterkélt
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Isten világban való jelenlétének kinyilatkoztatása. Modern értelmezését James Joyce adja az
Ifúkori önarckép című regényében. Szerinte az epifánia egy pillanatnyi megvilágosodás,
amelyben

akkor van részünk,

amikor hétköznapi,

megszokott

dolgok hirtelen

új

megvilágításban tűnnek fel előttünk, azaz rácsodálkozunk igazi mivoltukra.
Ilyen epifánia élményt rekonstruál65 Wordsworth verse is. Az első három versszak egy
múltbéli élmény felidézése, az utolsó pedig az élmény utóhatása: a világkép megváltozása.
A vershelyzetben megteremti a mű légkörét azzal, ahogyan felidézi lélekállapotát, amelyre
a merengő szemlélődés volt jellemző. A felhő-hasonlattal mintegy testetleníti önmagát, ezzel
is a lélek történéseire helyezi a hangsúlyt. A merengő hangulatot a szabályos jambusok
(U −) ringató ritmusa erősíti föl. A tűzliliomok látványa hirtelen tárul fel szemei előtt, s
azonnal átlelkesített képük jelenik meg a tudatában: „ringtak, táncoltak”, így készítve elő a
vers misztikus, sejtelmes hangulatát.
A konkrét látványról, a tó körül ringatózó, csillogó virágokról a csillagos égre asszociál, s
ez a képzettársítás nemcsak a hasonlatban köti össze az eget és a földet, hanem később a
megváltozott világképben is. A múltban azonban még nem értelmezte ezt a misztik us
látványt, egyszerűen csak belefeledkezett a tündöklő világ szépségébe: „nem tudva még, /
mily gazdaggá tett a kép;” Csak később világosodik meg számára, mit is hozott a látvány,
ezt fejti ki az utolsó versszakban. A misztikus látvány tovább él az emlékezetben, amelyre a
„belső szem” metaforát alkalmazza, s ez az emlék ihlető erővé válik a felismerés által: a
világ misztérium, amelyet a körülöttünk lévő természet, világ magában rejt.
Ha most újra összevetjük az angol szöveget a magyar fordítással, láthatjuk, hogy Szabó
Lőrinc több antropomorfizációt66 alkalmaz, mint Wordsworth. Az eredetiben a tűzliliomok
„ringtak, táncoltak a szellőben”, a fordításban Szabó Lőrinc hozzáfűzi az „álmatag” szót,
ami a lírai én lelkiállapotát tükrözi. A harmadik versszakot Wordsworth így kezdi: „A
hullámok mellettük táncoltak”, Szabó Lőrinc látomásosabb képet alkalmaz: „Tűztánc volt a
tó is”. Az utolsó versszak is mutat eltérést: „mert gyakran, ha a díványon merengve fekszem”
írja Wordsworth, Szabó Lőrinc itt is antropomorfizál: „Mert ha merengő éjeken”. A
változtatások oka részben a fordítás nehézségéből fakad, másrészt a szimbolista líra
hatásából. Nem lehet mindig szó szerint és ugyanarra a ritmusra átfordítani mindent, de az
eltérésnek hűnek kell lenni a vers üzenetéhez, s a magyar fordítás itt a hangulat és a látvány
felidézésében kiválóan tükrözi a romantikus stílust.

65
66

rekonstruál: újra létrehoz, felidéz
antropomorfizáció: átlelkesítés
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A romantikus regény
A romantikus regény egyenes folytatása a felvilágosodás kori regényeknek. Sokszor még az
utazás toposzára épül, de gondolatilag elmélyíti azt, már van jellemfejlődés. Ekkor születik
meg a kalandregény, amely a polgári regény könnyedebb válfaja. Ilyen például Alexandre
Dumas (’dümá’) Monte Cristo grófja c. alkotása. A romantikus kalandregények nagy
népszerűségnek örvendtek, ettől kezdve a szórakoztató szépirodalom mindennapi eledele
az európai olvasók egyre nagyobb táborának. Ekkor születik meg a történelmi regény,
amely gyakran a középkorba viszi vissza olvasóját. Walter Scott, Victor Hugo, Jókai Mór
művészete emelkedik ki ebben a műfajban.
A regények először folytatásokban jelennek meg irodalmi folyóiratokban, s csak később
önálló kötetben. Ez a fajta megjelenés magával hozta, hogy minden egyes részben van
valamilyen váratlan fordulat, és persze izgalom a végén, hogy az olvasó várja a folytatást.
Ugyanerre a szerkezetre épülnek napjaink filmsorozatai is.
A romantikus regény cselekménye mozgalmas, kedveli a váratlan fordulatokat, szeret több
eseményszálat összesodorni. Ennek nagy mestere Victor Hugo (’ügó’), nálunk Jókai Mór és
Mikszáth Kálmán. A romantika mindenben a különlegeset kedveli, s így van ez a
regényekben is. A történet gyakran a múltban, vagy elképzelt, egzotikus világokba n
játszódik, néha keveredik a valóság és fantasztikum síkja. Szinte kivétel nélkül valamilye n
szerelmi történetre épül a cselekmény, s annak mindig „jó a vége”.
A romantikus elbeszélő többnyire szubjektív (elfogult). Szeret mesélni, azt is mondhatjuk,
hogy a romantikus kalandregények a népmesék modern változatai. Izgalmas cselekménnye l,
különleges szereplőkkel varázsolják el az olvasót. Az író sokat beszél, a regények tele
vannak részletező, költői leírásokkal, amelyek a korabeli olvasó képzeletét gazdagítják. Nem
lévén még sem filmművészet, sem TV, sem internet, ezek a költői leírások, részletező
elbeszélések az olvasók „mese” iránti éhségét szolgálták ki.
A romantikus jellemábrázolás kontrasztos: szereti az ellentétpárokat. Sokszor még feketefehér a jellemzés. Ilyen jellegzetes ellentétpár az, ahogyan az „angyali” hőst szembeállítja
„a démoni”- val, vagy a természet ártatlan gyermekét a civilizáció romlott hősével. A
romantikus hős mindig kiemelkedő személyiség, vagy pozitív vagy negatív értelemben. A
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romantikus regények máig az olvasók kedvencei közé tartoznak, a mindenkori sikerlistáko n
vezető helyük van.
Jane Austen: Büszkeség és balítélet (Máig a legtöbbet olvasott regény)
Charlotte Btontë: Jane Eyre
Emily Brontë: Üvöltő szelek
Walter Scott: Ivanhoe
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame, A nyomorultak
E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép, Scudery kisasszony
Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály
Puskin: A kapitány lánya
Lermontov: Korunk hőse
Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű

E.T. A. HOFFMANN
AZ ARANY VIRÁGCSERÉP

E._T._A._Hoffmann
1. A regény témája
Hoffmann kisregényét a német romantika alapeszméje hatja át: a
világ misztérium, s életünk nem más, mint beavatás ebbe a
csodába. Erre a gondolatra épül Goethe Faustja, Wilhelm Meistere
is, és a zenében Mozart Varázsfuvolája. Ezen romantikus világkép
szerint a valóságban ott rejlik egy magasabb rendű emberi lét
lehetősége, amelyben az igazi értékek: szerelem, tisztesség, hit,

Hoffmann

hűség, szellem, költészet uralkodnak a hétköznapok kicsinyes, anyagias szempontjaiva l
szemben. A misztériumba csak az nyer beavatást, aki képes ezeket az értékeket magáévá
tenni. A Hoffmann- mű főhőse, Anzelmus valójában a beavatás útját járja be, s jut el az
alacsonyabb rendű létet szimbolizáló Drezdából a magasabb rendű létbe, Atlantiszba.
2. A regény cselekmény- és időszerkezete
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A mű időszerkezete

szimbolikus:

áldozócsütörtök

napján

kezdődik, és 12 vigíliára épül. Áldozócsütörtök a húsvét utáni
negyvenedik nap. A vigília a keresztény vallásban az ünnep
előestéjét, virrasztást jelent, készülődést az ünnepre. Hoffma nn
regényében ez az ünnep Anzelmus „mennybemenetele” az új
életre Atlantiszban ─ beavatása a szellem, a költészet világába.
Cselekménye a valóság és a fantasztikum síkján váltakozik, a
valóságos eseménysort meg-megszakítják meseszerű történések.
A mű fantasztikus világa több forrásból ered: népmesék (pl.
boszorkány),

Anzelmus

álmodozó

képzeletvilága,

valamint

Hoffmann külön mitológiája (Phosporus, tűzliliom stb.). Központi szimbóluma az arany
virágcserép, amit csak az nyerhet el, aki méltó a magasabb rendű létre. (Hasonló
romantikus motívum még más romantikus művekben a kék virág)
Hoffmann a fantasztikus eseményekre mindig megadja a racionális választ, igaz, csak
oldalakkal később. Amikor Anzelmus

kristálypalackba

zuhan,

valójában

ezzel a

metaforával fejezi ki a hétköznapok szűk világát, a bezártság érzetét.

3. Romantikus ellenpontok
Drezda ( alacsonyabb rendű lét)

Atlantisz (magasabb rendű lét)

Veronika (kicsinyes vágyak)

Serpentina ( igazi szerelem)

Paulmann (a hivatalnok)

Lindhorst ( a szellem embere)

Heerbrand (hivatalnok)

Anselmus ( költészet, álmok)

4. Anzelmus külső-belső útja
A regény során Anselmus a két világ, egyben két értékrend között ingadozik. Ezt az
ingadozást jelzi szimbolikusan, hogy Veronikának és Serpentinának is kék szeme van.
Veronika azonban kicsinyes álmokat sző rangról, szép ruhákról, Anselmusban csak a
jövendő titkos tanácsost szereti. Egész értékrendje középszerű, ő maga könnyen elérhető,
vele szemben Serpentina az igazi szerelmet képviseli, amiért Anzelmusnak ki kell állni a
kitartás és hűség próbáját.
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Anzelmus beavatásának szertartásmestere Lindhorst, ő az, aki próbának veti alá a
fiatalembert. Lindhorst „kétéltű” lény, ezért is szimbolizálja Hoffmann a szalamand ra
névvel. Egyrészt ugyanolyan valóságos lény, mint a többi drezdai, de egyben a
szellemvilág embere is, aki a magasabb rendű értékeket képviseli a nyárspolgár i
életmóddal szemben.
Kezdetben Anzelmusnak másolnia kell, majd amikor kiállja az első próbát, Lindhors t
nehezebb feladat elé állítja: a könyvtárszobában megjelenik Serpentina, s elmeséli
Anzelmusnak apja csodás élettörténetét. Mikor Serpentina eltűnik, Anzelmus megijed,
hogy közben elfelejtette a másolást, ekkor azonban megdöbbenve látja, hogy a papíron ott
van a mítosz folytatása, amit szerelme mesélt el neki.
Valójában nem más történt, minthogy Anzelmust megihlette a szerelem és a szelle m,
(Serpentina és Lindhorst), az arany virágcserép
mítoszát már ő maga fejezi be, költővé vált. Egy
pillanatra azonban meginog, a puncsivászat és
Veronika hatására visszasüllyed a nyárspolgá r i
létbe, ezért legközelebb pacát ejt másolás közben,
ekkor teljesedik
zuhan.

A

be a jóslat: kristálypalackba

kristálypalack

hétköznapiság világa,

a

szűk

látókörű

melyben Anzelmus már

rosszul érzi magát, Serpentinához könyörög, hűsége, az igazi értékek iránti sóvárgása menti
meg ─ ezért költözhet szerelmével Atlantiszba, a költészet birodalmába. Így válik
beavatottá az élet misztériumába.
Emily Brontë: Üvöltő szelek (elemzés angolul)
https://vassjudit.hu/2021/08/02/bronte-uvolto-szelek-wuthering-heights-elemzes-angolul/
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A MAGYAR ROMANTIKA

A REFORMKOR
(1825–1848)
Történelmi háttér
Magyarország a 19. század elején Habsburg gyarmat, két legnagyobb problémája még
mindig a nemzeti függetlenség és a polgárosodás hiánya. A reformkorban indult meg a
polgárosodó nemzet kialakulása. Ez a reformmozgalmak kora, melyben „haza és haladás” 67
ügye összekapcsolódott.
A magyar reformmozgalom két ideológiája a liberalizmus és a nacionalizmus. A
liberalizmus

a polgárság ideológiája, melynek alapelveit az Amerikai Függetlenségi

Nyilatkozat fektette le: minden ember szabadnak és egyenlőnek születik, elidegeníthete tle n
jogai a

szólás-, a vélemény- és a vallásszabadság. A liberalizmus pozitívuma, hogy

felszabadította az egyént a feudális kötöttségek alól. A nacionalizmus

a nemzeti

hagyományok tiszteletét, a nemzeti függetlenség kivívását jelentette elsősorban KeletEurópában, ahol sok elnyomott nemzet élt. A 19. században a liberalizmus a társadalmi
haladást, a polgári demokrácia megteremtését, a nacionalizmus a nemzeti identitás
(önazonosság) erősítését szolgálta. Mivel Magyarországon alig volt polgárság, a haladás
ügyét a középbirtokos nemesség képviseli, ezért beszélünk nemesi liberalizmusról.

A magyar reformmozgalom
A magyar reformerek többféle irányzathoz tartoztak, de közös jelszavuk a „haza és haladás”
volt.
Széchenyi István

az 1820-as, 30-as évek vezéregyénisége,

a

reformmozgalom elindítója („a legnagyobb magyar” Kossuth szerint).
Programja: a nemzeti függetlenség ügyét fel sem veti, szerinte az
európai status quo („státusz kuó” = kialakult helyzet) ezt nem teszi
lehetővé. Magyarország nem elég erős az önálló nemzeti létre, előbb a
gazdaságot és a kultúrát kell föllendíteni. Legnagyobb hatású műve a
Hitel (1830). „Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; én azt szeretném hinni – lesz!” A
tevékeny hazafiság erkölcsét hirdeti személyes példájával is. (1825-ben egyéves jövedelmét

67

A haza és haladás jelszava Kölcseytől származik.
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ajánlotta

fel a magyar

akadémia létrehozására).

Széchenyi áldozatos munkájának

köszönhető az Akadémia felállítása mellett a Lánchíd megépítése, a Nemzeti Kaszinó
létrehozása, a lóversenyek beindítása, a Duna szabályozása. Széchenyi tehát a Habsburg
birodalmon belül képzelte el a magyar társadalmi fejlődés (polgárosodás) előmozdítását.
Kossuth_Lajos az 1840-es években veszi át a vezető
szerepet. Tovább fejleszti Széchenyi programját, kiegészíti a
jobbágyfelszabadítással,

a

nemesi

adómentesség

megszüntetésével. A társadalmi rétegek közötti kiegyezés t
(konszenzus) hirdeti. A 40-es években zajlott Széchenyi és
Kossuth

vitája.

Széchenyi

Kossuth

programját

túl

radikálisnak tartotta, szerinte forradalomhoz vezet, amely
„sírba dönti a magyart”, mert szembeállítja a Habsburgokkal.
Kossuth

ezzel

szemben

felismerte,

hogy

a nemzeti

függetlenség és a haladás ügye szétválaszthatatlan, 1848. márciusában a forradalom élére
állt, a többség őt követte.

A

centralisták

vezére

Eötvös

József.

A

centralisták

a

vármegyerendszer felszámolásának a hívei voltak, és egy centralizá lt
(központosított) államigazgatást akartak létrehozni, de a forradalom
idején a nemzeti egység érdekében feladták centralista nézeteiket, és
Kossuth mellé álltak.

A republikánusok ─ Táncsics Mihály és Petőfi. A nemesi
liberalizmussal szemben köztársaságpártiak, forradalmárok, ők
a legradikálisabbak. A magyar reformkor tetőpontja: 1848
márciusa,
zajlott

mikor Magyarországon

le,

létrejött

az első

alkotmányos

polgári

kormány,

forradalo m
melynek

miniszterelnöke Batthyány Lajos volt, miniszterei között ott
találjuk

Széchenyit,

Kossuthot, Eötvös Józsefet és Deák

Ferencet is. A Habsburgok azonban kiprovokálták a katonai
konfliktust, így a forradalomból szabadságharc lett, amit 1849-ben a cári orosz sereg
segítségével vérbe fojtottak.
88

VASS JUDIT IRODALOM 10

Kulturális élet a reformkorban
Pest-Buda a reformkorban válik az
ország

fővárosává.

városfejlesztés

indul,

Nagyarányú
megalakul

a

Szépítő Bizottmány Pollack Mihály
építész vezetésével, hogy az egységes
városkép

érdekében

ellenőrizze

a

házterveket.
Az 1838-as árvízben több mint 2000
ház ledőlt, ezután épült ki a mai
belváros, s vált híressé fehér palotáiról, melyeket Andersen, a nagy mesemondó is
megcsodált.
1830-ban alakul meg az akadémia elődje, a Magyar Tudós Társaság, melynek első elnöke
Teleki József gróf, alelnöke pedig Széchenyi István. „Mindenek előtt kötelessége a
Társaságnak a honi nyelvet mívelni és gyarapítani.”1837-ben nyitja meg kapuit a Pesti
Magyar Színház (a mai Astoria helyén), s ekkor kezdik el építeni a Nemzeti Múzeumot
Pollack Mihály tervei alapján. A könyvtárat Széchenyi Ferenc ajándékozta a nemzetnek,
ebből jött létre a későbbi Országos Széchenyi Könyvtár.
Pesti Magyar Színház
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Irodalmi élet
A reformkorban számos sajtótermék, folyóirat, almanach (évkönyv), hetilap és napilap jelent
meg. Kedvelt újság a divatlap volt, mely elsősorban társasági-kulturális híreket közölt, de
megjelentetett szépirodalmi műveket is.
Hírlapok: Jelenkor (Széchenyi lapja), Pesti Hírlap (Kossuth lapja 1841-től)
Folyóiratok: Aurora, Athenaeum
Divatlapok: Életképek (Jókai lapja), Pesti Divatlap
(Petőfi volt a munkatársa)
A magyar romantika első orgánuma az 1822-ben
megjelent

Aurora volt, melyet

Kisfaludy

Károly

szerkesztett. Ebből az Aurora-körből nőtt ki a magyar
romantika nagy nemzedéke, mely 1837-ben indította
útjára a kor meghatározó folyóiratát, az Athenaeumot.
Szerkesztői a „romantikus triász”: Bajza József (költő,
kritikus),

Vörösmarty

Mihály,

Toldy

Ferenc

(irodalomtörténész).

A magyar romantika irodalma
A magyar romantika az 1820-as évektől kb. a kiegyezésig (1867)-ig tart, tehát átnyúlik a
század második felére is. Akárcsak a kelet-európai romantikákra, a magyarra is jellemző,
hogy ekkor születik meg a polgárosult nemzeti irodalom, melyben erős a történelmi, nemzeti
hagyományok

tisztelete,

s mely

szoros kapcsolatban

áll a nemzet

függetlensé gi

törekvéseivel. Anyanyelv, irodalom és nemzeti identitás ekkor kapcsolódik szorosan
össze, az írók többsége az irodalmat a nagy nemzeti sorskérdések szolgálatába állítja,
jelszavuk: „haza és haladás”. Ekkorra érik be a nyelvújítás gyümölcse, a romantik us
nemzedék már a Kazinczyék által megújított és csiszolt nyelven ír. Magyarországon 1844től hivatalos nyelv a magyar. A magyar romantika az európai romantika sok áramlatát
magába olvasztotta, mind az angol, francia, mind a német romantika nagy hatással volt rá.
A magyar romantikának több nemzedéke van:
Az első nemzedék: Kisfaludy Károly (drámaíró), Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály. Az
első nemzedékre főleg a romantikus historizmus hatott; műveikben gyakori a történelmi
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múltból vett téma. Ők honosítják meg a filozofikus romantikát, a romantikus dalköltésze tet
is. Stílusukra a patetikus hangnem, a retorikus emelkedettség jellemző.
A második nemzedék: Petőfi Sándor, Arany János (irodalmi népiesség)
Jókai Mór, Eötvös József, Kemény Zsigmond (regényírók)
Vajda János (költő), Madách Imre (drámaíró).
Petőfit kivéve mindegyikük pályája átnyúlik a század második felére.

KÖLCSEY FERENC

Kölcsey Ferenc
Élete (1790 ─ 1838). Szatmár megyében, Sződemeteren született, protestáns családban.
Korán elveszti szüleit, és egy gyermekkori himlő következében félszemére megvakul.
Magába forduló,

a könyvek világába

menekülő

ember vált belőle. A Debreceni

Kollégiumban tanul (latinul, görögül, németül, franciául tud), diáktársai közül kiemelked ik
tudásával, műveltségével. 1808-tól Kazinczyval levelezik; Kazinczy elküldi neki egyik
szonettjét, és ő szonettel válaszol. A jog elvégzése után Pesten joggyakornok, itt ismerkedik
meg Kazinczy pesti triászával, és egy életre szóló barátságot köt Szemere Pállal.
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Az ügyvédi vizsgája után haza költözik Álmosdra, majd Szatmárcsekén telepedik le, ahol
visszavonultan, olvasmányainak él. Ezek a „csekei magány” évei – volt év, hogy ki sem
mozdult a birtokáról. Pest után, a művelt társaságra vágyakozik. 1825 után felpezsdül a
közélet, Kölcsey is elhagyja magányát, Szatmár megye főjegyzője lesz ─ a nemesi
liberalizmus elveit vallja, már korán a jobbágyfelszabadítás híve lesz.
Az 1832-1836-os országgyűlésen, Pozsonyban Szatmár megye liberális követe – itt kezdi
írni az Országgyűlési naplót. 1834-ben konzervatív fordulat áll be az országgyűlése n,
Szatmár megye közgyűlése új utasításokat ad a követeknek, de Kölcsey nem hajlandó
megváltoztatni nézeteit, ezért lemond. Ekkor mondja el híres beszédét (Búcsú az országos
rendektől ) , amelyben elhangzik: „Jelszavaink valának haza és haladás.” Kölcseynek ez
a mondata lett a reformkor jelszava. Az országgyűlést 1836-ban Bécs feloszlatja, a
reformmozgalom egy rövid időre megtorpan. Kossuthot, Wesselényit börtönbe zárják.
Kölcsey visszavonul Csekére. 1838-ban Wesselényi Miklós védelmét képviseli, de egy
hivatalos úton meghűl, és egy hét múlva meghal. Kölcsey halálhírére Wesselényi Miklós azt
mondta: „Nem közénk való volt.” Kossuth „túlvilági jelenésnek”, Szerb Antal „a nemzet
legfájdalmasabb emberének”, Horváth János „szélsőségek között hányódó szeszélyes
kedélynek” nevezte.
Jelentősége
Kölcsey a 19. századi magyar irodalom és gondolkodás egyik meghatározó alakja, aki
nemcsak költészetével, hanem közéleti tevékenységével is a magyar haladást szolgá lta.
Lírája mellett értekező prózája, kritikusi tevékenysége és országgyűlési beszédei is
jelentősek. Pályája a felvilágosodás szellemében kezdődött és átívelt a romantikába,
amelynek egyik esztétikai megalapozója lett. Parainesisével etikát adott a magyarságnak.
Pályaképe
Első korszaka (1810-es évek)
Pályakezdésére Kazinczy barátsága és szellemi útmutatása nyomta rá a bélyegét. Ekkor
lírája még nem jelentős, a kor divatos szentimentalista stílusában ír. (Elfojtódás) Sokkal
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jelentősebb

irodalomszervező

tevékenysége.

Kazinczy

harcostársaként

részt vesz a

nyelvújító mozgalomban, ő és Szemere Pál írja meg a Felelet a Mondolatra című pamfletet
(röpiratot).

Kazinczy

hatására irodalomkritikát

ír,

többek között Csokonairól

és

Berzsenyiről. Ezen kritikák visszhangja ellenséges volt, a magyar írók még nem voltak
felkészülve rá, a kritikai észrevételeket személyes sértésnek tekintették. Berzsenyi, miután
Kölcsey dagályosnak nevezte költészetét, alig írt verset. Ezekben a tanulmányokban Kölcsey
Kazinczy arisztokratikus klasszicizmusát vallja, közös céljuk a magyar irodalom és stílus
felemelése volt a provincializmusból.
Második korszaka (1820-as évek)
Kazinczyhoz fűződő barátsága 1817-re elhidegül, s ennek egyik oka az „Iliász-pör”. Kölcsey
lefordította az Iliász néhány részletét, amit Kazinczy továbbított egy sárospataki tanárnak,
aki azt beemelte saját fordításába. Kölcsey megneheztelt – ez volt az első magyar plágium
vita, melyben a szerzői jogok és az eredetiség szempontjai felmerültek. Kazinczytól való
eltávolodásának más oka is volt, Kölcseyre ekkor már a romantikus filozófia kezdett hatni,
érdeklődése a nemzeti múlt és hagyományok felé fordult, s ez stílusbeli és gondolati
fordulatot hozott műveiben. Első korszakát még a kozmopolita (világpolgár) szemlé let
jellemezte, a romantikus fordulat után a nemzeti sorskérdések kerültek előtérbe.
Lírája ettől kezdve jelentős, a magyar romantika első nemzedékében Vörösmarty mellett
övé a vezető szerep. A szentimentalista verseket a romantikus filozófia és műfajok váltják
fel. Legjelentősebb darabjai az 1823-ban íródott Hymnus és Vanitatum vanitas, melyek jól
tükrözik Kölcsey romantikus kétségeit, gondolati válságát. Mind a magyar, mind az
egyetemes történelmet pesszimistán látja, s ez a borúlátás végigkíséri pályáját. Stílusára már
a romantikus poétika, a metaforikus versbeszéd túlsúlya jellemző, felhagy az antikizálás sa l.
Értekező prózájából kiemelkedik az 1826-os Nemzeti hagyományok, melyet a „herderi
jóslat” hatására írt. Herder68 szerint csak a szervesen kifejlődött nemzeti irodalmak
életképesek, s a magyar kultúra ki fog halni, mert nincsenek népi hagyományai. Erre a téves
jóslatra válaszol Kölcsey a Nemzeti hagyományokban, mely a magyar romantikus esztétika
programadó művének tekinthető. Herder gondolatmenetét követve állítja, hogy a nemzeti
irodalomnak a népköltészetből kell merítenie, igazi költészet csak nemzeti lehet. Ez már
annak az irodalmi népiességnek az elmélete, amit majd Petőfi valósít meg a költészetben.

68

Herder német filozófus
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Harmadik korszaka (1830-as évek)
A húszas évek magánya és gondolati válsága után, a harmincas években Kölcsey aktív
közszereplést vállal, Szatmár megye liberális követeként részt vesz a pozsonyi diétán, ahol
több fontos témában is beszédet mond (jobbágykérdés, lengyelek ügye, színház ügye).
Legnagyobb hatású beszédét akkor adja elő, mikor a konzervatív fordulat hatására Szatmár
megye visszahívja liberális követeit, s Kölcsey kénytelen leköszönni. Ekkor mondott híres
Búcsúbeszéde a magyar reformmozgalom és irodalom szállóigévé vált tételét mondja ki, a
„haza és haladás” jelszavát.
Lírájában továbbra is a nemzeti sorskérdések dominálnak, hol nemzethalált jósol, hol kitar tó
küzdelemre buzdít. (Zrínyi második éneke, Huszt) Életművét a Parainesis zárja le, melyben
Kölcsey máig érvényes etikát adott a magyarságnak, s mely nemcsak az ő, hanem az egész
romantikus nemzedék hitvallását tartalmazza egyénről, hazáról és emberiségrő l.

Himnusz
előadja Mácsai Pál

Vanitatum vanitas
előadja Avar István

Zrínyi dala
Huszt
Zrínyi második éneke
előadja Latinovits Zoltán
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Kölcsey Ferenc: Hymnus
1823
Témája
A magyar patrióta versek vonulatába
tartozik:

Bornemisza

énnéköm,

Péter: Siralmas

Rákóczi-nóta,

Berzsenyi

Dániel: A magyarokhoz, Kölcsey Ferenc:
Hymnus, Vörösmarty Mihály:

Szózat,

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Ady Endre:
Az eltévedt lovas, József Attila:
Dunánál,

Radnóti

Miklós:

A

Nem

tudhatom, Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus, Márai Sándor: Halotti Beszéd, Térey János: Magyar
közöny
Közös vonásuk: különböző korokban a nemzet történelmi és morális állapotát taglalják .
Általában időszembesítő versek, melyekben a múltat és a jelent vetik össze. Kölcseyé az egyik
legpesszimistább összegzés: nemcsak személyes gondolati válságából fakad, hanem a magyarsá g
korabeli helyzetéből is. 1823 még a tespedés korszaka, csak két év múlva, 1825-ben mozdul meg
a politikai közélet. Kölcsey nem véletlenül fordul Istenhez – a magyarságban nem lát elég erőt
a megújulásra. 1836-ban, a Szózatban Vörösmarty már a magyarokat szólítja meg, mert úgy
érzi, van közönsége, illetve közössége, mely figyel szavaira.
Műfaja
Himnusz,

ima, zsoltárformában

prédikátorénekek,

melyek

─ előzménye:

a reformáció

a bibliai Dávid-zsoltárokra

vezethetők

korából a protestáns
vissza.

a

Emlékeztet

jeremiádákra is elsősorban történelemszemléletében (zsidó hagyomány: nem a külső ellenség a
veszélyes, hanem a belső széthúzás, hitetlenség, erkölcsi romlás – ez a szemlélet hatott a magyar
történelmi gondolkodásra is ─ már a tatárjárás időszakában íródott siralmas énekekben is
felfedezhető, később Zrínyinél is megjelenik).
Szerkezete
Keretes szerkezetű: az első versszakot az utolsóban variálva megismétli („áldd meg” ─ „Szánd
meg”) A változtatás azt sugallja, hogy végignézve a magyar bűnökön, már nem tud áldást, csak
szánalmat (irgalmat) kérni a magyarságra. A könyörgő zsoltárok szerkezetét követi: Az
expozícióban ( 1. versszak) Istenhez fordul és áldást kér, s itt hangzik el a vers hangsúlyos tézise:
„Megbünhödte már e nép / A multat s jövendőt!” A himnusz további része ennek a bizonyításá t
részletezi. Az argumentációban előbb Isten adományait sorolja fel, melyekkel gazdaggá tette a
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magyarságot: hazát adott nekünk, gazdagságot, erőt az ellenséggel folytatott harcban (2-3. vsz).
Ebben a részben a múltat heroizáló, romantikus szemlélet figyelhető

meg, akárcsak

Berzsenyinél – a múlt dicsőségét felnagyítja, hogy a jelen romlását annál inkább kiemelje.
„Kárpát szent bércére”, „S merre zúgnak habjai/Tiszának, Dunának” „Árpád hős magzatjai”,
„Mátyás bús69 hadát” A jelzők teszik patetikussá a hangnemet, monumetálissá a képeket. A
negyedik versszak indulatszava: „Hajh” már a fájdalmas részt vezeti be; a magyarság bűnei miatt
Isten külső ellenségeket zúdított az országra. Ez a rész a jeremiádák, a siralmas énekek
elkeseredett hangján szólal meg.
Apokaliptikus

látomásokkal fejezi ki a nép szenvedéseit:

„elsújtád villámidat/Dörgő

fellegedben”, „Vert hadunk csonthalmain”. A nemzeti bűnök közül Kölcsey a széthúzást, az
önpusztítást emeli ki: „S lettél magzatod miatt/Magzatod hamvedre”, „Szerte nézett s nem
lelé/Honját a hazában” . Ebben a versszakban („Bújt az üldözött…”) valószínűleg Rákóczira és
bujdosóira utal, de prófétikus erővel is bír, hiszen a későbbi magyar történelemben is
megismétlődött az emigrálni kényszerülők tragédiája. Az utolsó előtti versszakban éri el a
gondolatmenet a jelent, melyet az apokalipszis, illetve az Utolsó Ítéletet megelőző szenvedések
jellemeznek: „Halálhörgés, siralom”, „Kínzó rabság könnye hull”. Mintha az Utolsó Ítélet előtt
állna a magyarság, s várná Isten döntését. A konklúzióban variálva megismétli az első
versszakot, de hangja könyörgővé válik, a verszárlat jóval pesszimistább, mint a felütése.
Poétikája (költői eszközei)
A stílus expresszivitását a monumentális, olykor hiperbolikus metaforák, illetve az erőteljes
jelzők adják. (ld. fenti idézetek) Az indulatszók is az érzelmeket fokozzák: „Hajh”, „ah” A
metaforikus beszéd mellett a retorikus beszéd alakzatait is megtaláljuk: retorikus felszólítá s,
halmozás. Erőteljes hatást vált ki az ötödik versszak inverziója (szórendcsere): „Hányszo r
zengett ajkain …ének”, „Hányszor támadt tenfiad”. Az állítmánynak az alany elé helyezés e
mintegy hangsúlyozza azt (az állítmányt). A képek logikája a magasság és mélység ellentétér e
épül : bérc – vár – kőhalom ─ a nemzeti romlást tükrözik.
Prozódiája (verselése)
7, illetve 6 szótagos, trocheikus sorokból áll, de ütemhangsúlyosan is mondható: 4/3, 3/3
ütemezésű (Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben)

69

bús = fekete
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Diák elemzés
Összehasonlító verselemzés
Az alábbi összehasonlító elemzés azután keletkezett, hogy a verseket külön-külön
megbeszéltük 10. osztályban.
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz

Vázlat
Berzsenyi műve

Kölcsey műve

Téma

Idő- és értékszembesítő vers,
amely a múlt és a jelen
összehasonlítására épül; a múlt
értéktelített állapotával szemben
az értékvesztett jelen áll; gondolati
vers:
a
mű
morális,
történetfilozófiai
kérdéseket
feszeget

Műfaj

Óda: lírai szónoklat, morális, Himnusz, ima, zsoltárformába n.
filozófiai kérdéseket feszeget, (eredetileg vallásos líra; Isten
megszólítottja általában egy egész dicsőítése, könyörgés, vallomás)
közösség vagy egy személy,
szerkezete retorikus

Szerkezet

Retorikus
(expozíció,
argumentáció, konklúzió); a vers
szerkezete ellenpontozásra épül

Keretes szerkezetű, de egyben a
klasszikus retorikus szerkezetre épül

Történelemszemlélet

Romantikus: a múlt
jellemző műveire.

Emlékeztet a jeremiádákra: a zsidó
hagyomány, hogy nem a külső
ellenség a veszélyes, hanem a belső
széthúzás,
hitetlenség,
erkölcsi
romlás – ez a szemlélet hatott a
magyar történelmi gondolkodásra is
- már a tatárjárás időszakában
íródott siralmas énekekben is
felfedezhető

dicsőítése

Idő- és értékszembesítő vers, amely
a múlt és a jelen összehasonlításá ra
épül; a múlt értéktelített állapotáva l
szemben az értékvesztett jelen áll;
gondolati vers: a mű morális,
történetfilozófiai
kérdéseket
feszeget;
Istenhez fohászkod ik,
aggódik a nemzet jövőéért
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Poétika

Az intenzív stílusértékű szavak
expresszívvé teszik a szöveget;
sűrített retorikus és metaforik us
versbeszéd jellemzi;
az „r”
hangszimbolika zeneivé teszi a
szöveget; antikizál, hiperbolik us
képekkel él

A
stílus
expresszivitását
a
monumentális, olykor hiperbolik us
metaforák, illetve az erőteljes jelzők
adják; retorikus és metaforik us
versbeszédre épül; költői túlzással él

Hangnem

Patetikus, ódai, a mű végén Patetikus, ünnepélyes, és egyben
viszont hangváltás következik: borongós,
elégikus,
hangja
elégikus és sztoikus lesz a könyörgő
hangnem.

Prozódia

Alkaioszi strófában íródott

7, illetve 6 szótagos, trocheikus
sorokból áll, de ütemhangsúlyo sa n
is mondható: 4/3, 3/3 ütemezésű

A két mű hasonló korszakban íródott, de mégis más jellemzői vannak a történelmi múltat
és a mű keletkezésének célját illetően. Témájuk a magyarság sorskérdésit feszegeti és
visszaemlékszik a régi korra, ellentéteket keres a múlt és a jelen között, amelyekben komoly
történetfilozófiai kérdések rejtőznek. A két mű morális kérdéseket is taglal. Berzsenyi
költeményében a hit romlásával az emberek erkölcse is romlott, és a magyarság kezdi
elveszíteni nemzeti identitását, Kölcsey művében Istenhez fohászkodik, aggódik a nemzet
jövőéért.
Berzsenyi a felháborodás és a kétségbeesés hangján emeli fel szavát az ősi „virtus”, a „régi
erkölcs” megromlása, a nemesi nemzet körében észrevett elpuhultság és fényűzés ellen.
Kölcsey művét áthatja a nemzet jövőéért érzett önostorozó fájdalom és aggodalom.
Visszahelyezi költeményét a múltba, a „zivataros” századokba, a török hódoltság korába, s
beleéli magát egy akkori protestáns prédikátor helyzetébe.
A Himnusz sajátos történelemszemléletű, Isten a történelem irányítója: tőle kaptuk a szép
hazát, de bűneink miatt jogosan sújt a balsors százados szenvedéseivel. A 16-17. századi
siralmas énekek, jeremiádok történelemlátása ez. Úgy érzi, hogy a nemzetek sorsát a vak sors
irányítja. Istenhez fordul segítségért, tőle várja a megoldást, a himnusz műfajában szól hozzá.
98

VASS JUDIT IRODALOM 10

A magyarokhoz c. mű óda lírai szónoklat, amelynek szerkezete retorikus és hangne me
kötöttebb. A Himnusz c. költeményben már a mű címe megfogalmazza a műfajt. Az ódához
hasonlóan emelkedett, patetikus hangnemű. A Himnusz a magyar nemzeti romantika korának
remekműve.
Berzsenyi műve retorikus szerkezetű. Az első versszak felütése ódai, retorikus felszólítás
hangzik el, megszólítja a magyarságot. A vers témája van benne: régen a magyarság erős volt
hitében és erkölcsében, de ez megrendült.: „Romlásnak indult/ Hajdan erős magyar …”. Az
erkölcsi romlás miatt Isten a magyarságot bünteti. A második és harmadik versszakban a múlt
dicsőségét a jelen romlásával hasonlítja össze. Buda az ország szimbóluma: a múltban erős volt,
mivel a magyarság is erős volt, de a várat a romlás fenyegeti az „undok vípera-fajzatok” miatt.
Ezután jön a tézis melletti érvelés. Hiperbolikus képekkel dicsőíti a nagy múltat, a
magyarok sikereit. A rendíthetetlenség szilárd alapja a „régi erkölcs” volt. A költő antikizál, és
retorikai elemeket használ. A dicső múltat a külső-belső erő sem, a testvérviszály sem ronthatta
el. Ezután jön a jelen: vádak a magyarság ellen – a nemzethalál víziója rémlik fel, amely a
Himnuszban is megtalálható (tölgy-metafora). A nemzeti érték összekapcsolódik az erkölccsel
– az erkölcs szétesésével magyarázza a romlást, a magyarság elvesztette nemzeti identitá sát.
Az utolsó két versszakban felidézi a múltat, heroizál és összefoglal, felidézi a hunokat, Árpád
és Attila korát is. A mű végén felemelkedik az egyetemes történelem perspektívájára. A vers
vége elégikus, sztoikus belenyugvás jellemzi – hiszen a nagy hatalmak is összeomlottak.
A Himnusz követi a jeremiádok szerkezetét. A mű elején felsorolja Isten ajándékait: a
honfoglalás utáni szép hazát, győztes háborúkat, hódítást. Itt Isten a cselekvő alany. A múlt
sikerének áttekintését Mátyás koráig a büszkeség és a jogosnak érzett nemzeti dicsőség tudata
hatja át. A költemény keretes szerkezetű: az első és az utolsó versszak majdnem azonos.
Bűneink miatt jogos Isten haragja, bár az elkövetett bűnök nagysága nem nagyobb a
sorscsapásnál. A bűnök következményei: belső viszály, testvérháború, hazátlan bujdosók,
üldözöttek.

A mű tetőpontja az 5.-6. versszak: komor indulatokat,

feszültséggel teli

lelkiállapotot sejtet („vérözön”). 7. versszak: átvált a jelen sivárságába, kilátástalan helyzetébe,
s ellentétpárokkal szembeállítja a múlt nagyságával. A pusztulás láttán az utolsó szakaszban
Isten szánalmáért könyörög a költő. A strófa imaformulával keretbe zárja a költeményt: képei
a múlt sorscsapásainak és a jelen sivárságának láttán komorabbak, sötétebbek.
A magyarokhoz stílusa hallatlanul expresszív, erős érzelmi telítettség jellemzi. Retorikus
és metaforikus elemeket is tartalmaz: retorikus kérdés, felkiáltás, halmozás, ismétlés, ellentét,
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párhuzam, hasonlat, metafora, allegória, szimbólum, hangszimbolika − mind található benne.
Pl.: „Bosszús ég” – melléknévi metafora, Isten szimbóluma; „Nemzet őrlelke” – főnévi
metafora, amely a nyelvre utal. Úgy, mint Horatius műve (amely az ötletet adta a mű
elkészítéséhez) alkaioszi strófában íródott. A Himnusz poétikájára a nagy ellentétek, ismétlések,
szokatlan szórend, alliterációk, ellentétek fokozása, metaforikus elemek (pl.: „kínok tengere”)
jellemző. Fontos benne a költői túlzás, amely a mű romantikus vonásairól tanúskodik.
Forrás: Tankönyv, füzet
Bangó Barbara, Teleki Blanka Gimnázium, 10.C, 2005

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas (1823)
Előzménye
A latin cím jelentése: hiúságok hiúsága. Előzménye az Ótestamentumból a Prédikátor könyve,
Salamon királynak tulajdonított elmélkedések: van-e értelme, célja az ember életének, hogyan
éljünk, hogy boldogok és elégedettek legyünk? A Prédikátor, megvizsgálva a világot és az emberi
dolgokat, arra a következtetésre jut, hogy minden csak „hiúságok hiúsága”. Az ember számára
az igazi boldogság elérhetetlen. Hiába törekszik bölcsességre, a sorsa ugyanaz lesz, mint a
balgáé, meghal. A gazdagság sem boldogít, mert elvesztésétől rettegünk, s végül arra hagyjuk,
aki semmit sem tett érte. A tudást is hiába hajszoljuk, mert az ember nem jut el a világ
megértéséig. Hiába keressük az élvezetekben a boldogságot, igazi kielégülést azok sem adnak.
Az emberi társadalom tele van igazságtalansággal, a jó nem nyeri el jutalmát, a rossz pedig a
megérdemelt büntetést. A Prédikátor a halál utáni létben sem hisz, azt mondja, minden porból
lett és minden visszatér a porba. Mit tehet akkor az ember? A Prédikátor a sztoicizmus elvét tartja
követendőnek és az arany középutat. Az ember fogadja el az életet olyannak, amilyen, találja
meg benne a jót, és tartózkodjon a szélsőségektől. Az ember úgysem érhet fel Isten hatalmá va l
és bölcsességével.
Részletek a Prédikátor könyvéből: „…és semmi sincs új a nap alatt…Láttam minden dolgokat,
melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme…valamit
hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás,
tudomány és bölcsesség nincs a Seolban (halálban), ahová menendő vagy.” (Károlyi Gáspár
fordítása)
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Témája
Kölcsey verse a csekei magány válságos, pesszimista korszakában született, bölcs Salamon
elmélkedéseinek fonalát fölvéve, az emberi törekvések hiábavalóságát „hirdeti” ironikusgyúnyos hangnemben. A felvilágosodás fejlődésbe vetett optimista hitét a romantikus szkepszis
(kételkedés) váltja fel sok, korabeli szerzőnél. A romantikus irónia forrása gyakran a történelmi
körforgás pesszimista elmélete, mely szerint fejlődés nincs, a történelem állandóan ismétli
önmagát. A Vanitatum vanitasban Kölcsey a legfőbb emberi törekvések és értékek célját,
értelmét kérdőjelezi meg a cinizmus álarcát öltve magára. Hogy ez nem eredendő, hanem
felvett, védekező cinizmus, bizonyítják egyéb művei, melyek az itt megtagadott értékek (erény,
tudás, művészet) követését tükrözik. Egy mélyen elkeseredett ember verse ez, aki az őt körülvevő
világban az értékek megcsúfolását találta, s csalódásán keserű humorral, álcinizmussal próbál
felülemelkedni.
Szerkezete
Tudatosan szerkesztett, a retorikus beszéd klasszikus követelményeit követő vers. Didaktikus,
azaz tanító jellegű. Az expozíció (1. vsz.) a Prédikátor könyvének parafrázisa (átirata), egyben
propozíció, azaz témamegjelölés, melyben elhangzik a tézis: „Minden épül hitványságon”. Az
argumentációban (2-8.vsz.) a tézis mellett érvel, sorra véve a természeti és emberi világ
legfontosabb értékeit, melyekről bebizonyítja, hogy valójában kisszerű, értéktelen dolgok. A
konklúzióban (9-10.vsz.) levonja a tanulságot, s megfogalmazza azt a magatartásformát, illetve
filozófiát, amit szerinte követni lehet akkor, ha az ember már leszámolt illúzióival. Az utolsó
versszak felfogható önmegszólításnak is, de mint minden önmegszólító vers, ez is megszólíthatja
az olvasót is. A választott magatartás rímel a Prédikátor könyvének végkövetkeztetésére, de
felfedezhetjük

benne a sztoicizmust is. Sztoicizmus: filozófiai irányzat,

mely a bölcs

belenyugvást, a szenvedélymentes szemlélődést hirdeti. Itt természetesen nem görög hatásról van
szó, hanem a salamoni etikáról. A zsidó etikának is van sztoikus vonulata. Ez a rezignáció
( beletörődés, visszahúzódás) a lélek védekezése a csalódásokkal szemben.
Poétikája
A vers a retorikus szerkezet mellett a metaforikus versbeszédre épít. Minden egyes mondata egyegy predikatív (alany-állítmányi) szerkezet, melyben az állítmány mindig egy főnévi metafora,
mely a jelentősnek hitt értékeket lekicsinyíti, kifigurázza: „Földünk egy kis hangyafészek”, S
waterlooi diadal: / Mind csak kakasviadal” „Egy fuvallat a halál” A nominális stílus jellemzi:
azaz alig van benne ige, helyette névszók (nomen), főnevek, melléknevek dominálnak.
Mondatai

rövidek,

tömörek,

kinyilatkoztatásszerűek.

Az

ilyen

stílust

nevezzük

szentenciaszerűnek. (szentencia: bölcs mondás, kinyilatkoztatás) Gyakran él a paradoxon egy
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fajtájával, az oximoronnal, amely olyan retorikai alakzat, melyben a jelző és a jelzett szó között
jelentésbeli ellentét feszül: „forró hideg”, „Bölcselkedő oktalanság”
Prozódiája
8, illetve 7 szótagos sorok váltakoznak, ez a Himfy-strófa (Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem)
szimultán verselésű: egyszerre időmértékes (trochaikus) és ütemhangsúlyos: 4/4, 4/3.
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
Előzménye a Zrínyi dala, amelyben a költő egy vándorral (Zrínyi ?) beszélget. A vándor újra
Magyarországra vetődött, de nem találja a hajdani, hősi népet. Akárcsak a Hymnusban, Kölcsey
ebben a versben is heroizálja a múltat, hogy annál jobban kiemelje a jelen romlását.
„Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanúlt izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.”
A Zrínyi második éneke (1838), Kölcsey halálának évében született, és a mélységes elkeseredés verse.
A műben Zrínyi/Kölcsey a Sorssal beszélget, s kér irgalmat a magyarságnak. A mű kivetített belső
dialógus, a vak Sors a költő pesszimizmusának a szimbóluma, mely egyenesen nemzethalált jósol.
Kölcsey úgy látja, hogy a nemzet nem érdemel jobb sorsot, mert elherdálta a lehetőségeit, ki fog pusztulni,
s más nép telepedik a helyére.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblü nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.
1838
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Kölcsey Ferenc értekező prózája
Az értekező próza a tudomány és a szépirodalom határán áll, valamilyen morális, filozófiai,
politikai vagy kulturális kérdést taglal. Műfajai: tanulmány, esszé, szónoki beszéd. Az értekező
prózára a retorika eszközei jellemzők: retorikus szerkezet (expozíció, argumentáció, konklúzió),
retorikai alakzatok ( retorikus kérdés, felszólítás, ellentét, párhuzam, halmozás, paradoxon stb.)
A magyar értekező próza kiemelkedő szerzői többek között: Pázmány Péter, Kölcsey Ferenc,
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály. Kölcsey értekezéseire a retorikus eszközök mellett a
kifinomult ékesszólás jellemző; gyakran él a szépirodalom képi eszközeivel: metaforákkal,
hasonlatokkal. Stílusa expresszív, amelyben értelem és érzelem egyensúlyára törekszik.

Nemzeti hagyományok (1826)
Míg korai értekező műveire, irodalomkritikáira a klasszicista esztétika volt jellemző, a húszas
években bekövetkezik

a szemléleti

váltás.

Elsősorban

Herder hatására a romantikus

irodalomfelfogás kezd érvényesülni műveiben. A romantikus fordulat mérföldköve a Nemzeti
hagyományok, melyet a „herderi jóslat” hatására írt. (Herder szerint a magyar kultúra el fog tűnni,
mert nincsenek népi hagyományai.) A német filozófus gondolatmenetét követve kétfajta
irodalmat különböztet meg: a görögöt és a rómait. A görög irodalomra a természetes fejlődés
volt a jellemző, vagyis a mitológiából, a népi hagyományból szervesen alakult ki a nemzeti
irodalom. Ezzel szemben a római irodalom másodlagos forrásból, a hellenizmusból sarjadt,
azaz idegen mintát követve vált naggyá. A magyar irodalmat végigtekintve, Kölcsey úgy látja,
hogy a kereszténység előtti hagyományainkból csak töredékek maradtak fenn, a régi magyar
irodalom nagyjai: Balassi Bálint, Zrínyi Miklós külföldi forrásból merítettek, s honosították
azt meg magyar nyelven.
A romantika esztétikáját követve a nemzeti költészet megteremtését tűzi ki kora feladatául, s
Herder nyomán a népköltészet felkutatását szorgalmazza.

A „köznépi dalokat”, illetve

„pórdalokat” kell tanulmányozni, hogy eredeti magyar irodalmat teremtsünk. Ezzel a magyar
irodalmi népiesség alapelveit fogalmazza meg, amelyeket majd többek között Petőfi ültet át a
költészetbe. A Nemzeti hagyományok legfőbb tézise: „Annyi bizonyos, hogy karakter és nyelv a
poéta művére egyfajta behatással munkálnak” ─ azaz a nemzeti költő művei a jellemből és az
anyanyelvből nőnek ki.
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PARAINESIS (1834)
A mű címének jelentése: intelem, szózat. Kölcsey Kálmánho z,
unokaöcséhez írta, de megszólítottja mindenki. A Parainesis Kölcsey
Ferenc etikáját, értékrendjét összegzi, és nagy hatással volt
nemcsak a reformkori írástudókra, hanem etikai normaként szolgálha t
az utókornak is. Az értekezésben Kölcsey azt követi nyomon, milye n
értékekkel és képességekkel kell rendelkeznie annak, aki közéleti
pályára készül.
Kölcsey a csekei magány éveiben komolyan foglalkozott filozófiával, többek között a görög
gondolkodástörténettel, illetve Immanuel Kant műveivel. Etikájára rányomta bélyegét a
sztoicizmus, amely eredendő pesszimizmusán segített felülemelkedni.
Az értekezés elején figyelmezteti unokaöcsét, hogy az életben sok csalódás fogja érni, nem
szabad azonban, hogy a keserű csalódások az erkölcsi értékek megtagadáshoz vezessenek. Az
embernek törekednie kell, hogy életét a „rény” (erény, erkölcs) vezesse.
Kant nyomán Kölcsey racionális érvekkel vezeti le az erkölcs szükségességét. Evidensnek
veszi, hogy az ember nemcsak racionális, hanem etikus, azaz erkölcsi tudattal is rendelkező lény.
Kant szerint az emberben van egy belső hang, a kategorikusz imperatívusz (feltétlen parancs), s
az eligazít jó és rossz között. „életedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást,
mint amit az erkölcsiség kíván…ezt hívják rénynek 70 .” – mondja ki a mű tézisét Kölcsey a
bevezetőben. Kölcsey sorra veszi azokat a „rényeket”, azaz értékeket, amelyeket az etikus
embernek követnie kell.
„Imádd az istenséget!”
Isten tisztelete felemeli az embert, megtisztítja a lelket az alantas szenvedélyektől, állandó
emelkedésre, fejlődésre sarkall. Isten tisztelete mellett a szülők szeretetét tekinti a következő
alapelvnek,

mely életünket vezesse. A két első erkölcsi parancs tehát megegyezik

a

Tízparancsolatéval. (Kölcsey vallásos volt.)
„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele.”
A „nemes szív” az etikus emberre utal, s az emberiség szolgálata alapvető erkölcsi parancs.
Kölcsey azonban racionális érvekkel bizonyítja, hogy közvetlenül az emberiséget az egyén nem
tudja szolgálni, mert „az ember véges állat”, azaz lehetőségei korlátozottak, csak szűkebb
környezetét (családját, országát) tudja eredményesen szolgálni. „Az emberi tehetség parányi
lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet be fényével…Bizonyos helyhez kell azért

70

rény: az erény régies alakja
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kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” Az emberiség ügyét
tehát a haza felemelésével szolgálhatjuk hatékonyan.
„Szeresd a hazát!”
Kölcsey megkülönbözteti a nacionalizmust a patriotizmustól, amelyre a tevékeny hazaszerete t
jellemző: „Mert tudd meg: e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és ohajtás tárgyainak
egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit ízleléd; föld,
melynek gyümölcse táplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid…”
De elveti a magyarkodást: Ezreket fogsz láthatni, kik ajkaikon hordozzák a szent nevet; kik
magasztalva említnek mindent, ami a honi föld határain belől találtatik; kik büszkén 71 tekintenek
az idegenre, s hálát mondanak az égnek, mely őket magyaroknak születni engedé: s véled-e, hogy
ezeknek szíveik szeretettel buzognak a haza iránt? A haza tehát összeköti az egyént az
emberiséggel. Az „oltár” metaforával a hazaszeretetet szakralizálja (szent ügynek nevezi).
Ahogyan elveti a nacionalizmust, ugyanúgy a kozmopolitizmust is elítéli: „Kinek szívében a haza
nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van…”. (Megjegyze m,
ő maga is kozmopolita volt első korszakában, amikor most elveti a „világpolgár” fogalmá t,
hozzájárul ahhoz a téves szemlélethez, hogy a kozmopolita nem tiszteli a nemzeti értékeket,
holott épp a szó megteremtője, Goethe és lelkes kozmopolita követője, Kazinczy Ferenc példája
bizonyítja, hogy a világpolgár nem „hazátlan”. „Világpolgár vagyok, itt Weimarban honos” –
írja Goethe, és az ő nyomán Kazinczy: „Nékem az emberiség, s Pest-Buda tája hazám.”)
„a társaságban született ember nem önmagáé” ─ hangzik a következő tétel: azaz az egyénnek
kötelességei vannak a társadalommal szemben, hiszen annak hasznát élvezi. Aki csak a maga
önző céljait szolgálja, nem több a „magányos vadállatnál”. Az elszigetelt egyénekre széteső
társadalom nem igazi közösség, mert nem tartja össze erkölcsiség: „A nép, melynek tagjai saját
házaikban elszigetelve csak önmagokról gondolkoznak… még félig vadnép.”
Az alapvető erkölcsi elvek tisztázása után Kölcsey azokat az értékeket veszi sorra, amelyekre
szükségünk van ahhoz, hogy írástudók, közéleti emberek lehessünk. Ezek a legfontos abb
értékek: munkás élettel összekötött tudomány, szónoki képesség, az anyanyelv tökéletes
birtoklása, tapasztalat, bátorság, állhatatosság.
„Korunk sok ismeretet kíván…Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés
által vezéreltetnek.” ─ azaz az információszerzés még nem igazi ismeret. Valódi tudásnak csak
azt nevezhetjük, ha az ismeretet meg is emésztjük, azaz végiggondoljuk, a racionális és az

71

megvetéssel
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erkölcsi tudatunkon átszűrjük. Csak az önálló gondolkodás ment meg a felületességtől. Elveti az
öncélú tudást, a tudománynak tetteken keresztül a társadalmat kell szolgálnia.
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól
válhatatlan dolog” Az anyanyelvet tökéletesen kell birtokolni, hiszen az a gondolkodás és az
önkifejezés eszköze, annak ápolása tehát elengedhetetlen.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Vörösmarty Mihály
1800-1855

Élete
született

Pusztanyéken

(ma

Kápolnásnyék) szegény, katolikus nemesi
családban.

Apja

a Nádasdy-birtokok

gazdatisztje volt. Kilenc testvére közül
Mihály volt a legidősebb, ezért apja halála
Vörösmarty emlékház, Nyék

után

rá

hárult

Tanulmányai

a
alatt

család

eltartása.

nevelősködésbő l

tartotta el magát, és segítette édesanyját. Fehérváron, később Pesten tanult a piaristáknál. Jogot,
majd filozófiát végzett. A Perczel családnál volt házi tanító. A Perczel-fiúk később az 1849-es
szabadságharc tábornokai lettek. Perczel Mór az emlékirataiban megemlékezik

hajdani
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nevelőjéről, akinek a hazaszeretetet köszönhette. Miután az ügyvédi vizsgát letette, nagy
szegénységben él Pesten. 1825-ben adják ki első jelentős művét, a Zalán futása c. eposzt.
Ekkortól számítjuk a magyar romantikát. A műnek azonban kevés olvasója akadt. 1827-ben
megbízzák

a Tudományos

Gyűjtemény

szépirodalmi

melléklapjának,

a Koszorúnak a

szerkesztésével. Anyagi viszonyai konszolidálódnak, innentől kezdve az irodalomnak él. 1830ban beválasztják az Akadémia nyelvtudományi osztályába, részt vett a helyesírás szabályzata és
az akadémiai nyelvtan szerkesztésében. 1837-től az Athenaeum egyik szerkesztője (Toldy
Ferenc, Bajza József, Vörösmarty: a „triumvirátus”) A bécsi rendőrség megfigyeli, mint az egyik
„főkolompost” és „egzaltált fejet”. 1837-ben a Nemzeti Színház megnyitóján az ő darabját
játsszák, Árpád ébredése címmel. Az 1840-es években részt vesz a politikai közéletben (barátja
Deák Ferenc, később gyermekének keresztapja, majd Vörösmarty halála után gyámja). A Csiga
vendéglőben alakul meg a Nemzeti Kör, a liberális ellenzék (művészek, polgárok) részvételéve l,
ők támogatják Petőfi első kötetének a kiadását is. 1843-ban veszi feleségül Csajághy Laurát,
hozzá szól a A merengőhöz c. verse.
1848-ban aktív
Kossuth-párti
Kormányt

Pesten.

vállal,

értelmiségi

mint

követi

a

Debrecenbe és Aradra. A

szabadságharc
együtt

szerepet

bukása

bujdosik,

majd

után

Bajzával

feladja

Kegyelemben részesül,

magát
előbb

Baracskán, végül Nyéken él családjával.
Ekkor már nagyon beteg, amit súlyosbít a

emléműve a Vörösmarty téren

nemzeti tragédia felett érzett fájdalma is.
Jelentősége
Vörösmarty nemcsak egyik legnagyobb klasszikusunk, hanem emberi és költői példaképpé
vált. Szerb Antal, mikor barátai arra próbálták rávenni, hogy a zsidóüldözés elől menjen
Amerikába, azzal hárította el a javaslatot, hogy mit keresne ő egy olyan országban, ahol nem
taníthatja magyarul Vörösmartyt. Radnóti Miklós a Nem tudhatom c. versben így ír: „Ki géppel
száll fölébe, annak térkép e táj, / S nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály.” Vörösmarty
neve nem véletlen a versben, hiszen Radnóti művét a Szózat szellemisége, a mély hazaszerete t
hatja át. Vörösmarty, akárcsak Kölcsey, egyetemes érvényű etikát adott a magyarságnak,
melyben az egyén, haza és emberiség ügye szétválaszthatatlan. Vörösmarty a magyar romantika
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első nemzedékének legjelentősebb költője, aki témában és poétikában is újat hozott. Gondolatila g
elmélyítette a magyar költészetet, az európai és a magyar költői hagyományt szintézisbe hozta.
Egyszerre nemzeti és egyetemes költő. Csokonai után ő emelte tovább a magyar gondolati lírát,
filozofikus verseiben a nagy romantikus ellentétek: hit és kétely ellentéte van jelen. (Gondolatok
a könyvtárban, Emberek, Előszó) A verses epikában Zrínyi nyomdokain járva megírja a magyar
romantikus eposzt, a Zalán futását. A Csongor és Tündével megteremti a magyar drámai
költeményt, a filozofikus mesejátékot.
Poétikája: az első költőnk, aki már a Kazinczyék által megújított magyar nyelven írt - stílusa
expresszív, érzelmileg és gondolatilag telített. A sűrített metaforikus beszéd, a látomásos
képalkotás jellemzi. A retorikus versbeszédet is magas szintre emelte, hangneme legtöbbször
patetikus. Kísérletezik a népiességgel is, ezzel Petőfi elődjének tekinthető. (Laboda kedve) Új
műfajokat honosít meg: a romantikus műballadát (A buvár Kund), a lírai monológo t
(Gondolatok a könyvtárban) , a romantikus ódát (Liszt Ferenchez), a lírai rapszódiát (Előszó).
Vörösmarty pályaképe
Első korszaka ( 1820-as évek)
Vörösmarty költői érése a 20-as évekre tehető, amikor a magyar politikai közélet megmozdul, s
az irodalomban is a hazafias tárgykör kezd uralkodóvá válni. Felélénkül az érdeklődés a
nemzeti történelem iránt (nem régen adták ki Anonymus Gesta Hungarorumát). A függetlensé gi
törekvések jegyében a nemzeti identitás megtalálása az egyik legfőbb motiváció. Ebben az
időszakban a romantikus historizmus hatása figyelhető meg az írók-költők műveiben, így
Vörösmartyéban is. Ekkor (1825-ben) írja a Zalán futását, a nemzeti eposzt, hexameterekben. A
nemzeti téma mellett ihlető forrása a szerelem, a boldogság keresése. Első korszakának
legjelentősebb műve a Csongor és Tünde, melyben egyéni és egyetemes létfilozófiai kérdéseket
feszeget.
Második korszaka ( 1830-as évek)
A 30-as években Vörösmarty nemcsak költőként, hanem közéleti szereplőként (szerkesztő,
nyelvész) is munkálkodik. Költészetének uralkodó témája a „haza és haladás”. A nemzeti
sorskérdéseket mindig az egyetemes emberi történelem perspektívájából értékeli, egyénnemzet-emberiség elválaszthatatlan etikájában. „Legszentebb vallás haza s emberiség” írja a
Pázmán c. epigrammájában.
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Lírai művei: Epigrammák: Pázmán (1830) A Guttenberg-albumba (1839), Óda: Szózat (1836)
Elbeszélő költemény: Szép Ilonka (1833)
Harmadik korszaka (1840-es évek)
A közéleti téma továbbra is dominál, a nemzeti sorskérdéseket nagy romantikus ódákban és
lírai monológokban taglalja, költészete egyre filozofikusabb. Hit és kétely, romantikus pátosz
és irónia váltakozik gondolati lírájában. Képalkotására egyre inkább a látomásosság, költői
nyelvére a zeneiség jellemző. Ódáit a rapszódia műfaji sajátosságai teszik zeneivé. Lírai művei:
Ódák: Liszt Ferenchez (1841), Az uri hölgyhöz (1841), Az élő szobor (1841) Lírai monológ:
Gondolatok a könyvtárban (1844), Az emberek (1846)
Szerelmi líra: Ábránd (1843), A merengőhöz (1843)

Negyedik korszaka ( 1849-1855)
A szabadságharc bukása után költészet elkomorul. A nemzeti tragédiát személyes és egyetemes
tragédiaként éli meg, tragikus felhangú költeményeket ír, melyekre az apokaliptikus látomás,
reménytelenség jellemző: Emlékkönyvbe (1849), Előszó (1850), A vén cigány (1854)
Csongor és Tünde
Témája
A Csongor és Tünde a filozof ik us
romantika

áramlatába

tartozik,

a

beavatás-művek sorába (Goethe: Faust,
Mozart: Varázsfuvola, E.T.A. Hoffma nn:
Az arany virágcserép). Hőse, Csongor az
élet célját, értelmét, a boldogságot keresi,
a műben megtett útja szimbolikus. Belső,
szellemi

utat jár be, melynek

választások

elé

kerül,

során

különböző

értékrendeket, filozófiákat ismer meg. Útja egyszerre egyéni és általános emberi. Bár a romantika
filozófiája hatja át, a Csongor és Tünde már a romantikus illúziókkal való leszámolást tükrözi.
Míg Hoffmann hőse, Anzelmus megtalálja a maga Atlantisztát, ahol a romantikus ideálok, a
magasabb rendű, szellemi lét értékei érvényesülnek,

addig Csongornak Tündérhon már
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elérhetetlen, kompromisszumot kell kötnie a hétköznapi valósággal. (A képen Dargay Attila
látványterve látható.)
Műfaja
Romantikus drámai költemény, amit Goethe teremtett meg a Fausttal. A klasszikus dráma
szerkezetét először a romantika lazítja fel, s teremti meg a színpadon nehezen előadható
könyvdrámát, amelyet elsősorban olvasásra szántak. A drámai költemény szakít a klasszikus
dramaturgiával és színpadtechnikával. Cselekménye és időszerkezete szimbolikus, a valóság és
fantasztikum síkján váltakozik. Valódi drámai harcot, konfliktust nem tartalmaz, mert az
események egy belső, morális és filozófiai utat illusztrálnak.
Irodalmi előzményei
Vörösmartyra Goethe mellett Shakespeare Szentivánéji álom c. drámája és Gyergyai Albert 16.
századi széphistóriája, az Árgirus királyfi hatott. Akárcsak a Szentivánéji álomban, a szerelmes ek
itt is egymás nyomában járnak, kísértéseknek vannak kitéve, melyeket a szellemvilág (a jó és a
rossz megtestesítői) idéznek elő. Ez a szellemvilág valójában különböző emberi tulajdonsá gok
kivetülése, melyek között a hős választani kényszerül.
Cselekmény- és időszerkezete
A Csongor és Tünde dramaturgiája szimbólumokra épül: tér-és időszerkezete is a romantikus
körforgás elméletet tükrözi. A hősök körbejárnak (kert - hármas út - a Hajnal palotája - Mirigy
háza, udvara - az Éj birodalma - hármas út - kert) ugyanoda érkeznek, ahonnan elindultak. A
cselekmény ideje estétől estéig tart, s ez olyan hatást kelt, mintha egy nap telne el: ez valójában
egy szimbolikussá növesztett nap. A dráma körkörös szerkezete az egyhelyben topogást, a
reménytelenséget

sugallja.

A mű egyben többszintes dráma

is, melyben

különböző

világszintek találkoznak: Tündérhon a szellem, az ideálok világa, melyet az aranyalmafa köt
össze a földi világgal. Az égi világ a tökéletes, a nemes eszmények felé törekvő emberi lélek
szimbóluma. Mirigy házának udvarán a kút Tündérhon ellenpontja, az emberben lévő alantas
ösztönök tükre. Szellem és anyag, test és lélek szimbólumai tehát, melyek az emberben rejlő
ellentétes erőket jelképezik. A mű végén Tündének el kell hagynia Tündérhont, hogy Csongorral
egyesülhessen, vagyis szerelmük csak „földi” lehet, melyben test és lélek, anyag és szelle m
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szétválaszthatatlan, ki kell egyezniük az emberi korlátokkal, kompromisszumot kell kötni a
valósággal.
Csongor útja
Csongor goethei „vándor”, aki az élet célját, értelmét keresi. A
mű elején a kertben találkozunk vele, ahová vándorútjáró l
visszatért, mert célját, „az égi szép”-et nem találta. Csongor
tehát az ideálisat kereste a világban, s mivel nem találta,
kiábrándult, csalódott. Elveszített romantikus álmai az első
felvonásban

Tündében

testesülnek

boldogság keresése, melynek
akadályok

gördülnek.

meg,

elkezdődik

során a két szerelmes

(A képen a Kecskeméti

a
elé

színhá z

előadásából látható részlet. 2015)
Ártó szellemeknek (Mirigy, manók) és kísértéseknek vannak
kitéve (Ledér), útjuk a próbatétel és beavatás útja. Mirigy az
ember alantas ösztöneit testesíti meg, Ledérrel (a puszta testi
szerelemmel) akarja Csongort megrontani, hogy boldogságát
Tündével (lelki-testi szerelem) ne
útjának

filozófiai

találja meg. Csongor

tétje: képes-e a szellem az anyag

rabságából kitörni, képes-e az ember túllépni korlátain? A
hármas úton a kalmár, a fejedelem és a tudós képében is
vándorokkal, boldogság keresőkkel találkozunk, mindegyik ük
egy-egy kísértést jelent Csongor számára: a pénz, a hatalom
Gobbi Hilda, mint Mirigy

és az öncélú tudás hajszolását. Ezen célok értéktelenségé ve l
szembesül Csongor, mikor másodszor is a hármas útra lép, s

ott újra találkozik a koldusbotra jutott kalmárral, a hatalmát veszített fejedelemmel, s az
elmeháborodott tudóssal. Az öncélú tudás értéktelenségével először Goethe számol le a
Faustban: mivel az ember számára a világ abszolút megismerése elérhetetlen, csak a tevékeny
életben látja a boldogság lehetőségét. Míg a felvilágosodás gondolkodói a tudománytól várták az
emberiség

boldogulását,

a romantikusok

már szkeptikusok

(kételkedők)

az értelem

mindenhatóságát illetően. Ezt a romantikus szkepszist tükrözi az Éj monológja, mely a műbe n
felmerülő

kérdéseket egyetemes szinten,

kozmikus

távlatokban

értelmezi.

A
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világtörténelmet és benne az ember útját körforgásnak tekinti, mely a semmiből a semmibe tart,
ezért minden emberi törekvést, kitörési szándékot az emberi korlátok közül céltalannak ítél. A
dráma körkörös szerkezete az Éj monológjában így kap filozófiai jelentést. Csongor számára
csak a szerelem marad meg értékként, melyben anyag és szellem, test és lélek egyesülhet elérte tehát a lehetséges emberi boldogságot, de közben le kellett mondania „az égi szép”-ről, a
romantikus ideálokról.

Ellenpontok
A dráma szervezőelve az ellenpontozás, mely a mű minden szintjén: a cselekményben, a
hősökben, a hangnemben és a verselésben is tetten érhető. A cselekmény szintjén a lent (kút) és
a fent (Tündérhon) állnak szemben, valójában anyag és szellem feszül egymásnak az emberben.
Test és lélek ellentéte jellemezi a hősök megkettőzését is: Csongor és Tünde romantikus
álmodozók, az ember legnemesebb lelki törekvéseit, Balga és Ilma földhöz ragadt lények, akik
az ösztönembert testesítik meg. Ellenpontjai, de egyben kiegészítői is egymásnak: Csongor és
Tünde sohasem találna egymásra Balga és Ilma segítsége, valóságismerete nélkül. A két
szerelmespár egymás humoros ellenpontja, paródiája. Míg Csongor a láthatatlanná tévő
köntös segítségével az égen száguldozik, és a csillagokban gyönyörködik, addig Balga egy rossz
szekéren a földön halad, ahol csapszékek szegélyezik útját, mégis előbb ér célhoz, mint Csongor.
A mű üzenete: Csongor és Balga, Tünde és Ilma csak együtt teszi ki az embert, akinek meg
kell találnia test és lélek harmóniáját. A mű hangneme, stílusa is az ellenpontozásra épül: míg
Csongor és Tünde, az Éj, a kalmár, a fejedelem, a tudós patetikus hangnemben, fentebb stílben,
addig Balga és Ilma, Mirigy és a manók humoros, az élő köznyelvből vett fordulatokba n
beszélnek. Ez a stiláris ellentét is az emberi élet különböző szintjeit tükrözi. Az ellenpontok a
prozódiában (verselésben) is fellelhetők: az emelkedett, filozofikus részek drámai jambusban, a
humoros dialógusok trocheusokban íródtak.
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Vörösmarty lírája

A Guttenberg-albumba
Szózat
előadja Sinkovits Imre

Ábránd
Gondolatok a könyvtárban
előadja MensárosLászló

Az emberek
Előszó
előadja Latinovits Zoltán

A vén cigány
előadja Latinovits Zoltán

Vörösmarty Mihály: A Guttenberg72 -albumba
FELADAT: Olvassátok el az alábbi verset, és válaszoljatok a kérdésekre!
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-al bumba73
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;
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép 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.
(1839. szeptember 5. előtt)

72

helyesen: Gutenberg

1839-ben Németországban Gutenberg emlékére albumot adtak ki, ebben jelent meg Vörösmarty verse
magyarul és német fordításban.
73
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1.

2.

3.
4.
5.

A versben találhatók már archaikussá vált kifejezések. Adja meg mai magyar
megfelelőjüket! ( A szövegkörnyezetből is kitalálhatók!)
 cudarítja , gyilok, baromból, népzsaroló dús, nyomorú pórnép, emberiségre
javúl
Mi Gutenberg jelentősége?
 Vörösmarty szerint milyen feltételeknek kell megvalósulnia ahhoz, hogy a
világ méltó legyen Guttenberg ünneplésére?
 Vajon mit ért Vörösmarty „áltudomány” alatt?
Milyen műfajban íródott a vers? Mi jellemző tartalmilag- formailag erre a műfajra?
Nevezzen meg más magyar verseket, amelyek ebben a műfajban íródtak!
Milyen politikai-filozófiai eszmék hatottak a versre?
 Nézzen utána, hogy mi jellemzi az alább felsorolt felvilágosodás kori
ideológiákat, filozófusokat, és mutassa ki a versben, hogy melyek hathattak
Vörösmartyra!

deizmus, racionalizmus, republikánizmus, demokrácia, liberalizmus, utópista
szocializmus, Rousseau, Voltaire

6. Milyen a vers hangneme?
patetikus? / humoros? / ironikus ? / gúnyos? – minden esetben idézzen a szövegből!
7. Milyen költői eszközökkel nyomatékosítja gondolatait a költő?
 Mit jelenthetnek az alábbi metaforák: éj, hazug álmok papjai, napfény,
világosság, nyugat, kelet, (ég) követe ?
 A vers mondattanilag is nagyon érdekes! Melyik a főmondat?
8. A vers a drámai feszültségkeltés eszközeivel él. Melyek ezek?
9. Milyen bibliai utalás van a versben?
10. A versben található egy már kihalt magyar igealak. Melyik az?
11. Ön szerint méltó-e már a világ Gutenberg ünneplésére?


igen vagy nem ? igen is meg nem is?– állításait támassza alá érvekkel!

Keletkezése
1839-ben Németországban Gutenberg emlékére albumot adtak ki,
ebben jelent meg Vörösmarty verse magyarul és német fordításban.
Témája
A vers paradoxonra épül: miközben Gutenberg emlékének szánja,
egyben azt is üzeni, hogy a világ még nem méltó arra, hogy a nagy
nyomdászt ünnepelje. Gutenberg a nyomtatással a kultúra terjesztését
Gutenberg

tette lehetővé, de az emberiség Vörösmarty szerint eddig csak
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„áltudományt” termett, amely nem tette jobbá a világot. A vers igazi témája tudomány- és
társadalomkritika. Rousseau kultúrpesszimizmusa és civilizációkritikája hatott rá. Rousseau
mellett a korabeli utópista szocialisták gondolatai is felsejlenek, azoké, akik az egyenlőségen és
igazságon alapuló társadalmat hirdetik. Ez az utópisztikus szemlélet hatott Petőfire is, mikor A
XIX. század költőit megírta. („Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet”)

Szerkezete
A vers tudatosan szerkesztett: egyetlen többszörösen összetett mondatból, más néven
körmondatból áll. A főmondatot az utolsó két sorig késlelteti, ezzel drámai feszültséget kelt.
Azonban nemcsak a késleltetés váltja ki a feszültséget, hanem az is, hogy a fő- és a
mellékmondatok is több tagmondatból állnak.
A főmondatot öt időhatározói mellékmondat vezeti be, melyekben a jövő utópisztikus világá t
rajzolja meg. Minden egyes mondat a „Majd ha” kötőszóval kezdődik, s az egyetemes boldogság
egy-egy feltételét sorolja el:
1. igazi tudomány, amely az emberiség javát szolgálja
2. az erőszak, a háborúk megszűnése
3. az erkölcsök megjavulása
4. ha erkölcs és értelem összekapcsolódik
5. szolidaritás, igazság
Az utolsó két sor tehát a főmondat, a vers tézise74 : „Az lesz csak méltó diadal számodra…”,
tehát az emberiség azzal fogja méltó módon megünnepelni Gutenberget, ha a társadalomban az
ész, az erkölcs és az igazság elvei érvényesülnek majd. Ez azonban csak az emberiség morális
megújhodásával érhető el: „És áldozni tudó szív nemesíti az észt.” Vörösmarty gyakran
visszatérő gondolata ez: csak az erkölcs által vezérelt tudomány hozhat igazi fejlődést.
Stílusa
A vers retorikus szerkezetű és metaforikus versbeszédű. Expresszivitását az érzelmileg telített,
erőteljes főnévi, igei és melléknévi metaforák adják. Ezek a metaforikus eszközök teszik
vizuálissá (képszerűvé) stílusát. Igei metaforák: „kifárad az éj”, „napfény nem terem”, „nem
cudarítja gyilok” (cudarít= egyéni szóalkotás, jelentése: lealjasít; gyilok =fegyver, tőr), „leküldi
az ég”. Főnévi metaforák: „az éj” = sötétség, tudatlanság, „hazug álmok papjai” = hamis
ideológiák hirdetői, „az erőszak durva kezéből”, „baromból s ördögből”= az állati szinten élő és

74

tézis: tétel
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az erkölcstelen ember metaforái, „ rég várt követét végre leküldi az ég”= az „ég követe” metafora
a megváltóra utal. Melléknévi metaforák: „hazug álmok”, „durva kezéből”, „eget ostromló
hang”
A vers metaforáiban a kereszténység és a felvilágosodás toposzai kapcsolódnak össze : az éj,
a napfény, a világosság a felvilágosodás kedvelt metaforái, az ördög, a szent béke, az ég, a rég
várt követ pedig a messiás várás bibliai szimbólumai.
Műfaja
Klasszikus epigramma, mely disztichonban íródott (a páratlan sorok hexameterek, a párosak
pentameterek).
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez
Témája
Liszt Ferenc, magyar származású, német
zenész nemcsak az európai romantik us
zene kimagasló alkotója, hanem a magyar
reformkor egyik emblematikus (jelképes)
alakja is. Művészetében egyesíti a magyar
hagyományt az európai zenével, s ezáltal az
européer magyar megtestesítőjévé vált a
köztudatban.

Világhíre

magyarsága

lelkesítő

kortársaira.

Többször

s
erővel

adott

válla lt
hatott
koncertet

Magyarországon, ahol a lelkes közönség fáklyás felvonulással ünnepelte. Vörösmarty ódája
egyrészt főhajtás a nagy zenész tehetsége előtt, másrészt buzdító szándékú szózat a
magyarsághoz; a zene hatásától a nemzet lelki megújulását várja.
Műfaja
Vörösmarty ódáiban fellazítja a klasszicista kereteket. Megőrzi ugyan a hagyományos óda
retorikus szerkezetét, de elhagyja az antik strófákat. Az időmértékes verselést megőrzi, a Liszt
Ferenchez 10/9 szótagszámú, trocheikus sorokra épül. Vörösmarty ódáiban a romantika által
kedvelt kevert műfajt találjuk, az óda műfaji sajátosságait a rapszódia jellemzőivel egyesíti.
A rapszódia a romantikus zene kedvelt műfaja, melyre a szélsőséges hangulatok, a csendes, ill.
hangos részek váltakozása jellemző. Az óda tudatosan imitálja Liszt rapszódiáit a nyelv zenei
eszközeivel, a hangszimbolikával. Akárcsak a liszti zenében, ebben a versben is a halk, elégiku s
versszakok váltakoznak indulatosakkal.
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Feladat:
1. Keressetek ellentétes hangulatú versszakokat az órából, elégikusakat és ódaiakat,
csendeseket és hangosakat!
2. Keressetek ki idézeteket, amelyekben Vörösmarty a magyarságot jellemzi.
3. Hol található hasonlóság Kölcsey verseivel?
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban

Keletkezése: Állítólag Vörösmarty
az Akadémia könyvtárában vett részt
tudományos

ülésen,

ahol

egy

rendkívül unalmas felolvasás közben
kezdte el írni a verset. Az első
változatot Széchenyi Istvánnak adta
„Haszontalan gondolatok” címmel.

Témája
A

vers

három

kultúrfilozófiai,
etikai

témát

boncolgat:

történetfilozófiai

és

kérdéseket. A kultúrfilozó fia i

kérdés: „Ment-e a könyvek által a világ
elébb?”. Ezt a kérdést vetette fel a dijoni
akadémia is: „Javított-e avagy rontott az
erkölcsökön a tudományok és a művészetek
újraéledése?”.

Erre

a pályázatra

írta

Rousseau híres tanulmányát, melyben kultúrpesszimizmusának adott hangot, s melyben azt
állította, hogy a kultúra fejlődése nem hozta magával az erkölcsök javulását, sőt, az emberiség
erkölcsei megromlottak. Ezt a rousseau-i kérdést feszegeti Vörösmarty is verse első harmadában,
majd áttér a történetfilozófiai kérdésre: van-e fejlődés a történelemben, vagy az csak körforgás:
„Ez hát a sors és nincs vég semmiben?” Az egyetemes történelmen való elmélkedést a „Mi
dolgunk a világon?” kérdésre adott válasszal fejezi be, azaz a racionális gondolatmenet egy
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morális kérdésbe torkollik: mi az etikus magatartás? A vers tehát egyetemes kérdéseket
feszeget, problémafölvetése máig érvényes üzenetet hordoz.
Műfaja, szerkezete
Műfaja lírai monológ, melyet Vörösmarty honosít meg költészetünkben, s mely a klasszik us
drámából átvett szövegtípus. Verselése drámai jambus (öt és feles jambus).
U −│ −

− │ −

− │U − │ U−│

Hová lépsz most, gondold meg oh, tudós
Szerkezete a meditáció logikáját követi, kérdések-válaszok láncolatára épül, ezért kivetített
belső dialógusnak is felfogható. A vers elején megszólított tudós lehet maga a lírai én, de bármely
írástudó is. Vörösmarty illúziók nélkül vizsgálja a tudomány és az emberi társadalom állapotát.
Gondolatmenete racionalista, a kíméletlenül néz szembe a valósággal. A racionális kérdéssor
eljuttatja a gondolati mélypontig: „S az isten képét szíjjal ostorozzák.” 75 Ezzel az amerikai
rabszolgaságra utal, ami azt sugallja,

hogy az emberi társadalom ugyanott

tart, mint

évszázadokkal azelőtt, azaz nincs fejlődés. Erről a gondolati mélypontról racionális érvekkel
felemelkedni nem lehet, a logikusan következő kérdést: Mi értelme a világnak?, Vörösmarty már
fel sem teszi, hiszen arra racionálisan csak tagadó válasz következhetne: ha nincs fejlődés, nincs
értelme. A pesszimizmus mélypontján azt mondja: „És mégis - mégis fáradozni kell.” A morális
tudatot hívja tehát segítségül ott, ahol az ész már cserbenhagy. A gondolatmenet vége tehát
egy szemléletváltás: a racionális logikát a morális szempont váltja fel. Ez a „mégis morál”76 ad
értelmet a további küzdelemnek. Akárcsak Kölcsey a Parainesisben, Vörösmarty is a haza
felemelését tűzi ki az egyén céljául, hogy azzal indirekt módon az egész emberiséget szolgálja.
Poétikája
A versben a metaforikus és a retorikus versbeszéd ötvözetét látjuk. A vers retorikus
szerkezetre épül. Az expozíció konkrét vershelyzet: a költő körültekint a könyvtárban, s a
konkrét látványból nőnek ki reflexiói és látomásai az emberi történelemről. A vers felütését a

1834-ben jelent meg Bölöni Farkas Utazás Észak -Amerikában c. útirajza, amelyben az amerikai
rabszolgatartásról is ír.
76 A „mégis morál” többször visszatér a magyar költészetben, akkor, amikor észérvek már nem támasztják alá a
fejlődésben való hitet. Ady Endrénél (Góg és Magóg fia vagyok én) és József Attilánál (Hazám) is találkozun k
vele.
75
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retorikus felszólítás teszi drámaivá: „Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,”. A retorikus
felszólítást provokatív retorikus kérdések követik: „Miért e lom?” Ez a kérdés már magában
hordja az erkölcsi ítéletet, a vers tézisét: a tudomány hasztalan, mert nem szolgálja a világ
jobbítását. Az argumentációban érvek és ellenérvek láncolata következik. Minden egyes
gondolati egység újabb kérdéssel vagy felkiáltással kezdődik. Az érvelés során Vörösmarty
romantikus körmondatokat, tirádákat alkalmaz, a mondatok sorokon keresztül ívelnek. Gyakran
él az enjambement („anzsamma”), a soráthajlás eszközével, ami mutatja, hogy a költő indulatbó l
beszél. A konklúzióban halmozza a kérdéseket: „Mi dolgunk a világon?” A megisméte lt
kérdéssel hangsúlyozza a vers végkövetkeztetését: az emberi létnek akkor van értelme, ha
erkölcsi célt tűz ki maga elé, a közösség szolgálatát. A retorikus szerkezetben sűrített metaforik us
beszédet alkalmaz. A szöveg expresszivitását az érzelmileg telített szavak adják: „dühös”
„buja” „gyávák” „borzasztóbb”. Szereti a szokatlan szókapcsolatokat: „istenész” „állatember ”,
„dögvész” „rongykereskedők”. A vers első harmadában a „lom” és „rongy” főnévi metaforát
bontja ki, s egy egész gondolatsoron végigviszi. A „rongy” szó egyszerre utal a könyv anyagára
és erkölcsi értékére. Metaforái látomásosak, néha mitikus síkra emeli őket: „Ixion / Bőszült
vihartól űzött kerekén / Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.”, „Építsük egy újabb kor
Bábelét.” A Vörösmartyra oly jellemző kozmikus távlatok teszik vizuálissá a verset. A mű térbeli
és időbeli tágításra épül, a lírai monológ kozmikus látomássá szélesedik.

Hangneme
A költő hangulata a gondolatmenet során rapszodikusan hullámzik: hol bizakodó, hol
reményvesztett, hiszen az emberi történelem mindkettőre okot ad. Tragikus felhanggal indul, de
az elkeseredettségen mindig úrrá lesz a bizakodás, az utolsó sorok reménykedő hangulatá t
patetikus, ünnepélyes stílus erősíti fel.
Irónia: „Ment-e a könyvek által a világ elébb? / Ment, hogy minél dicsőbbek népei, / Salakjok
annál borzasztóbb legyen,”… „Kivéve aki feketén született, / Mert azt baromnak tartják e dicsők”
Gúny: „Miért e lom? hogy mint juh a gyepen / legeljünk rajta?”…”Unatkozzunk s hitvány madár
gyanánt / Posvány iszapját szopva éldegéljünk?”
Pátosz: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. / Ha azt kivíttuk a mély sűlyedésből / S a
szellemharcok tiszta sugaránál / Ollyan magasra tettük, mint lehet, / Mondhatjuk, térvén őseink
porához: / Köszönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
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Vörösmarty Mihály: Előszó
Minden érettségizett

magyar olvasó

tudja, hogy az Előszó az 1848-49-es
forradalom

és szabadságharc

után

íródott, s a költő a nemzeti tragédia
feletti fájdalmának ad hangot. Azonban
ezt csak azért tudjuk, mert ismerjük
Vörösmarty

életét,

történelmet,

a vers

a

magyar

keletkezésének

dátumát (1850-51) – de a műben nincs konkrét utalás a magyar eseményekre. Ezért szövegen
túli információkból értjük a vers magyar jelentését. A szöveg csak rejtetten hordozza a magyar
tragédiát, képrendszere egyetemes, bármely nemzetbeli olvasó számára hordoz jelentést, hiszen
hasonló

kataklizmát

minden

nép megélt,

ezért az Előszó a magyar

költészet egyik

legegyetemesebb verse.
A műnek négy jelentéssíkja különíthető el:
1. konkrét képi sík: tavasz – nyári vihar – ősz – tél – tavasz. A szöveg felszínén egy szimbolik us
év telik el, a konkrét természeti képeknek azonban konnotatív77 jelentése van, az évszakok
toposzai78 megfeleltethetők az emberi társadalomban, történelemben lezajlott eseményeknek.
2. allegorikus sík: egyetemes történelmi jelentés:(tavasz) reménykedő korszak – (vész, vihar)
háború – (nyomor) a háború utáni pusztulás - (tavasz) fájdalmas emlékezés. Ez az eseménysor
egyetemes emberi élményt hordoz, bármely nemzet tragikus eseménytörténetét. Mint látjuk, a
természeti és emberi történések párhuzamban zajlanak, de csak a tél beálltáig, az új tavaszná l
a két jelentéssík szétválik: a természet megújul, de az emberi lélek nem.
3.mitikus sík: a világ teremtése (szent szózat = Isten igéje, amely megteremtette a világot) –
Isten haragja (vihar: „S az elsötétült égnek arcain / Vad fénnyel a villámok rajzolák le / Az
ellenséges istenek haragját.)
A vers tehát bibliai toposzokkal a Genézist79 és az Apokalipszist80 idézi, így a műnek példázat
jellege is van: az egyetemes emberi történelem látomásszerű megjelenítése egy elképzelt
aranykortól a hanyatlásig − ez a romantikus körforgáselméletet tükrözi, amely Herder81
nyomán Vörösmarty műveiben többször kísért.
másodlagos, többletjelentés
közismert, jellemző kép, szimbólum
79 Genézis: A Biblia első része, a világ teremtése
80 Apokalipszis: világvége, János Jelenések könyve az Újtestamentumban
81 a romantika német filozófusa, főműve: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról
77
78
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4.

magyar történelmi jelentés: reformkor, reménykedés (tavasz) – forradalom és

szabadságharc (vész) – elnyomás, pusztulás (ősz, tél) – reménytelenség (tavasz)
A szöveget négy allegóriára fűzi fel a költő. A vers elején a küzdő-teremtő ember allegóriája a
„béke”, a háborúé a „veszetté bőszült szörnyeteg”. A két allegóriában a gyakorta visszatérő
Vörömarty- emberkép testesül meg: az a félig isten, félig állat: a teremtő és a pusztító. A
„nyomor” a pusztítástól elesett, kisemmizett emberek, nemzetek allegóriája, a vers végi „vén
kacér” (tavasz) pedig az ironikus-tragikus emberi sorsé.
A szöveg gondolatmenete az optimizmus ból a pesszimizmusba, a világharmóniából a
diszharmóniába tart. Az expozícióban természet, ember, Isten együttműködik, a harmónia az
egész univerzumot átlelkesíti: „Öröm- s reménytől reszketett a lég,”. A „szent szózat”
metaforában saját korábbi művét is elrejti, hiszen a Szózat 1836-ban, a reformkori küzdelmek
sűrűjében keletkezett. A harmóniát a gördülékeny jambusok (U−) nyugodt ritmusa teremti meg.
A várakozás izgalmi állapotát rövid mondatok idézik meg drámai erővel: „Hallottuk a szót.
Mélység és magasság /Viszhangozák azt.” A tragédia bekövetkeztét egy tőmondat vezeti fel: „A
vész kitört.” Innentől a szöveg újra többszörösen összetett mondatokkal árad, s egy kozmikus
távlatú, szürreális látomásba torkollik. Hiperbolikus képekkel egy mitikus szörny alakjában
jeleníti meg a háborút, illetve a pusztító „állatembert”. Az egyéni asszociációk („vérfagyla ló
keze”) érintkeznek a bibliai toposzokkal (villámok – Isten haragja). Egy Hymnus-áthallást is
felfedezhetünk: „Szétszaggatott népeknek átkai / Sohajtanak fel csonthalmok közöl;”. A
Hymnusban így hangzik: „Vert hadunk csonthalmain.” Vörösmarty apokaliptikus látomása egy
egyszerű szóképből (szörnyeteg) nő ki, majd komplex költői kép lesz. Főnévi, igei és mellékné vi
metaforákat zsúfol a vész allegóriájába: vérfagylaló kéz (melléknévi metafora) – emberfejekke l
lapdázott (igei metafora, megszemélyesítés) − meghervadt az élet (igei metafora) – irtóztató
nyomában (melléknévi metafora) szétszaggatott népek (melléknévi metafora) – elhamvad t
várasok (melléknévi metafora).
A vers leghíresebb mondata: „Most tél van és csend és hó és halál.” A vers itt éri el a jelent,
a hömpölygő, többszörösen összetett mondatok közé ékelve, ez a rövid mondat felfokozott
drámai erővel bír.
A tél toposza tehát a pusztulást szimbolizálja, a hóval fedett földet egy megőszült öregember
képébe sűríti, aki egyben Isten is: „Elborzadott a zordon mű felett.” A vers eleji „emberüdv” ből, ami a reformkori szerzők szótárában a közboldogságot jelenti, „zordon mű” lett. A
melléknévi metafora (zord) valójában Isten, illetve a világot szemlélő lírai én hangulatát vetíti
ki.
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Az utolsó gondolati egység már a jövőt vetíti előre egy ironikus- groteszk látomásban: a
megújuló természetet, földet egy parókát viselő, kifestett, kacér öregember (ripacs) hamis
képében rejti el. A vers eleji tavasz és a vers végi egymás ellentétei: remény és kiábrándults á g,
harmónia és diszharmónia ellentétei.
A vers zárlata egy tragikus felhangú retorikus kérdés: „Hová tevé boldogtalan fiait?” Ez a
mondat a hősök előtti főhajtás, de a kérdés mintegy nyitva hagyja a gondolatmenetet: óhatatlanul
felmerül egy másik: volt-e értelme a küzdelemnek? A Gondolatok a könyvtárban optimista
morálja: „És mégis, mégis fáradozni kell,” itt nem merül fel. Később, A vén cigány végén már
újra így ír: „Lesz még egyszer ünnep a világon,”
Az Előszó jellegzetesen kevert műfajú romantikus költemény, lírai monológ és rapszódia,
amelyre a szélsőséges hangulatváltások jellemzők. A versbeszéd egyszerre metaforik us látomásos és retorikus. Hangnemében a romantikus pátosz és irónia váltakozik, mint a legtöbb
Vörösmarty-műben, amelyben a nagy létfilozófiai és történetfilozófiai kérdéseken töpreng.

ROMANTIKA TESZT 1
https://vassjudit.hu/2021/08/05/romantika-teszt-1/
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PETŐFI SÁNDOR
1823-1849

PETŐFI SÁNDOR PORTRÉJA
Petőfi élete
1823.

január

1-jén

Kiskőrösön,
evangélikus,

született

elmagyarosodo tt,
szláv

családban.

Eredeti neve Petrovics, amit költői
megjelenésétől Petőfire magyaros ít.
Születése

után

nem

sokkal

Kiskunfélegyházára költöztek. Apja,
Petrovics István tehetős mészáros
volt, igyekezett gyermekeinek jó neveltetést adni. Petőfi nem kevesebb, mint kilenc
iskolát járt meg, tanult többek között Pesten, Aszódon, Selmecbányán, Pápán. Aszódon
beállt a helyi vándorszínészek közé, de tanára riasztotta a papát, aki megérkezve
„bikacsökkel” kényszerítette vissza az iskolába. Színészi álmairól nem mondott le, újfent
megszökött, s beállt Pesten színházi statisztának. Ekkor az apa komolyabb „fegyvert”
fogott, az anyai könnyeket, amelyek hatására Petőfi megint visszatért tanulmányaihoz. Az
1838-as nagy árvíz elvitte mindenüket, a család elszegényedett, nem tudta folytatni az
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iskolát. Nyáron a rokonokhoz küldik Ostffyasszonyfára, ahol gondoskodnak róla. Orlay
Petrics Soma, a későbbi festő Petőfi unokatestvére volt. Mivel a család nem akarta
támogatni tanulmányait, Sopronban katonának állt. Zágrábban tífuszt kapott, nagy
betegen feküdt a kórházban, mikor leszerelték. Megint vándorszínésznek áll, majd Pápán,
a kollégiumban folytatja iskoláját két éves lemaradással. Itt ismerkedik meg, s köt
barátságot Jókai Mórral. 1842-ben megjelennek

első versei az Athenaeumb a n.

Műfordításokból tartja fenn magát. 1843-ban Erdélyt járta, mint vándorszínész, de
lebetegedett, és 1843/44 telét legyengülve Debrecenben töltötte egy fűtetlen szobában,
amit egy barátja szerzett neki. „A végső ponton álltam, kétségbeesett bátorság szállt meg,
s elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely kártyás
utólsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál.” 1844 februárjában, télvíz idején gyalog megy
Pestre a verseivel Vörösmartyhoz, aki felismerve költői tehetségét, kiadásra ajánlja a
Nemzeti Körben. Petőfi első verses kötete adakozásból jelenhetett meg. 1844 a költői
beérkezés éve Pesten.
A Pesti Divatlap szerkesztőjeként anyagi viszonyai konszolidálódnak, pillanatok alatt
ünnepelt költő lesz. Felvidéki körútján mindenhol már, mint a
nemzet költőjét fogadják. A hamar jött dicsőségnek azonban
keserű ára volt. 1845-ben kritikusi támadások érik, költészetét
igénytelennek,

„pórias”-nak

nevezik.

Petőfi

sértetten

Szalkszentmártonba vonul a szülőkhöz.
1845/46 tele az emberi-költői válság hónapjai. Mögötte két
reménytelen szerelem, és a méltatlan támadások. Világképe
elkomorul. 1846 tavaszán azonban megújhódva tér vissza
Pestre, immár letisztult költői programmal. Megszervezi a
Tízek Társaságát, amely fiatal írókból-költőkből állt, s a szerzők jogai
mellett álltak ki az őket anyagilag kihasználó kiadókkal szemben. Ez
volt az írók sztrájkja. Petőfi Jókai lapjához, az Életképekhez áll
szerzőnek.

1846-ban

az

erdélyi

országgyűlésre

látogat,

Nagykárolyban ismerkedik meg, s köt barátságot Teleki Sándor
gróffal. Itt találkozik Szendrey Júliával is. A két fiatal egymásba
szeret, de Júlia apja rossz szemmel nézi ezt, s nem akarja áldását adni
a házasságra. Petőfi visszatér Pestre, közben az a pletyka járja, hogy
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Júlia máshoz készül feleségül menni, illetve hogy Petőfi „viszonzásul” megkéri
Debrecenbe egy színésznő kezét, aki azonban okosabb volt nála, és kosarat adott neki.
1847-ben a Toldi megjelenése után barátságot köt Arany Jánossal, meg is látogatja
Nagyszalontán. Megjelenik a Reszket a bokor, mert… c. verse,
amit Szendrey Júlia magára vesz, s egy levélben azt üzeni:
„Ezerszer Júlia.” Petőfi rohan, s a szülői ellenkezéssel mit sem
törődve, szeptemberben Erdődön megtartják az esküvőt. Az
ifjú pár a mézesheteket Koltón tölti Teleki Sándor gróf
kastélyban. 1847/48-ban aktívan részt vesz a közéletben, Petőfiék
egy lakásban laknak Jókaival a Dohány utcában. Az 1848.
márciusi eseményeknek
Nyáron

azonban

vitathatatlanul ő a főszereplője.
megbukik

a

követválasztáso n,

Szabadszálláson, mert az ellenjelölt hívei elterjesztik róla,
hogy orosz kém, feleségével együtt úgy kell
kimenekíteni

a

felheccelt

nép

közül.

Szeptemberben – bár szerette volna megvrni
gyermeke

születését

─

honvédnek

állt.

Decemberbe született meg Zoltán fia. 1849-ben

Bem seregében szolgál, Bem úgy óvja, mintha a
saját

fia

lenne.

1849.

július

31-én

Fejéregyházán (a segesvári csatában) halt meg,
vagy tűnt el. Holttestét nem találták meg. (Halálának körülményei máig tartó vita tárgya ,
egyes feltételezések szerint a megszálló orosz csapatok foglyaként Szibériába vitték, s ott,
Barguzinban halt meg. A feltárt csontokat azonban a Magyar Tudományos Akadémia nem
ismeri el Petőfiének.)
Bereményi Géza-CsehTamás: Petőfi halála (dal)
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JELENTŐSÉGE
Petőfi azon kevés magyar író-költő közé tartozik, akik világhírűvé váltak. Nézzük, mit ír
róla a világ leghíresebb enciklopédiája, az Encyclopaedia
Britannica Online!
Sándor Petőfi, […] one of the greatest Hungarian poets and a
revolutionary who symbolized the Hungarian desire for
freedom.[…] His poems glowed with political passion, and one of
them, “Talpra magyar” (“Rise, Hungarian”), written on the eve
of the revolution, became its anthem. […] Petőfi disappeared
during the Battle of Segesvár, July 31, 1849, and was assumed to
have died in the fighting, though his body was never discovered.
(Later claims that Petőfi had been taken prisoner and sent to
Siberia were discredited.) Petőfi’s poetry is characterized by realism, humour, and descriptive power and
imbued with a peculiar vigour. He introduced a direct, unpretentious style and a clear, unornamented
construction adapted from national folk songs. This simplicity was the more arresting as it was used to
reveal subtle emotions and political or philosophical ideas.
Encylopaedia Britannica Online, 2015

Mint látjuk, elsősorban s forradalmárként és népies költőként emlékeznek rá, kiemelve
realizmusát, humorát, leíró erejét. (A Nemzeti dalt tévesen a magyar himnuszként említi.)
Petőfi, az ember
Plebejus családból származik, mégis korán jelentkező kiválasztottság tudat jellemzi:
Anyám, az álmok nem hazudnak,/ takarjon bár a szemfödél,/Költő neve, anyám, fiadnak,/
soká, örökkön él. (Jövendölés) De már rég meg van mondva, hogy én középszerű ember
nem leszek: aut Caesar aut nihil. (levél,1842, Pápa) Nonkonformis, rebellis személyiség,
határozott plebejus gőggel ─ magyarul: öntörvényű,

lázadó, lenézi a születés i

kiváltságokat, csak a szellemi kiválóságot ismeri el. Ő a magyar „megvesztegethetetle n” 82 ,
ha kell, a kegyetlenségig őszinte, az emberi tisztesség kivételes példája: Mint a róna, hol
születtem,/Lelkem útja tetteimben/Egyenes! (Én); „Koldúsbot és függetlenség!”Ez légyen
jelszavad. „(Ha férfi vagy, légy férfi)

82

„a megvesztegethetetlen”: így hívták a francia forradalom vezetőjét, Robespierre-t
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Petőfi, a legenda
Petőfi tudatosan alakította a róla kialakuló képet, az első
populáris

költőnk.

Neve

összeforrott

az

1848-49-es

forradalommal és szabadságharccal, titokzatos halálával az
egyik mártírköltőnk és legenda lett. Gyakran festettek róla
sematikus képet, holott költészete sokszínű. Különböző politika i
rendszerek próbálták meg kisajátítani, ez is hozzájárult a sokszor
hamis Petőfi-kultuszhoz.

Petőfi, a költő
Az első küldetéses költőnk, aki a költészetet eszköznek tekinti a társadalmi ügy
szolgálatában.

(A XIX. század költői, Rongyos vitézek). „Ha a nép uralkodni fog a

költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt
kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók,
hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát!”
(Levél Arany Jánoshoz) Határozott ars poeticája van, a romantikus vátesz költőé.
Abszolút alanyi költő, azaz verseiben közvetlenül vall érzelmeiről.

Jellegzetese n

romantikus: a szubjektív élménylíra jellemzi. Pályája során háromféle költői szerepet
váltogat: az ösztönös zseniét (poeta natus), a szubjektív költőét, a romantik us
prófétaköltő szerepét. Petőfi, „nép egyszerű fia” azonban angolból Shakespeare-t fordít,
franciából regényeket, és németül olvassa a kortárs német költőket! Témában és
poétikában is megújította a magyar lírát.
Tematikai újítása: beemeli az irodalomba a népéletet, a népi hőst, népben-nemze tbe n
gondolkodik, demokratizálja az irodalmat. A magánélet hétköznapjait, intim pillanata it
is megverseli (Disznótorban, Egy estém otthon). Meghonosítja a családi lírát, a hitvesi
költészetet (István öcsémhez, Minek nevezzelek?). Megújítja a tájköltészetet (Az alföld, A
puszta, télen). Politikai, forradalmi verseivel a közüggyé teszi az irodalmat.
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Poétikai újítása: a szépirodalmi stílust a beszélt köznyelvhez közelíti, ezért is válhatott
populáris költővé (Egy estém otthon). Az irodalmi népiességet ő emeli magas szintre. (Ezt
nevezték

el később népnemzeti

esztétikának.)

Meghonosítja

a népdalformát,

ütemhangsúlyos verselést. Többnyire a romantika természetszimbolikájával él.
irodalmi népiesség azonban csak egyik színfoltja kötészetének.

az
Az

Petőfi korát megelőző

modern költő is, ír kötetlen szabad verseket. Ilyen Az őrült, amely ráadásul szabad
asszociációkra épül, amit majd Rimbaud (’rembó’) szimbolista költő, illetve a 20. századi
avantgárd alkalmaz. Ezt a modern Petőfit mutatja Az apostol c. elbeszélő költeménye is.
Külön ki kell emelni humorát, komikai érzéke rendkívüli, ő írja meg a máig legjobb
vígeposzt (A helység kalapácsa), de lírai költészetében is számos humoros verset találunk
(Disznótorban, Pató Pál). Ugyanakkor nem idegen tőle az emelkedett, filozofikus hang sem,
sok versében találunk Vörösmartyéhoz hasonló, látomásos képalkotást (Beszél a fákkal a
bús őszi szél…Világosságot!).

PÁLYAKÉPE
Első korszaka 1842-1844

Petőfi tehát az első populáris költőnk, két év alatt vált országos hírű „sztárrá”. 1842 és 44
között verseivel meghódítja az olvasóközönséget, humoros, hetyke modorával divatot teremt.
Első korszakára az irodalmi népiesség túlsúlya jellemző, 1844-re már kiemelkedő műveken
van túl, megírta A helység kalapácsá-t és a János vitézt, versei között olyan remekműveket
találunk, mint a Hazámban –t, az Egy estém otthon-t, Az alföld-et.

Második korszak 1845-46 tele
A hirtelen jött népszerűség csúcsán azonba a mélyre zuhan. Két reménytelen szerelem fájdalmá t
tetézik a kritikusi támadások. Költészetét „póriasnak”, igénytelennek nevezik, s ekkor emberi és
költői válságba esik. Vissza is vonul Pestről Szalkszentmártonba, a szüleihez, s ott vészeli át
1845-46 telét, újragondolva életét, költészetét. Ez az ún. Felhők korszaka, amely az ekkor
született versciklusáról kapta az elnevezést. A cím utal a költő elborult kedélyére, világképér e.
A válság mégis termékenyítően hatott költészetére, gondolatilag elmélyül, stílusa is megújul.
Felhagy a népies dalokkal, kötetlen, sokszor rímtelen verseket, sőt, versfoszlányokat ír. A Felhők
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korszak költeményein nyomot hagyott Byron világfájdalma, sokszor cinikus világszemlélete.
Mindegyik műve egy fájdalmas, szinte már embergyűlölő lelket tükröz. A világ és én, Az őrült,
Annyit sem ér az élet…, Mögöttem a múlt…, Itt állok a róna középen
Harmadik korszaka 1846-49
1846 tavaszán emberileg és költőileg megerősödve lábal ki a válságból, a Dalaim, Sors, nyiss
nekem tért…már az önmagára talált költőt mutatja. Világképe, stílusa letisztult, s határozott
ars poeticával tér vissza Pestre. A körülötte mozgolódó magyar társadalom annyira elragadja,
hogy a benne rejlő költői szerepek közül a küldetéses-politikus alkat győz, a művészi
kísérletezést feláldozza a társadalmi cél érdekében. Ez tudatos választás volt. A politikai közélet
radikális,

republikánus

(köztársaságpárti)

szárnyához tartozik.

1847 az emberi-költői

beérkezés éve. Magánemberként is révbe ér házasságával, 1848 pedig már a prófétaköltő és
közéleti szereplő kiteljesedése. Ars poetica verseiben fejti ki költői-politikai célját: a társadalom
demokratizálását, a nép kulturális és politikai felemelését: A XIX. század költői, Ha férfi vagy,
légy férfi… Ugyanakkor, 1847-ben írja a Világosságot! c. verset is, amelyben nem a forradalmi
hang, hanem a kétségek merülnek fel, bizonyítva, hogy Petőfi reflektáltan gondolkodó ember
volt, nem megfontolatlan „rebellis” ─ pontosan tudta, mire vállalkozott.

Az életművet lezáró

elbeszélő költemény, Az apostol lírai önportré: a küldetéses ember vívódásairól, kudarcairól,
megvilágosodásáról szól. 1848 nyarán Petőfi megbukott a követválasztáson, az ellenfe le i
elterjesztették róla, hogy orosz kém, úgy kellett kimenekíteni a felheccelt tömegből. Az apostol
ezt a csalódást tükrözi, s azt a felismerést, hogy a történelmi változásokhoz idő kell, a nép még
nem érett a demokráciára. Utolsó verse a Szörnyű idő, megrázó erejű, nagy költemény, sejtetni
engedi, milyen mélységeket rejtett még költői tehetsége.
Ajánlott irodalom:
Margócsy István: Petőfi
Petőfi és Arany levelezése
Illyés Gyula: Petőfi Sándor
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Petőfi ars poeticája
Az ars poetica eredeti jelentése: a „költészet mestersége”, ma „költői hitvallás” jelentésben
használjuk. Az ars poetica vers lehet: programadó mű, amelyben a költő egy új költői
programot, stílust hirdet meg. Lehet vallomás, amelyben a saját költészetéről vagy általában a
költészetről beszél. Szólhat valóság és művészet, forma és tartalom kapcsolatáról. Lehet antiars poetica, amelyben a költő elutasít egyfajta költészetet.
Az első ars poeticát Horatius, a római költő írta. Versében tanácsokat ad költőtársainak, s
szerinte a költészetnek két célja van: a gyönyörködtetés és a tanítás, vagyis miközben esztétikai
élményt nyújt, közben el is gondolkodtat. Horatius esztétikája sokáig volt az európai költészet
alapműve.
A magyar költészet leghíresebb ars poetica versei:
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
Arany János: Vojtina ars poeticája
Ady Endre: Hunn, új legenda
Babits Mihály: A lírikus epilógja, Régen elzengtek Sappho napjai
Kosztolányi Dezső: Költő a huszadik században, Esti Kornél éneke
József Attila: Ars poetica
Parti Nagy Lajos: Dallszöveg
Petőfi korai ars poetica verse A természet vadvirága (1844). Ebben szembeállítja a poeta
doctust (tudós költőt) a poeta natusszal (ösztönös költő). A verscím önszimbólum, a költő a
természet vadvirága, vagyis az ösztönös zseni, aki megvetéssel beszél a tudós költészetrő l,
amelyet üvegházak satnya sarjadékainak, tehát mesterségesnek nevez. A vers indulatból született
a kritikusok támadásaira, tele van túlzó állítással, Petőfi maga is hozzájárult a „népies
fenegyerek” imázshoz, ami róla kialakult. Hogy nem letisztult ars poeticáról van szó, bizonyítja,
hogy még képzavart is tartalmaz: a természet vadvirága koncot vet a kutyák torkába:
Mit ugattok, mit haraptok/Engemet, hitvány ebek!/Torkotokba, hogy megfúltok,/Oly kemény koncot
vetek./ Nyirbáljatok üvegházak / Satnya sarjadékain;/A korláttalan természet/Vadvirága vagyok én.

Petőfi ars poétikája 1846-ra tisztul le. Szakít a népies költő egyoldalú szerepével, ettől
kezdve direkt népies verset ritkábban ír, hangja, világképe filozofikusabbá, politikusabbá
válik. Az ütemhangsúlyos verselés mellett gyakran él az időmértékes verseléssel is. Költészete
érettebb, elmélyül gondolatilag, miután tisztázta magában, mit is akar emberként-költőké nt
képviselni. A Dalaim címűben a romantikus élménylíra képviselője szólal meg, a szubjektív
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költő. Minden egyes versszak sokszínű költészetének egy-egy árnyalatát sűríti metaforába. A
vers közvetlen

kivetülése pillanatnyi hangulatainak,

életérzéseinek: holdsugár,

pillangó,

vadrózsa, szivárvány, felleg, villám. A Sors, nyiss nekem tért… c. versben már a küldetéses
költő szólal meg: „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek /Az emberiségért valamit!” Ez a
küldetéstudat túlmutat a puszta művészi szándékon, már politikai cél is. A váteszt halljuk: „Láng
van szivemben, égbül-eredt láng” a próféták küldetéséhez hasonlítja a sajátját, a Golgota
keresztjére utalva pedig a jézusi áldozatot is vállalná az emberiségért. Fontos észrevenni, hogy
már nemcsak a népben, hanem az egész emberiségben gondolkodik, akárcsak az Egy gondolat
bánt engemet c. versben. Ez az egyetemes gondolat, a világszabadság kivívása emeli Petőfit
kora legnagyobbjai közé. Akárcsak Schiller Örömódája, az Egy gondolat… is az egyetemes
testvériséget hirdeti. Miközben büszkén vállalja magyarságát, túl is tekint a nemzeti célon,
világméretű változásban reménykedik. Igazi, romantikus idealista, a francia forradalo m
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség! jelszavának követője, azaz republikánus, köztársaságpárti.
Ezt a republikánus politikai programot köti össze a prófétaköltő feladatával A XIX. század költői
c. ars poeticájában. Ebben elutasítja az öncélú költészetet, s meghirdeti az új költői programját,
a szabadság, a forradalom szolgálatát. Mostantól ez a feladat az elsődleges célja, beleveti magát
a közéleti küzdelembe, hogy a köztársaságpárti célokat képviselje. Ebben végig következetes
marad, az országgyűlés reformjait kevésnek találja, erre utal a „hamis próféták” kifejezéssel. Az
ötödik versszak egyenlőséget hirdető programját tekinthetjük utópisztikusnak, de Petőfi itt is
átgondolt, tudatos. Tisztában vele, hogy nem elég a népnek politikai jogokat adni, hanem
kulturálisan is fel kell emelni: Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán: /
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van már a Kánaán!. A Ha férfi vagy, légy férfi…
(1847) is ars poetica, Petőfi etikáját (értékrendjét) foglalja össze erkölcsi parancsokban. A
romantikus férfiideál jelenik meg benne, a bátor, független, etikus ember, aki az elveiért, ha kell,
az életét is adja. A Petőfi-vers hitelét az adja, hogy a költő maga is ezek szerint az elvek szerint
élt. A Rongyos vitézek olyan ars poetica vers, amelyben forma és tartalom kapcsolatán van a
hangsúly. A „rongyos” jelző a formai egyszerűségre utal, a „vitézek” metafora a versek harcos
természetére. Petőfi azt sugallja, hogy ő is tudna poeta doctus (tudós költő) lenni, aki sokat ad a
formára, de nem akar, mert a tartalmat, az ügyet fontosabbnak tartja. Ez a vers mutatja legjobban,
hogy Petőfi a benne rejlő költői lehetőségek közül tudatosan választott. Ez a választott
költőszerep,

a küldetés

azonban

válságokkal

járt együtt,

erről vall

a létösszegző

elbeszélőköltemény, Az apostol.
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A humoros Petőfi
Nincs még egy klasszikus költőnk, akinek annyi humoros verse lenne, mint Petőfinek. A
komikum egész költészetének egy erős vonulata, többek között ez is tette oly népszerűvé. Már
korai verseiben megnyilvánul a nyelvi humor iránti érzéke. Alkalmi versei között különösen
sok a költői tréfa, ilyen a Disznótorban is. A humor forrása a pátosz és a humor vegyítése, a
disznótor és a halál összekapcsolása. A készülő hurkát az élet fonalával keveri, a disznótoros
gombócot az élet-halál filozofikus kérdésével. Mire a disznótoros (aza az étel) elkészül a vers
végére, halotti tor lesz belőle.
S életünk fölé ha
A halál
Romboló torát megÜlni száll:
Egy gömböc legyen a
Magas ég,
És mi a gömböcben
Töltelék!
Maga versforma is bravúros. A rövid sorok mindig megnehezítik a téma kifejtését, mert megkötik
a költő kezét. Itt ráadásul a páros sorok csak három szótagúak, mégis szellemesen rímelnek. Igazi
asszonáncok ezek, azaz a legnemesebb rímfajták: A halál/Ülni száll, Magas ég/Töltelék. Ez a
fajta nyelvi lelemény teszi Petőfit ezekben az „odavetett” versekben is igazi stílusművésszé.

Disznótorban
Csokonai
A tintásüveg
A helység kalapácsa
elmondja Mácsai Pál
Petőfi és Arany levelezése
Humoros költészetének csúcsa A helység kalapácsa

c. vígeposza vagy eposzparódiája.

Paródiának nevezünk minden olyan művet, amely más alkotások vagy alkotók stílusát figurá zza
ki a stílusjegyek eltúlzásával. Az eposzparódia (vígeposz) ősi műfaj, Homérosznak
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tulajdonítják a Békaegérharcot, mely az Iliász paródiája, s magyar megfelelőjét Csokonai írta.
Híres vígeposz a felvilágosodás korából: Alexander Pope: Az elrabolt hajfürt. A túlzás mellett
az eposzparódia másik eszköze a forma és a tartalom ellentéte. Ez megnyilvánulhat abban,
hogy komoly témát humoros hangnemben ad elő, vagy fordítva: a nevetséges történetet
emelkedett hangnemben, azaz patetikusan. A helység kalapácsára ez utóbbi jellemző. Az
eposzparódia tehát a klasszikus eposzok kellékeit és patetikus hangnemét alkalmazza, de
cselekménye azokéval szemben kisszerű, nevetséges. A humor forrása tehát a mű témája és
hangneme

közötti feszültség.

Hősei általában

a nagyformátumú

hősök (Akhilleus z,

Odüsszeusz, Aeneas) paródiái. Petőfi A helység kalapácsával elbúcsúzik a klasszikus eposz
már elavult műfajától, s egyben a múltba tekintő, heroizáló romantikától is (ld. Vörösmarty:
Zalán futása) A mű üzenete, hogy a korabeli magyar valóságról már nem lehet az eposz veretes
műfajában írni. Külön érdekessége, hogy a „népies” Petőfi épp a népi alakokat mutatja be
groteszk humorral, őket is kifigurázva. Ebből is látszik, hogy nem idealizálta a népet, látta
gyengeségeit is. Bár romantikus költő, szemlélete már sokszor realista.
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Petőfi: A helység kalapácsa
részletek
INVOKÁCIÓ

Első ének

Szeretnek az istenek engem,

A klasszikus
invokáció,

eposz első

kelléke

azaz a segélykérés,

az

mert a

görögök szerint csak a múzsa segítségé ve l
lehet sikeres a mű.

Rémítő módra szeretnek:
Megajándékoztak ők

Petőfi a segélykérés helyett henceg, az

Oly ritka tüdővel,

istenek kegyeltjének nevezi magát. Már itt

Mely a csatavészek
Világrendítő dúlakodásit

látszik a mű stílusparódiája: keveri a

Illendőn elkurjantani képes,

pátoszt a népi vagy köznyelvi humorra l,

S melyet tőlem minden kántor irigyel.

ettől lesz groteszk a stílus. Petőfi idejében

És hogy férfi legyen,

ezek a kifejezések a szleng határát súrolták.

Méltó e tüdőhöz,

Körülírással utal a nyers népi humorra:

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!

„akiknek szíve

De ti, akiknek szíve

Keményebb dolgoknál a test alsó részébe

Keményebb dolgoknál a test alsó részébe

hanyatlik” – magyarul:

hanyatlik,

félelemtől.

akik be…nak a

Oh ti kerűljétek szavamat!
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ELŐCSATÁROZÁS

Első ének
Csend vala hát;

A klasszikus eposzban az előcsatározás, az
enumeráció

a

szembenálló

seregek,

fegyverzetük,

hőseik részletező

leírását

adja, azaz felvonultatja őket.

Csak két éhes pók harcolt
Életre, halálra

Petőfi a kicsinyítés eszközével (pókok,

Egy szilvamagon-hizott légy combja felett;

légy, egér) vetíti előre a komikus, kisszerű

De, oh balsors! A combot elejték.
Egy egér fölkapta, s iramlott
Véle az oltár háta mögé

kocsmai verekedést. Itt a humor forrása a
történet és a hangnem közötti feszültség.

A tiszteletes reverendájába,
S lakomáz vala.

Feladat: Emeljétek ki a patetikus

S a pókok szeme koppant”

hangnem kifejezéseit!

EPOSZI HASONLAT

A homéroszi eposzok egyik toposza a

Első ének

hosszú hasonlatlánc, ezt nevezzük eposzi

„Megvan…ahá, megvan!” rikkanta,

hasonlatnak. Ezek az Iliász és az Odüsszeia

S komoly orcájára derű jött:

legköltőibb részei, amelyekben a költői

Mint kiderül példának okáért

fantázia gazdagsága nyilvánul meg.

A föld, mikor a nap
Letépi magáról
A felhők hamuszín ponyváját;
Szintén így kiderűl

Petőfi itt is a groteszk eszközével él:
emelkedett

hangnemben

beszél

A sötétlő konyha is éjjel,

szélestenyerű

Ha kólyika kezdi gyötörni

elméjével” rájön, hogy a templom zárva

A mopszli-kutyácskát,

van ─ valójában a butaságára utal. A derűs

S a tekintetes asszony

arckifejezésről

Réműlve kiált
A cselédi szobába:

kiderülésére

Fejenagyról,

először
asszociál

a

aki

„éles

hajnali

ég

egy emelkedett,

„Panni te! Kelj fel,

gyönyörű képpel: „mikor a nap

Rakj tüzet, és melegíts téglát…

Letépi magáról / A felhők hamuszín ponyváját”.

De szaporán! …”

Ezt a romantikus képet töri meg az éjjeli
konyhajelenettel,
(kólyika)

a hasmenéses

történetével.

Az

kutya

összekötő

kapocs a nap és a konyha fénye.
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EVOKÁCIÓ

Az

Második ének

megidézése. A klasszikus költészetben ez a

Regényes domb tetejében

evokáció

a

hely

szellemé nek

rész mindig nagyon expresszív,

költői

A helység nyúgati részén,

leírás. Íme az evokáció Vörösmarty Zalán

Honnan faluszerte

futása c. hősi eposzának elejéről:

Legjobban látni sarat, port,
Már mint az idő járása vagyon ; −

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?

Mint mondom: a helység

Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző

Nyúgati részén,

Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sürü fellegek, és a

Környékezve csalántól

Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.”

S a növények több ily ritka nemétől,

(1825)

Áll a díszes kocsma, amelyet
Sajátjának nevez
Isten kegyiből
És egykori férjének szorgalmából

Petőfi a dicső múlt helyett a kisszerű,
provinciális magyar valóságot idézi meg, a

A szemérmetes Erzsók asszony…

saras, poros falut. Itt mutatja be a helység

Mint őt nevezék.

„szép

Helénáját”,

a

kocsmárosnét,

szemérmetes Erzsókot, aki „nem issza a bort,
csak úgy dönti magába.”
SZERELMI SZÁL
Harmadik ének
( a lágyszivü kántor vallomása)
„Kimondom:
Mi furja azoldalamat.
Kimondom, igen,
Nem holmi cikornya-beszéddel,
De az érzés egyszerü hangján: −
Keblem kápolnájában
A hűséges szerlemnek
Az öröklétnél
Fél rőffel hosszabb gyertyája lobog
Szent lobogással.
S éretted lobog az,
O szemérmetes Erzsók!
S ha meg nem koppantod
A viszontszerelem koppantójával:
El fog aludni
Életem is!…
Itt várom itéletemet;
Most, rögtön, ezennel
Mondja ki szűz ajakad:
A reménység zöldkoszorúja
Öveddze-e homlokomat,
Vagy a kétségbeesésnek
Bunkósbotja
Üssön agyon?…”

Feladat: Határozzátok meg, milyen költői
eszközök a humor forrásai ebben a részben!
Emeljétek ki a keveredő stílusrétegeket
(szépirodalmi-köznyelvi, népi)! Hol utal
metaforával, körülírással a testi szerelemre?
(Egyébként a mű tele van hasonló, sikamlós
utalásokkal.)
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Klasszikus eposz: Iliász /Odüsszeia

Vígeposz: A helység kalapácsa

Szerkezeti egységek:

A szerkezeti egységeket megtartja.

1. Invokáció (Segélykérés)
2. Propozíció
3. Enumeráció
4. Peroráció
Cselekmény: Egy egész nép életére

Cselekmény (kicsinyítés, komikum)

kiható harci esemény + szerelmi szál

harc: egy egész falu életére kiható kocsmai
verekedés
szerelmi szál: szemérmetes Erzsók kegyei iránt
való versengés

Főhős: Nagy formátumú, jelentős

Főhős: Széles tenyerű Fejenagy Odüsszeusz

személyiség: hérosz vagy halandó

paródiája. Tenyeres-talpas parasztember, lassú

(Akhilleusz, Odüsszeusz, Aeneas)

felfogású.
Szemérmetes Erzsók ötvenöt éves bájaival
Heléna paródiája, miatta tör ki a verekedés.

Toposzok:

Minden kelléket megőriz, kivéve a mitológiai

mitológiai keret

keretet.

epitheton ornans (pl. leleményes

epitheton ornans (eposzi jelző):

Odüsszeusz)

A helybeli lágyszivü kántor,

hosszú hasonlatlánc

A béke barátja Bagarja uram,

ismétlődő sorok

Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi,
Vitéz Csepü Palkó, a tiszteletes két pej
csikajának jókedvű abrakolója

Hangnem: emelkedett, patetikus

Hangnem: A humor forrása. A kisszerű,
nevetséges eseményt emelkedett (patetikus)
hangnemben adja elő, ez a groteszk.

Stílus: szépirodalmi, „fentebb stíl”

Stílus: Keveri a stílusrétegeket, a szépirodalmi,
fentebb stílt a vaskos, nyers népi humorral. Az
alpári szókimondást költői körülírással kerüli el.
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Verselés: hexameter

Verselés: többnyire kötetlen, szabad versre
emlékeztető rímtelen szöveg.
DE! Időnként időmértékes verselésre vált:
─

UU│ ─

─ │─ ─ │ ─ ─ │─ ─ │

Csend vala hát; / Csak két é
─│ ─ U U │─ U │/ ─

─ │ U U ─│ ─ ─ │ ─

É letre, ha lálra / Egy szil
─

hes pók har colt
vamagon- hizott légy

UU│─

combja felett;

Daktilusokat │ ─ ─ UU│ és anapesztusokat
│UU

─ │ rejt a spondeusok │ ─ ─│ közé,

ezzel kelti a hexameter hatását.

A népies Petőfi

Megy a juhász szamáron
Befordúltam a konyhára
Egy estém otthon
elmondja Szabó Gyula
Fa leszek, ha…
Az irodalmi népiesség a romantika egyik irányzata, kiemelkedő alakja Robert Burns a skót
költő, aki a népdalok hatására írt népies műdalokat. Ugyancsak ő köti össze a népiességet a
groteszkkel. Kóbor Tamás c. humoros költeményét Arany János fordította magyarra. Petőfi
népiessége több szintű: kezdetben ír népdal imitációkat (utánzatokat), ilyen a Hortobágyi
kocsmárosné és a Befordúltam a konyhára. Néhány népdal imitációja olyan jól sikerült, hogy
bekerült a népköltészetbe,
folklorizálódott.

úgy kezdték el énekelni,

Egy magasabb

foka népiességének,

hogy a szerző neve eltűnt, azaz
amikor a népdalok ritmusát,

az

ütemhangsúlyos verselést már saját, szubjektív élményeinek megírásakor használja, s ezzel a
népiességet a nemzeti költészet szintjére emeli. Ilyen verse az Egy estém otthon, illetve a Fa
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leszek, ha… . Petőfi óta a népdalforma nemcsak stílusimitáció, hanem a magyar költészet egyik
jellemző verstípusa, amely később, például József Attilánál filozofikus tartalmat is képes
hordozni.
Az Egy estém otthon stílus és verselési bravúr. Családi lírájának kiemelkedő darabja. Vegyíti az
emelkedett szépirodalmi stílust a beszélt köznyelv fordulataival: „Hja”, „Továbbá”. Ettől olyan
bensőséges a hangja. Hangneme is kevert: apjával folytatott dialógusát humoros-ironik us
hangnemben közvetíti, anyjáról patetikusan ír. Prozódiája is bravúr: egy modernizált bordal.
Verselése szimultán: időmértékesen és ütemhangsúlyosan is skandálható.
U ─│ U ─ │ U ─│─
Boroz

ga tánk

a jó

vemért

ten áld

4 /2

anakreóni sor

4 /3

fél lábbal rövid anakreóni

4 /2

ez egy szer

U ─│ U ─ │ U ─│
az is

fél lábbal rövid anakreóni

ö reg

U ─│ U ─ │ U ─│─
s a ked

4 / 3 ütemezésű

a pám mal

U ─│ U ─ │ U ─│
i vott

anakreóni sor

ja meg

A modern Petőfi

Annyit sem ér az élet…
Az őrült
elmondja Haumann Péter
Világosságot!
elmondja Turek Miklós
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AZ ŐRÜLT

Ott lenn van a pokolban.

- - - - Mit háborgattok?

Egy bölcs tanított engemet erre,

Takarodjatok innen!

Ki nagy bolond volt, mert éhenhala.

Nagy munkába' vagyok. Sietek.

Mért nem lopott? mért nem rabolt?

Ostort fonok, lángostort, napsugarakból;

Hahaha!

Megkorbácsolom a világot!

De mit kacagok, mint a bolond?

Jajgatnak majd és én kacagok,

Hisz sírnom kellene.

Mint ők kacagtak, amikor én jajgattam.

Siratni, hogy oly gonosz a világ.

Hahaha!

Az isten is felhőszemével

Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk.

Gyakran siratja, hogy megalkotá.

De a halál azt mondja: csitt!

De mit használ az ég könyűje is?

Egyszer már én is meghalék.

A földre hull, a ronda földre,

Mérget töltöttek azok vizembe,

Hol az emberek lábbal tiporják,

Akik megitták boromat.

S mi lesz belőle,

S mit tettek gyilkosaim,

Az ég könnyéből?... sár.

Hogy gaztettöket elleplezzék?

Hahaha!

Midőn kiterítve feküdtem:

Oh ég, oh ég, te vén kiszolgált katona,

Reám borúltak s könnyezének.

Érdempénz melleden a nap,

Szerettem volna fölugrani,

S ruhád, rongyos ruhád a felhő.

Hogy orraikat leharapjam.

Hm, így eresztik el a vén katonát,

De nem harapom le! gondolám,

A hosszu szolgálat jutalma

Legyen orrok és szagolják,

Egy érdempénz és rongyos öltözet.

Ha rothadok, s fúladjanak meg.

Hahaha!

Hahaha!

S tudjátok-e mit tesz az emberi nyelven,

És hol temettek el? Afrikában.

Midőn a fűrj azt mondja: pitypalatty?

Az volt szerencsém,

Az azt teszi, hogy kerüld az asszonyt!

Mert egy hiéna kiása siromból.

Az asszony vonzza magához a férfiakat,

Ez az állat volt egyetlen jóltevőm.

Mint a folyókat a tenger;

Ezt is megcsaltam.

Miért? hogy elnyelhesse.

Ő combom akarta megenni:

Szép állat az asszonyi állat,

Én szívemet adtam oda,

Szép és veszedelmes;

S ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle.

Arany pohárban méregital.

Hahaha!

Én ittalak, oh szerelem!

De hiába, csak így jár,

Egy harmatcseppnyi belőled édesebb,

Ki emberrel tesz jót. Mi az ember?

Mint egy mézzé vált tenger;

Mondják: virágnak gyökere,

De egy harmatcseppnyi belőled gyilkosabb,

Amely fönn a mennyben virúl.

Mint egy méreggé vált tenger.

De ez nem igaz.

Láttátok-e már a tengert,

Virág az ember, melynek gyökere

Midőn a fergeteg szánt rajta
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És vet beléje halálmagot?

Még várok holnapig;

Láttátok a fergeteget,

Ha holnap sem lesz a végitélet:

E barna parasztot,

Beások a föld közepéig,

Kezében villámösztökével?

Lőport viszek le

Hahaha!

És a világot a

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.

Levegőbe röpítem... hahaha!

Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.

Szalkszentmárton, 1846. január

Az őrült Petőfi második korszakában született, az emberi és költői válság idején, a Felhők
korszakban. Modern létösszegző mű. Rímtelen szabad vers, nincs kötött ritmusa, a prózához áll
közel. Ez nagy változás az első korszak irodalmi népiességéhez, a dalformához képest.
Az őrült, a lírai én egy megkeseredett ember, aki csalódott a világban, az emberekben, a
szerelemben, s ebbe tébolyodott meg. Az ő, látszólag zavaros monológját olvassuk. A szöveget
a „Hahaha!” őrült nevetés bontja gondolati egységekre. Ahogyan az őrült elme gondolata i
ugrálnak összevissza, úgy csapong a monológ egymáshoz nehezen kapcsolható gondolatok közt
– „Őrült beszéd, de van benne rendszer.” 83 – mondhatjuk. Ez a rendszer pedig a szabad
asszociációs szerkezet. A szabad asszociáció egyéni képzettársítás, a megszokottól eltérő
összekapcsolása egymástól időben és térben távol álló dolgoknak. Petőfi például „vén kiszolgált
katonának” nevezi az eget, s a napot a katona „érdempénzének”, a felhőket az ég „rongyos
ruhájának”. A hagyományos képzettársításokhoz képest ezek Petőfi korában nagyon egyéni,
bizarr metaforák. A vihart /fergeteget „barna parasztnak” hívja, aki „halálmagot” vet a
tengerbe. Nem összevissza beszéd ez, nagyon is modern logikát követ, ami szakít a klasszikus
asszociációkkal, toposzok megszokott jelentésével (pl. ég – mennyország). A szabad asszociáció
a 20. századi avantgárdtól válik általánosan használt költői eszközzé. Petőfi később visszatér a
kötött formákhoz, műfajokhoz, a modern kísérletet nem folytatja, de Az apostolban visszatér
ehhez a kötetlen versbeszédhez.

83

A Hamletben mondja Polonius Hamlet beszédéről.
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A politikus Petőfi

Nemzeti dal
elmondja Csuja Imre
előadja a Fonográf együttes
A nép nevében
előadja Kézdy György
Föltámadott a tenger
Dicsőséges nagyurak
előadja Mácsai Pál

Politikai verseivel Petőfi közüggyé tette az irodalmat, s egy új témát honosított meg a magyar
költészetben. A gondolati líra az aktuális politikai költészettel gazdagodott, mégpedig magas
szinten.

Petőfi

a francia

forradalom

történetének

lelkes

olvasója

volt,

elkötelezett

köztársaságpárti. A korabeli reformmozgalmak között a republikánusok (Táncsics, Petőfi) a
radikálisok közé tartoztak. Egy anekdota szerint a nemesek hosszas tanakodás után csak azért
fogadták el a jobbágyfelszabadítást, mert Széchenyi azzal riogatta őket, hogy Petőfi negyvene ze r
paraszt élén táborozik Rákos mezején. (Nem volt igaz.)
Petőfi politikai versei nagyon hatásosak, szuggesztívek. Ennek oka a tömör, szentenciózus
stílus. A szentencia rövid, bölcs mondás. Ez a szentenciózus fogalmazás nagy drámai erővel
bír. Bizonyítják ezt a Nemzeti dal rövid, tételszerű mondatai, erkölcsi parancsai. Határozott,
kategorikus megfogalmazások, erős jelzők biztosítják a szuggesztív hatást:
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.

A nép nevében is ezzel a tömör, lényegre törő versbeszéddel hat. Szuggesztivitását külön fokozza
a keretes szerkezet, amelyben kétszer hangzik el a „fenyegető” versszak:
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Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

A szentenciózus megfogalmazás mellett a racionális és erkölcsi érvek súlya adja a vers
elementáris hatását.
S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.

A nép nevében politikai okokból is kiemelkedő vers, hiszen benne, a fenyegető részek ellenére
Petőfi békés társadalmi kiegyezést kínál a nemeseknek, forradalmi lázadás helyett. A
királyellenes, republikánus Petőfi képes a konszenzusra84 is, ez is megfontoltságát, komoly
gondolkodását bizonyítja. A rebellist legyőzi az össztársadalmi érdek.
Petőfi, az egyetemesség költője

A puszta, télen
előadja Gáti József

Minek nevezzelek?
előadja Cserhalmi György
Egy gondolat bánt engemet…
előadja Bessenyei Ferenc
84

konszenzus: megegyezés különböző érdekek között
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Beszél a fákkal az őszi szél
elmondja Ficza István
Petőfi költészete 1847-re a nemzeti klasszikusaink

közé emeli, de már egyetemes értéket is

teremtett. Többféle stílussal kísérletezett, s mint láttuk, végül a küldetéses költő szerepe mellett
döntött. Témái azonban nem szűkültek le, a harmadik korszak versei széles skálán mozognak.
Politikai- forradalmi versei mellett kiemelkedik tájköltészete, hitvesi lírája, látomásos költészete,
s közben számos alkalmi verset is ír, amelyek komoly témákat érintenek.
Stílusa letisztult, a szubjektív, bensőséges hang kifinomult költői képekkel párosul. Közöttük
egyre több a látomásos, összetett költői kép. Az irodalmi népiesség egyszerű metaforáit
elhagyva, bonyolultabb, több jelentésű képeket alkot. Erre kiváló példa A puszta, télen.
Ugyanazt a tájat látjuk, mint Az alföldben, csak már egy összetettebb látásmóddal. Az alföldben
a szülőföld még önmaga szépségéért volt jelen, A puszta, télen-ben a táj már többletjelentés t
hordoz. A többletjelentést konnotatív jelentésnek is hívjuk. (Például a „körte” szó elsődleges
jelentése a gyümölcs, konnotatív jelentése az égő.) Már a vers címe is a „puszta” szó kettős
jelentésére utal, egyszerre a tájegység neve, másrészt a téli alföld üressége is benne van a
jelzőben. Az összetett költői képre több példa is van a versben.

A „fáradt madár” hasonlatból indul ki a költői kép.
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant 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.

Ez még egy egyszerű hasonlat, amit azzal bonyolít,
hogy az alacsonyan röpülő napról egy rövidlátó
öregemberre
beszélünk.

asszociál,
Végül

antropomorfizálja

itt
meg

a

már
is

napot,

metaforáró l
személyesíti,
azaz

emberi

tulajdonságokkal ruházza fel. Az összetett képnek
tehát három jelentéssíkja van:
1. alacsonyan járó nap
2. fáradt madár
3. rövidlátó, öregember
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Ez a költői montázs 85 , amikor több képet összemos
a költő. Ezt a montázstechnikát a modern festészet
és a filmművészet az irodalomtól tanulta. Minden
metafora montázs, amelyben két szó jelentését
összevágjuk, összemossuk.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,

Feladat: Ebben a versszakban a szelek válnak

Egyik fönn a légben magasan kavarog,

összetett képpé. Mondjátok meg, milyen konnotatív

Másik alant nyargal

jelentéssel ruházza fel őket a költő, milyen

Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,

jelenéssíkjai vannak a képnek!

A harmadik velök birkozni szemközt jő.

Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer

Az utolsó versszakban a napot antropomorfizálja
újra. Milyen konnotatív jelentést kap ebben a
kozmikus látomásban?

Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

A gazdag összetett költői képek mellett feltűnő a szerkesztés tudatossága is, amit már Az
alföldben is megfigyelhettünk. A tájleírás átgondolt logikát követ itt is:
1. egy globális képpel indít az égről,
2. majd leereszkedik a földre, bejárja a táj jellegzetes helyszíneit,
3. kibontja a részleteket,
4. a végén újra felemelkedik, s a horizontról búcsúzik egy látomásos képpel.
Petőfi tájverseiben a költő tekintetét követjük, ami, mint egy mozgó kamera járja be az égtől a
földig a vidéket. A mozgó kamera hasonlat persze anakronizmus86 , hiszen Petőfi idejében még
nem volt film, de hogy a film mit köszönhet az irodalomnak, bizonyítják az ő versei is. (Később
József Attila leíró verseiben is ez a mozgó kamera-tekintet figyelhető meg, például a Külvárosi
éj-ben.)

85
86

montázs: a festészetben különböző anyagok, képek összeszerkesztése, a filmben a vágás
anakronizmus: nem a kornak/időnek megfelelő
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Nemcsak hitvesi költészetének,

de stílusművészetének

is kiemelkedő

darabja a Minek

nevezzelek?
MINEK NEVEZZELEK?
Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát

Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány Minek nevezzelek?

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 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,

Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,

S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság Minek nevezzelek?

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?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli

Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,

De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?

A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának

Pest, 1848. január

Azt gondolván,
A hitvesi költészet nem jellemző téma, a házasság után már ritkán szoktak szerelmes verseket írni a
költők. (Először Victor Hugo írt a feleségéhez, gyermekeihez, Petőfin kívül még Kosztolányi
Dezsőnek és Radnóti Miklósnak van hitvesi lírája.) A Minek nevezzelek? azért is megható, mert
miközben egy tudatosan kimunkált költői mű, ennél szebbet, bensőségesebbet a házasság előtt sem
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írt Júliához. A szinte mérnöki pontossággal kidolgozott képek, a költői játék nem nyomja el az
érzelmek őszinteségét.
Láttuk modern versében, Az őrültben, hogy szabad asszociációkkal él, amit később nem folytatott,
de az asszociáció, mint a leírás logikája megmaradt. Minden egyes versszak egy metaforaláncra épül,
amellyel a hitves szépségéről elvont dolgokra asszociál.

1. vsz: szem→csillag→sugár→szerelem patakja→lelkem tengere
2. vsz: tekintet→galamb→tolla→olajág→selyem→bölcső vánkosa
3. vsz: hang→lomb→tavasz→csalogány→megváltó
4. vsz: ajak→rubintkő→csók→üdvösség→örökkévalóság
A metaforalánc a tekintettől bibliai toposzokon át a megváltóig ível, így emeli a kedvest a
mítoszba, szerelmüket az öröklétbe. A szerelmi idillt, a csókot a szentséggel köti össze,
olyan, mintha a világ misztériumával egyesülnének ─ ez jellegzetesen romantikus gondolat:
a szerelem egyfajta beavatás egy magasabb rendű létbe.
Az utolsó

verszakban,

elhagyva

az égben járó képzeletet,

egyszerű,

hétköznapi

kifejezésekkel nevezi meg Júliát: Édes szép ifjú hitvesem. Ezt a bensőséges vallomást
készítik elő a kedves alakját az istenséggel összekötő metaforák. A vers egyszerre klasszik us
és modern. A rímtelen versszakok, az asszociációs játék már a modern költészetet előlegzi,
de a klasszikus

metaforák

(szem=csillag,

„lelkem tengere”)

még hagyományosa n

romantikusak.

A VERSELEMZÉS
A verselemzés menete
A műelemzésre nincs recept, egy vers sokféleképpen megközelíthető. Ha komplex
értékelésre törekszünk, akkor tanácsos az alábbi gondolatmenetet követni. Először csak
vázlatot készítünk, amelynek során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni.
Ha résztémákra bontom az esszé gondolatmenetét, könnyebb a dolgom, nem kapkodok ideoda.
 a vers témája
 műfaja
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 címe
 szerkezete/gondolatmenete
 poétikája/költői eszközei
 hangneme
 prozódiája (verselése)
Miután többször elolvastuk a művet, először a témáját közelítjük meg globálisa n,
anélkül, hogy a részletekbe belemennénk. Egy vers általában rétegzett témájú, több
jelentéssíkja lehet, ezeket a részletes elemzéskor érdemes feltárnunk. Bevezetésképp csak
behatároljuk a témát: pl. vallomásvers, amelyben a költő közvetlenül vagy közvetetten vall
érzéseiről. Vagy: gondolati vers, amely filozófiai kérdéseket feszeget.
Ezután meghatározzuk műfaját, műfaji jellegzetességeit. Pl.: a vers klasszikus óda, majd
leírjuk az óda jellemző tulajdonságait.
A vers szerkezetének vizsgálatakor a gondolatmenet kiindulópontját és végpontját
érdemes összevetni, ekkor látjuk, hogy a gondolat honnan hová ível, milyen egységekre
osztható, s azoknak a nagy témán belül mi a szerepük.
A poétika elemzésekor azt figyeljük, hogy a szöveg milyen nyelvi eszközökkel
(metaforikus vagy retorikus versbeszéd) hordozza az üzenetet, s azoknak mi a szerepe az
egész műben. A tartalmi-formai elemzés párhuzamosan halad, hiszen a versben a költői
eszközök nem jelentés nélküli díszek, hanem jelentéshordozó elemek. Ekkor határoljuk be
a korstílust is, amibe az adott mű tartozik.
A prozódia meghatározásakor meg kell találnunk, hogy a vers ritmikája időmértékes - e
vagy esetleg ütemhangsúlyos, netalán gondolatritmusra épül.
Csak miután elkészítettük a vázlatot, fogunk hozzá az elemzés felépítéséhez. Eldöntjük,
hogy miről írunk az expozícióban (bevezetés) és a konklúzióban (befejezés), hogy ne
ismételjük

önmagunkat.

Csak

ekkor építjük

fel

az argumentáció

(tárgyalás )

gondolatmenetét, vagyis a részletes verselemzést. A mű értékelésekor érdemes más költők
hasonló témájú verseit is megemlíteni, összevetni vele.
Kerüljük a vers életrajzi szempontú értelmezését, mert vakvágányra vezethet minket! Ha
a költő életrajzából indulunk ki, fennáll a veszélye annak, hogy leszűkítjük a mű jelentését,
esetleg félreértjük a mű szimbolikáját. Az életrajz ismerete természetesen árnyalhatja a mű
üzenetét, de ha az életrajzi vonatkozások szövegszerűen nem jelennek meg a versben,
akkor fölösleges utalni rájuk, hacsak nincs jelentésmódosító szerepük.
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Minden vers több szinten értelmezhető.
1. A verset, mint önálló művészi szöveget elemzem, jelentését belső összefüggéseibő l
hámozom ki, nem térek ki az alkotó más műveire, nem kapcsolom más szerzők
hasonló műveihez, társadalmi vagy filozófiai törekvésekhez.
2. A verset az alkotó más műveivel együtt is vizsgálom, kimutatom a költőt
hangsúlyosan érdeklő gondolatok, motívumok rendszerét, fejlődését.
3. Stilisztikailag

behatárolom valamilyen korstílusba,

és elemzem a jellemző

stíluselemeket.
4. Gondolati vers esetében vizsgálhatom a koreszmék összefüggéseiben, esetleg
filozófiai hátterét keresem. Itt már komolyabb tanulmányokra van szüksége m,
hiszen ismernem kell a kort, a költőt ért filozófiai-eszmei hatásokat.

Az alábbiakban egy diák elemzését olvashatjátok.
Pissinger Flóra
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél...
Petőfi Sándor a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja, emellett az 1848-49-es
forradalom aktív résztvevőjeként vonult be a történelembe. A Beszél a fákkal a bús őszi
szél… megírásakor, a fentebb említett eseményeket megelőző évben már forrtak az
indulatok, amit a vers is közvetít.
A mű vershelyzete az első versszak. Egy őszi délutánon, Petőfi kitekint a kertre, míg
felesége, Júlia elaludt a karjaiban. A fákat és a szelet is megszemélyesíti, úgy írja le a
viharra készülődő tájat, mintha a fák beszélgetnének. A hangulat itt még nyugodt,
bensőséges, ám a készülődő vihar előrevetíti a feszültséget. Ezek után azt is megtudjuk,
hogy amíg Júlia alszik, férje könyvet olvas a szabadságharcokról. Talán a kedvencéről, a
francia forradalomról lehet szó, de egyértelműen nem először került a kezébe, hiszen úgy
nyilatkozik róla, hogy ez az ő „imakönyve”. Itt élesen szembe állítja egymással életének
két részét, a szerelmet és a szabadságot: „Egyik kezemben édes szendergőm / Szelídeden
hullámzó kebele, /Másik kezemben imakönyvem: a /Szabadságháborúk története!” Ezt a
képet könnyű magunk elé képzelni, ám a költő valószínűleg ezt ugyanannyira értette
elméleti síkon, mint gyakorlatban. Számára a két legfontosabb dolog a felesége (szerelme ),
és a szabadság. Ettől a résztől, elszakadunk a fiatal házaspár idilli képétől, és egy
apokaliptikus látomás tárul elénk. A következő versszakban azt látjuk, milyen más a
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szabadságharc szellemisége, a kikényszerített háborúkkal szemben. Először leírja, hogyan
hajtják „ostorozzák” a népet, amikor nem saját érdekéért kell csatatérre menni, ezzel
szemben, amikor a szabadságról van szó, mindenki önként megy, halálféle lem nélkül: „És
a szabadság? egyet mosolyog, /S mind, aki híve, a harctérre lép,”. Petőfi hisz a
forradalomban, de ő is világosan látja, mennyi áldozattal fog járni; „Hány drága élet hullt
már érted el,/Oh szent szabadság!...” ám ezután rögtön azt is hozzáteszi, biztos a sikerben:
„De lesz, ha nincs: tiéd a diadal”. Egy pillanatra sem inog meg a hitében, nem
bizonytalanodik el a szabadságharc sikerében. Az utolsó versszak igazán sötét látomás a
jövőről; vér, halottak mindenütt. Ez a rész azonban egyben fenyegetés is azoknak, akik
közte és a céljai közt állnak : „Saját vérök tavába fúlnak bé/A szabadságnak ellenségei!...”.
Itt már egyértelműen győzött a forradalom, és leszámol az elnyomókkal.
A zárósor, az eddig minden versszak végén ismétlődő refrén, ellentétben áll az utolsó
rész hangulatával, és visszaidézi az első két versszak idilljét. Itt megint a kedvest látjuk,
aki férje erőszakos gondolatai ellenére még mindig alszik. Petőfi pedig, bár elmerült
gondolataiban, feleségét nem felejtette el.
A Beszél a fákkal a bús őszi szél lelkesítő mű a szabadságról, és bár az ezt követő
forradalom nem olyan véget ért, amilyenre Petőfi számított, szenvedélye és lelkesedése
változások sorozatát indította be akkor, és később is.

(431 szó)

PETŐFI A KORTÁRS ZENÉBEN

Red Bull Pilvaker Szeptember végén
Red Bull Pilvaker Falu végén kurta kocsma
Red Pull Pilvaker Egy estém otthon
Kozmosz együttes:Világszakadtság
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ARANY JÁNOS
1817-1882

ARANY JÁNOS ÉLETE
1817. március 2-án született Nagyszalontá n,
református,

paraszti családban.

késői

egyetlen

és

Szüleinek

fiúgyermeke

volt.

Születésekor nővére már régen férjhez ment.
Három- négyéves korában megtanult olvasni,
hamuba
rengeteget

írt

betűk
mesélt

segítségével.
neki

a

Apja

Toldikró l,

megszerettette vele a magyar népköltészete t
és az irodalmat. Csodagyereknek tartották, és
már iskolai évei alatt városszerte ismertté vált verseiről. Hogy szülei anyagi helyzeté n
könnyítsen,

a tanulás mellett tanított is, és az iskolában lakott. 1833-ban a Debreceni

Református Kollégiumban tanult. Mivel reményei nem váltak valóra, és pénze is kevés
volt, 1834 márciusában Kisújszállásra ment egy évre segédtanítónak, „praeceptornak”, hogy
pénzt szerezzen tanulmányai folytatására. Kisújszálláson Török Pál, a későbbi református
püspök volt a rektor, aki megnyitotta jeles könyvtárát Arany előtt, és ennek köszönhetően éjjel156
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nappal olvasott. A német és francia nyelvben is elmélyült, és latinból, németből fordítgatott, sőt
a költészettel is kísérletezett. Egy év múlva visszament Debrecenbe, ahol tanárai is felfigyeltek
rá. Az iskolai egyhangúságot megunó Arany azonban ekkoriban nem tanító, hanem festő vagy
szobrász akart lenni, így 1836 februárjában önként elhagyta a kollégiumot. Ez a kilépés azt
eredményezte, hogy középfokú tanulmányait nem fejezte be, és emiatt nem kaphatott
végbizonyítványt sem.
Gyakran járt színházba, hiszen Debrecenben erre bőven volt lehetősége. Az alig húszéves ifjú
1836 februárjában a Debrecenben működő színtársulathoz szegődött egy évre. A társulat
azonban a korra oly jellemző módon pár hónap múlva feloszlott. Ezután egy vándorszínés z
csapathoz csatlakozott Erdélyben.

A néhány hónapig tartó sanyarú hányattatás során

megtapasztalta az egyre érezhetőbb nyomort, továbbra sem jött a nagy színészi szerep. Egy
éjszaka álmában halottnak látta édesanyját, ezért elhagyta a társulatot, és gyalog hazaindult.
Otthon megtudta, hogy apja megvakult, anyja pedig haldoklott, és két héttel később,
hazaérkezése után kolerában megbetegedve elhunyt. Egyháza és a város részvéttel tekintett a
fiú sorsára, és megválasztották őt segédtanítónak majd aljegyzőnek Nagyszalontán.
Az

1836-tól

1840-ig

terjedő

időszakban

is

sokat

olvasott: Shakespeare-t ,

elővette Homéroszt is, Molière-t

kezdett

olvasni.

Ez

időszakban találta meg élete párját is, és fontos lett
számára,

hogy

teremtsen,

így

házasságához

biztos

anyagi

hátteret

kevesebb ideje maradt az irodalom

tanulmányozására.
Nagyszalontán, 1840-ben vette feleségül Ercsey Juliannát.
Munkájában szorgalmas és kiegyensúlyozott volt, kitanulta
a földmérést.

Házasságukból 1841-ben született Juliska

lánya és 1844-ben László fia, aki később ismert bankár,
népköltészetgyűjtő,

Arany

hagyatékának

gondozója,

kitűnő költő és irodalomtudós lett. Halála után fia rendezte sajtó alá Arany hátrahagyott iratait
és levelezését.
1842 tavaszán Arany egykori tanulótársa, Szilágyi István az irodalmi munkásság folytatására
buzdította: elsősorban a görög tragédiaszerzők fordítását javasolta neki. Szilágyi István
inspirálására, teljesen egyedül tanult meg angolul. Beszélni nem tudott, csak az írásképet
ismerte. Az angol szövegeket összevetette a német fordítással, és így kezdett el nyelvtankö nyv
segítségével lépésről lépésre haladva egyre jobban elmélyülni az angol nyelvű irodalomban. A
nyelv olvasásában jártasságot szerezve Shakespeare-t kezdte tanulmányozni és fordítgatni.
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1845 nyarán írta az Elveszett alkotmány című szatirikus eposzt, amelyet beküldött a Kisfalud y
Társaság vígeposzpályázatára

és

vele

a 25

arannyal

járó

pályadíjat

is

elnyerte,

bár Vörösmarty nem volt teljesen elragadtatva, és bírálta hexametereit. 1846-ban a Kisfalud y
Társaság ismét irodalmi pályázatot írt ki, amelyre megírta a Toldit. Olyan győzelmet aratott,
hogy nemcsak a pályadíjat nyerte meg, hanem egyszerre ünnepelt költő lett. Petőfi volt az egyik
első, aki üdvözlésére sietett, és ismeretlenül is levélben köszöntötte őt.
1847 nyarán Petőfi meglátogatta Szalontán, és ettől kezdve
szoros barátság szövődött köztük, és rendszeresen leveleztek
egymással. Ez a levelezés jelentős kor- és irodalomtörténeti
emlék is egyben. Úgy írt és fordított ez időben, hogy közben
napi tíz órai hivatali munkáját is ellátta, és családjára is
odafigyelt.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt néhány verset
és kisebb elbeszélést írt a folyóiratokba, és néhány közéleti
helyzetdalt is. Ilyen például a Nemzetőr-dal. Nemzetőrként részt vett a szalontai századdal
az aradi várostrom körüli katonai szolgálatban. Az ostromról így írt a Bolond Istókban: „Oh
láttam én (hisz ott is voltam egyszer, / Tenni kevés – de halni volt esély)” Jegyzői
hivatalát 1849 tavaszáig megőrizte, de a város nem tudta fizetni a tisztviselőit, ezért a Szemere
Bertalan által

vezetett belügyminisztériumnál vállalt

fogalmazói

állást.

Hivatalá va l

összefüggésben Debrecenbe, majd Pestre költözött. Mindeközben családja végig Szalontán
maradt, ahol otthont adtak Petőfi családjának 1849-ben. Június végétől megkezdődött a cári
csapatok előli menekülés. Nagyszalontán keresztül vonultak vissza Görgei tábornok egységei.
Néhány napig nála húzta meg magát Vörösmarty Mihály. A világosi fegyverletétel után nem
tartóztatták le, rövid bujdosás után közéleti szerepet nem vállalva visszatérhetett Szalontára.
a Nagykőrösi

1851-ben

Gimnáziumban a magyar
irodalom

tanárává

Református
és latin

választották

nyelv és
Tíz

éven

keresztül lelkiismeretes és pontos tanár volt. A
gimnáziumban

ekkor

számos

tudóstanár

működött.
A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban
rendes tagjává választotta. Székét Zrínyi és
Tasso című értekezésével foglalta el. Ekkoriban sokat betegeskedett, gyomorbántalmak
kínozták. 1860-ban a Kisfaludy Társaság igazgatójává választotta, így Pestre költözött, és még
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az év november 7-én megindította a Szépirodalmi Figyelőt. Ennek melléklete volt Arany külön
lapja a Koszorú. 1865-től a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd főtitkára lett. A
főtitkári teendők alól megromlott egészsége miatt több ízben is kérte felmentését. 1879-ben
mikor harmadszor kérte a felmentését, már elfogadták. A döntéshozóknak közben az is feltűnt,
hogy főtitkári fizetését, melyet egyébként az alapszabályok életfogytig biztosítottak neki, már
az eltelt két évben sem vette fel. Arany ki is jelentette, hogy végleges visszalépése után sem
fogja azt elfogadni. Ezért arra kérték, hogy legalább az akadémia palotájában levő főtitkári
lakást használja a továbbiakban, és – hogy senkiben se merülhessen fel kétely – a nagygyűlés
tiszteletbeli főtitkári címmel ruházta fel, és igazgatótaggá választotta őt.
Deák Ferenc és a kiegyezés híve volt. Arany, a költőfejedelem emblematikus alakja volt
korának, és ezt az uralkodó, Ferenc József is felismerte. 1866-ban elismerve érdemeit és fejet
hajtva költői munkássága előtt, Arany Érdemkereszttel tüntette ki. Az érdemkeresztet a költő
nem akarta elfogadni,

ezért értesítette a belügyminisztert,

hogy visszautasítja azt. A

megkeresésére hamar választ kapott, hogy nem teheti meg, mert a Hivatalos Lap már leközölte
a kitüntetést. Ferenc József koronázása alkalmával újabb, immáron fejedelmi kitünteté st
adományozott

a

magyar

nemzet

akkor

élő

legnagyobb

költőjének, 1867-ben

a kiváltságosak közé emelte, és a Szent István-rend kiskeresztjével akarta kitüntetni, ekkor írta
A csillag- hulláskor cmű versében:
Járnak hozzám méltóságok,
Kötik rám a méltóságot:
"Megbocsásson méltóságtok,
Nem érzek rá méltóságot."
Arany az uralkodói kegyet megpróbálta visszautasítani, de végül hosszas kapacitálás és
levélváltások után elfogadta.
Miután megvált főtitkári hivatalától, a visszavonulás jót tett
irodalmi munkásságának, mert számos lírai költeményt és
balladát írt ez időben. Művei a Margit-sziget tölgyfái alatt
születtek.

1868-ban veszélyes

máj-

és bélgyulladás t

állapítottak meg nála, emiatt rendszeres gyógyfürdőzést írtak
elő neki. Hallása és látása is romlani kezdett. Régi betegsége,
a heveny hörgőgyulladás 1878 áprilisában újra kitört rajta, de a szokottnál súlyosabban. Végül
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– egy városi legenda szerint – a pesti Petőfi téri Petőfi-szobor 1882. október 15-i avatásán meg
is hűlt, és tüdőgyulladást kapott. Egy héttel később, október 22-én elhunyt. Végső nyughelyére
(Kerepesi úti

temető)

az akadémia

tagjai

testületileg

kísérték.

Később a Margit-

szigetről áttelepített tölgyeket ültettek a sírja fölé.

ARANY JÁNOS PORTRÉJA

AZ EMBER
Plebejus családból származik,

református, „nyakas

kálvinista”, de az egyik nagy sztoikusunk87 is.
„Ha egy úri lócsiszárral
találkoztam, s bevert sárral,
nem pöröltem,
félreálltam, s letöröltem.” (Epilógus)
Petőfihez hasonlóan benne is ott a plebejus gőg, de egészen máshogy nyilvánul meg. Petőfi
nem tűr el semmilyen sértést, megalázást, Arany sztoikusan felülemelkedik rajta, „letörli”.
Petőfivel ellentétben zárkózott, meditáló, hamleti alkat. Egyetlenegy „kilengése” volt
életében, amikor otthagyva a debreceni kollégiumot, beállt vándorszínésznek. Ezt később
nagyon megbánta, s elhatározta:

„lenni közönséges ember, mint más.” Petőfi csak a

költészetből él, Arany mindig vállalt hivatalt, hogy egzisztenciális biztonságban legyen a
családja. Petőfi lázadó, forradalmár alkat, Arany fél minden radikális lépéstől, a „fontolva
haladás”, a konszenzusok embere.

87

sztoicizmus: a bölcs belenyugvás, szenvedélymentes szemlélődés, az erkölcsi függetlenség etikája
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KÖLTÉSZETE
Arany poeta doctus 88 , az egyik

legnagyobb

stílusművészünk.

Tankönyvet,

poétikai,

irodalomtörténeti tanulmányokat is írt. Ő írta az első tanulmányt a Bánk bánról. Tipikus tárgyi
költő. Érzéseit, gondolatait egy külső tárgyban, történetben rejti el. Például nincs szerelmi lírája.
„Ahol engem valami mélyen érint, ott hallgatok.” Nem politizál, a társadalmi sorskérdéseket
történelmi tárgyú műveiben rejti el. (A walesi bárdok, Buda halála)
Bár őt is a népnemzeti iskolába sorolják, Arany ritkán él a népiesség eszközeivel, csak akkor,
ha annak külön szerepe van. (pl. népies balladák) Tárgyát azonban többnyire a magyar
történelemből vagy a népéletből veszi, de a nemzeti tárgy egyetemes téma kifejtésére szolgál.
(pl. Ágnes asszony) Nem újító költő, mindig hagyomány és újítás szintézisére törekszik.
Stílusa romantikus, de klasszicizálóan fegyelmezett. Kerüli a túlfűtött érzelmeket, hangne me
sokszor rezignált, sztoikus. Költői erőssége: stílusának nagy evokatív (megidéző) ereje van,
ami a táj, a környezet átlelkesítő leírásában, a hősök megjelenítésében rejlik. Arany nagy
mestere a rímnek. Külön tanulmányt írt az asszonáncról, amely a legnehezebb rímfajta. Csak a
magánhangzók egyeznek, a rímelő szavak szófaja különbözik.
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
Megpihen legszélén az égi határnak
S int az öregeknek: "benneteket várlak!"
Megrezdűl a feje sok öregnek erre:
Egymásután mégis mennek a nyughelyre.
(Toldi estéje)
Költészetét három csoportba oszthatjuk:
Verses epikája: Toldi trilógia, Nagyidai cigányok, Bolond Istók, Buda halála
Balladák: pl.: Ágnes asszony, V. László, Tengeri hántás, Vörös Rébék
Lírai költészet: Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógus

88

poeta doctus: tudós költő
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Arany verses epikája
TOLDI ESTÉJE
Arany verses epikája nagyon gazdag: a balladákon kívül írt elbeszélő költeményeket (Toldi
trilógia), verses regényt (Bolond Istók) és eposzt ( Nagyidai cigányok, Buda halála).
Bolond Istók
Bolond Istók a falu bolondja, a költő alteregója, önéletrajzi elemekkel átszőtt verses regény.
Önironikus, humoros önvallomások jellemzik.
Nagyidai cigányok: tárgya a nemzeti önvizsgálat, vígeposz, 48/49 paródiája. Csóri, cigány
vajda (Kossuth) − Puk, labanc vezér. Csóri álma: a cigány nemzetség felemelése, Puk szétveri
őket.

Ellenséges

fogadtatásban

részesült,

úgy

vélték,

hogy

Arany

kigúnyolja

a

szabadságharcot, ő a Bolond Istókban azt írja, hogy a nemzeti tragédia felett érzett fájdalmára
„keserű kacaj lőn Nagyida.”
Buda halála : Eposz, nemzeti önvizsgálat ez is. A történeti tárgyban, jelenkori kérdéseket rejt
el, a magyar karaktert elemzi, vezető típusokat, hogy milyen utat járnak be. Ezek a két
főszereplő jellemében fogalmazódnak meg: Buda megosztja hatalmát Etelével, kezdetben
harmónia van, később feszültségek erednek. Az intrikus: Detre, Budát és Etelét egymás ellen
uszítja (valójában kettejükben rejlik a kibékíthetetlen ellentét, Detre ennek csak lélektani
kivetülése). Buda attól fél, hogy Etele egyeduralomra tör, azért osztja meg a hatalmat, mert fél
a kormányzás felelősségétől: „gonosz egy ló a tett: fölveszi gazdáját…lehajítja végre” „Légy
te öcsém a kard, én leszek a pálca”. Buda jó politikus békében: igazságos, megfontolt, „józan
okos mérték” DE! hamleti alkat, az állandó vívódás megbénítja. Etele (Attila) a tett embere,
erős, igazságos, jobban szeretik, népszerűbb, egyenesebb, de túl nagy álmokat dédelget. A mű
nagy kérdése: melyik vezető jobb, összehangolható-e politika és erkölcs? (Buda és Etele
alakjában felsejlik Széchenyi és Kossuth ellentétes alkata. Később ugyanezt a kérdést vizsgá lja
Móricz Zsigmond Erdély trilógiája Báthory Gábor és Bethlen Gábor alakjában.)
Toldi estéje (1848)
Hangoskönyv
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I.

Toldi-Toldi estéje – az elbeszélő költemény megújítása

II.

Toldi és a király vitája

III.

Az elbeszélő álláspontja

I. A verses epika virágzott a romantika korában, ilyen volt az elbeszélő költemény, a verses
regény. (Byron, Puskin, Vörösmarty) Az első népies elbeszélő költeményt Petőfi írja: János
vitéz. Célja a népi hős beemelése

a szépirodalomba,

illetve

a népköltészet

által

megtermékenyíteni a nemzeti költészetet. A Toldival Arany Petőfi nyomdokain jár, de elhagyja
a fantasztikumot, a cselekmény realisztikusabb. Egy év múlva, 1848-ban a Toldi estéjével
azonban megújítja a népies elbeszélő költeményt, modernizálja azt. A hősök, a helyszínek
azonosak, a cselekményben vannak visszatérő elemek, de a hangsúly a gondolatiságra
terelődik, a Toldi estéje filozofikusabb, líraibb.

Toldi

Toldi estéje

idő: nyár

idő: ősz, tél (komorabb hangnem)

a hős útja: felemelkedés

a hős útja: hanyatlás, halál

hangnem: az elbeszélő a hős oldalán áll,

hangnem: kívülről szemléli a hőst, kevert

együttérző

hangnem: tragikus, elégikus részek
váltakoznak humoros-ironikus részekkel

hangsúly: a hős erkölcsi és fizikai

hangsúly: gondolati vita

erőpróbája
forma: felező tizenkettős,

forma: felező tizenkettős, ütemhangsúlyos

ütemhangsúlyos
újítás: A természetleírásnak szimbolikus
szerepe van, a hősök lelkiállapotának
kivetülése, antropomorfizáció
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
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Megpihen legszélén az égi határnak
S int az öregeknek: „benneteket várlak!”
Megrezdül a feje sok öregnek erre:
Egymásután mégis mennek a nyughelyre.
I/1

II. Toldi és a király vitája

Toldi

Király

Három éve történt, hogy az agg levente

Nem egy azok közzül látogatta Pécset

A király haragját ősz fejére vette

Hol a tudománynak Lajos gyujta mécset;

Gáncsolván az udvart, annak puha kényét,

Nem is egy fordult meg Páris-,Bolonyában,

csinosabb szokásit és olaszos fényét.

maga erszényén, vagy a király zsoldjában.

Szálka volt szemében a sok díszpalota.

A tudás fájáról szép gyümölcsöt hoztak,

Szüntelen csak zsémbelt: nem való ő oda,”

Jót is elég bőven, s ráadásul rosszat;

Míg, szaván marasztva, elküldé a király:

Mert ha gyalu nélkül bunkósbot az elme:

Hazamene halni, és most holt híre jár.”

Gyakran kétélű tőr lesz az kiművelve.

„Szeresd a magyart, de ne faragd le”− szóla

Vagy hát nem szeretet volt , hanem gyűlölség,

„erejét, formáját, durva kérgét róla:

Hogy simítni kezdtem a nemzet erkölcsét,

Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják?

S azt akartam, hogy a népek dísze légyen,

Nehezebb eltörni a faragatlan fát.”

Kivel becsületet valljak és ne szégyent?...
Hajt az idő gyorsan − rendes útján eljár −
Ha felülünk felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.

Toldi sérelme kettős: 1. egyéni (háttérbe szorul) 2. nemzeti: a király idegeneket hív az
udvarba, attól fél, hogy a király a nemzeti hagyományokat elsorvasztja.
Király érve: haladni kell a korral
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A gondolati vitának több jelentésrétege van.
1. konkrét történelmi vita: középkor és reneszánsz ellentéte. Toldi a patriarkális, középkori
világ, a lovagi erények, fizikai erő megtestesítője. A király már a reneszánsz szellemet
képviseli, célja a műveltség emelése.
2. a műveltség kérdése: Vajon a műveltség emelése előbbre viszi-e a nemzetet? Itt is a
rousseau-i kérdés merül fel. Toldi szerint „nehezebb eltörni a faragatlan fát” . A faragatla n
fa a fizikai erő metaforája. Arany a műveltséget már a romantikus kétellyel szemléli: „kétélű
tőr”-nek nevezi, mert a tudást jóra és rosszra is lehet használni. Erre a „kétélű tőrre” példa
a gyönyörű Szent László-legenda, illetve a Toldi-gúnydal, amit ugyanazok az apródok
énekelnek.
3. hagyomány és újítás vitája: Toldi és a király ellentéte egyben örök, egyetemes vita,
minden korszakváltáskor felmerül: radikálisan újítsunk-e, vagy ragaszkodjunk a régi
értékekhez?
Az elbeszélő álláspontja

IV.

Toldi és a király vitájában Arany elfogulatlan. Nem
áll egyértelműen
álláspontot

egyik

kritikusan

oldalra
szemléli.

sem, mindkét
Véleményét

a

cselekményben rejti el: indirekt módon. Ha Toldit
és Bencét önmagukban látjuk,
elégikus

hangnemben

velük,

az

hangneme

beszél róluk,

értékeikkel.

összefüggéseiben

mutatja

humoros,

anakronisztikusnak

akkor tragikus,

tűnik.

Ha
meg

együttérez

a

jelenkor

őket,

akkor

és

Bence

Bevonulásuk

Budára

Toldi

Jankovics Marcell: Toldi

mintha Don Quijotét és Sancho Panzát látnánk.
Arany válasza a vitára maga a mű, melyben hagyomány és újítás szintézisét látjuk.
Hagyományos a forma, új a tartalom. Móricz Zsigmond tette fel a kérdést: miért nem írt Arany
regényt, hiszen az ő korában már az volt a korszerű műfaj. Nos, a válasz a Toldi estéje. Arany
nem radikálisan újító szerző, újítás és hagyomány összekapcsolására törekszik. Megőrzi a
hagyományos formát, de lélektani ábrázolással egészíti ki, dramatizálja és teszi líraibbá.
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Arany balladaköltészete
A ballada műfaja
A ballada a verses kisepika műfaja. Epikus, drámai és lírai vonásai vannak, ezért kevert
műfajúnak nevezzük. Epikus vonása, hogy története és elbeszélője van. Drámai vonása a
párbeszéd, a szaggatott előadásmód, az ún. balladai homály. A balladai homály azért keletkezik,
mert az elbeszélő fontos eseményeket nem ír le, csak sejtet, ettől olyan sejtelmes a történet. Lírai
vonása, hogy szabályos, rövid sorú versszakokban íródik és énekelhető.
A népballadákat a romantika fedezte fel és jegyezte le. Percy püspök gyűjtötte össze a skót
népballadákat, amelyek nagy hatással voltak az európai költészetre, többek között Arany Jánosra
is. A skót balladák bonyolult szerkezete, misztikus világa hatott Goethére (A tündérkirály)
és Arany nagykőrösi balladáira. Magyarországon először Kriza János gyűjtötte össze a székely
népballadákat Vadrózsák címmel. Az angolszász irodalomban divatos az ún. városi ballada,
amely a 20. században virágzott Amerikában is. Egyik leghíresebb darabja a Joe Hill balladája.
Itt hallgathatjátok meg Joan Baez előadásában.
A nagykőrösi balladák (1850-es évek)
A nagykőrösi balladák a bűn és bűnhődés témájára épülő
lélektani, illetve történelmi balladák. Aranyra nagy hatással
voltak

a skót népballadák

kompozíciói.

Ezt

látjuk

misztikus
az

történetei,

V. Lászlóban,

bonyolult

ahol

három

cselekményszálat sodor össze, vagy a Szondi két apródjában,
amelyben az idősíkokat és a beszélőket is váltogatja. A lélektani
témán túl történelmi tárgyú balladái az idegen elnyomás és
szabadságvágy ellentétére épülnek. Arany ezekben a történeti
balladákban tartja életben a szabadságharc emlékét.
Ágnes asszony
V. László
Szondi két apródja
Bor vitéz

166

VASS JUDIT IRODALOM 10

ÁGNES ASSZONY
Az Ágnes asszony lélektani ballada, amely a bűn és bűnhődés örök, egyetemes témájára épül.
A falusi környezetben zajló eseménysort Arany a hiteles lélekábrázolással teszi szuggesztívvé.
A történet: Ágnes szeretője egy éjjel megöli a férjet. Ágnes tanúja volt a gyilkosságnak, s később
az emésztő bűntudat miatt megőrül. Arany azt a folyamatot követi végig, ahogy Ágnes bűnhődés
közben fokozatosan elveszíti józan eszét, megtébolyodik.
Bár a mélylélektan tudományát csak fél évszázaddal a ballada születése után fogalmazza meg
Sigmund Freud, Ágnes lelki történései leírhatók a pszichoanalízis fogalmaival. (Arany
lélekábrázolására nagy hatással volt Shakespeare, nyilvánvaló a Macbeth-tel való párhuzam: ott
lady Macbeth bűntudata vetül ki véres kezére, amit állandóan le akar mosni.) Ágnes a gyilkos sá g
éjszakáján, a vér látványára traumát szenved el, azaz lelki megrázkódtatást. A trauma
következtében a tudata meghasad. Kezdetben még fel-felcsillan benne az értelem. Másnap
reggel a patak parton néha még racionális
válaszokat ad, de a börtönben már rémeket
hallucinál. Mikor a bíróság előtt áll, nem érti,
amit mondanak neki, elméje elborult. A lélek
nem bír el ember feletti fájdalmat, azt a
tudatalattiba fojtja. Ezt az elfojtást látjuk
Ágnesnél is. De a bűntudat állandóan feltör,
és az őrült ember pótcselekvésbe menekül. A
gyilkosságot nem tudja meg nem történtté tenni,

a lepedő rögeszmés mosása ennek

kompenzálása. Ez a fixa idea89 is jellemző tünete a tébolyult elmének.
A bűnhődés lelki folyamatát Arany a ballada szerkezetével és költői eszközeivel érzékelteti.
Ágnes egy pont körül forgó gondolatait, rögeszméjét a történet körkörös térszerkezete erősíti:
patak part ─ börtön ─ bíróság ─ patak part. A szöveg tudatosan monoton, amit az ismétlések és
a versszakok végén visszatérő refrén erősít fel: Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. A fokozatos
elborulást a kurzívval írt szavak is hangsúlyozzák: megőrülne, megbomlott.

89

fixa idea: rögeszme
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A patriarchális bíróság, látva az asszony szenvedését, a börtön helyett a lélekre bízza a büntetést,
hiszen az már megkezdődött. Az elbeszélői szánalom is hangot kap:
Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.
Arany a liliom és a hattyú fehér színével fejezi ki szánalmát a hősnő iránt. A ballada
kulcsmotívuma a fehér lepedő, amely véres lett, s amely Ágnes bűnét szimbolizálja. A történet
során a lepedő a sok mosástól szétfoszlik, már csak lepel, végül csak foszlány ─ mint Ágnes
tudata. A ballada végén egyre tágul az idő, Ágnes alakja szinte mitikus alakká nő a záróképben:
Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.
Kései balladák
Arany kései versei (1877) a Kapcsos könyvben
találhatók, amit még az 50-es években kapott
ajándékba Gyulai Páltól. Ezek között vannak a
harmadik korszak balladái is. A kései balladákra a
magyar balladahagyomány

hatott. Többnyire

archaizáló népies balladák: Tengeri hántás, Vörös
Rébék. A többszólamúság itt is megtalálható,
emellett gyakran él a régies vagy tájszókkal.
Megértésükhöz többszöri olvasat szükséges, mert Arany maximálisan kihasználja a szavak
konnotatív jelentését, sokszor használ kulcsmotívumokat

metaforikus jelentésben.

A

beszélőket is váltogatja felvezetés nélkül, ettől olyan sejtelmesek. Ír egy modern városi balladát
is, a Híd-avatást. A ballada ihletője Madách Imre Az ember tragédiája londoni színének vége,
amely egy haláltánc.
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Tengeri hántás
Vörös Rébék
Híd-avatás
VÖRÖS RÉBÉK
A ballada megértéséhez tisztában kell lenni a boszorkánysággal, hiszen Vörös Rébék egyszerre
öregasszony, kerítőnő, illetve varjú képében boszorkány, az emberekben lévő rossz ösztönök
szimbóluma. A boszorkány ártó szellem, aki megrontja az embert. A rontást különböző
eszközökkel éri el: hízelgéssel, mágiával, varázsigékkel, különleges főzetekkel eteti meg az
áldozatot.

Ezeket az eszközöket látjuk

a Vörös Rébékben is. Vörös Rébék állandó

metamorfózison90 megy keresztül: a pallón (kis híd) varjúvá változik. Ugyanez a híd később az
élet és halál partjait köti össze, ahol Pörge Dani és a kasznár találkozik. A varázslásra példa:
Ő volt az, ki addig főzte
Pörge Dani bocskorát,
Míg elvette a Sinkóék
Cifra lányát, a Terát.
Az ártó ige a „Kár” szó, amely egyszerre jelenti a
varjú károgását, illetve a „baj” szót.

FELADAT:
1. A fentiek figyelembevételével foglaljátok össze a történetet, lehántva róla a mágiát.
Mondjátok úgy el, mintha valóban megtörtént volna boszorkányság nélkül!
2. Gyűjtsetek a balladából népies kifejezéseket, archaizmusokat!
3. Nézzetek utána, mit jelent az alábbi mondat: „Hajtja éh: "megállj, görög!"

90

metamorfózis: átváltozás
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4. Értelmezzétek a ballada utolsó két versszakát!
Hallgassátok meg a balladát Koncz Zsuzsa előadásában!
https://youtu.be/YyYA9tgJUow
Arany lírai költészete
Letészem a lantot
Kertben
Az örök zsidó
Vojtina ars poeticája
Epilógus
Naturam furcâ expellas
Hasadnak rendületlenül

KERTBEN
A TÉMA
A Kertben jól tükrözi Aranyt, a sztoikus gondolkodót. Gondolati vers, amelyben az én és a
világ kapcsolatán van a hangsúly. Egyben szimbolikus önportré is, hiszen választott
értékrendjét egy életképben, a kertészkedő ember ténykedésében jeleníti meg. Fontos
mérföldkő ez a lírában, mert itt kezdődik a modern magyar gondolati vers, amelynek a
szerkezete a következő:


konkrét vershelyzettel indul, a szemlélődő lírai ént látjuk



ebből az életképből nőnek ki a költő reflexiói,



majd filozófiai síkra emeli a konkrét kezdő képet, tehát átemeli az
egyetemesbe, az általános emberibe



a verszárlat a konklúzió levonása, gondolati összegzés

A kert toposz91 végigkíséri a magyar és világirodalmat. Voltaire Candide-ja ezzel a
mondattal ér véget: „De vár ám a munka a kertben.” Candide, miután bejárta és megismer te
91

közismert, jellemző kép, szimbólum
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a világot, lemond arról, hogy azt jobbá tegye, belenyugszik az emberileg lehetségesbe, hogy
saját, szűkebb világában alkotó életet éljen. A kert metaforikus jelentése összetett: egyrészt
sugall egyfajta pesszimizmust, elvonulást vagy menekülést a világ elől. Az ember kikerít
magának egy kis részt a külvilágból, ahol álmait megvalósíthatja. A kerítés lehet védekezés a
külvilággal szemben, de lehetőség az értékteremtésre.
A CÍM
Az Arany-vers címe tehát metaforikus, amely a lírai én választott magatartását tükrözi.
GONDOLATMENET
A mű két, jól elkülöníthető részre bontható: egy életképre és egy gondolati részre.
Az első öt versszak a hétköznapi életből vett életkép: a lírai én a saját kertjében bíbelődik, s
közben figyeli a szomszéd kertben zajló tragédiát, ahol az özvegyen maradt fiatal férj koporsót
készít elhunyt feleségének. Az életképet keretes szerkezetben jeleníti meg, az ötödik
versszakban variálva megismétli a vershelyzetet, de már egészen más hangnemben. Az utolsó
két versszakban a konkrét életképet gondolati síkra emeli, szimbolikus jelentéssel tölti meg
a kertészkedést. Filozofikus életképvers tehát, amelyben a lírai én tekintetét, majd reflexió it 92
követjük végig.
A vers felütése elégikus, a költő nyugodt lelkiállapotát sugallja: „Kertészkedem mélán,
nyugodtan,”. A „mélán” ” nyugodtan”, „bíbelek” ” tiszta kék magas” szavak a belső
kiegyensúlyozottságot sugallják, már-már idilli hangulatot kölcsönöznek a soroknak. Ezt a
harmóniát töri meg a „daruszó tévelyeg” igei metafora, amely a madár jellegzetesen szomorú
hangjával diszharmóniát lop a sorokba, s ezt erősíti fel a „gerlice búgása” és a „magános gerle ”
metaforája, amelyekkel már a szomszéd kertben élők tragédiáját vetíti előre: a gerlice a
meghalt feleség, a gerle a férj metaforája.
A következő három versszak a szomszédos kertben zajló események leírása, látszóla g
szenvtelen dokumentálása. Ezt a visszafogott hangot azonban megtöri hol az együttérzés, hol
az irónia hangneme. „Nem nyit be hozzá enyhe részvét, /Legföljebb …a kiváncsiság” – mondja
Arany, ironikusan kezelve a többiek közönyét. A férj leírása azonban csupa részvét. A
„bánatos” „sohajtva” szavak az empátia93 jelei, a lírai én átérzi az özvegy tragédiáját. A
cselédlány portréja újfent ironikus: a tudatlan ember ingerült reakcióit figyelhetjük meg, aki
a tragédiából csak a rá eső nehézséget veszi észre, s haragját kivetíti másokra, jelen esetben
az árván maradt kisdedre, aki még nem képes felfogni a történteket. „Sírj no, igazán sírj” kiált
92
93

gondolatait
együttérzés
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rá, / S megveri, hogy oka legyen.” A cselédlány érzéketlensége már a kiüresedett társadalmi
rítusokat leplezi le: ha meghal valaki, sírni illik. Az illem itt már puszta pótcselekvés a valódi
érzelmek helyett.
A következő versszakban a lírai én tekintete visszafordul önnön világába, de a vers eleji
nyugodt bíbelődés már folytathatatlan, a külvilágon való elmélkedés megzavarta belső
nyugalmát.
Kertészkedem mélán, nyugodtan,
A fák sebeit kötözöm;
Halotti ének csap fülembe...
Eh, nékem ahhoz mi közöm!
Nem volt rokon, jó ismerős sem;
Kit érdekel a más sebe?
Elég egy szívnek a magáé,
Elég; csak azt köthesse be.
Fontos az első és ezen versszak második sora közötti különbség: „Gyümölcsfáim közt
bíbelek;” − „A fák sebeit kötözöm;” Ez utóbbi monda együttérző cselekedete éles ellentétbe n
áll az azt követő közönyös, cinikus kifakadással: „Kit érdekel a más sebe?” Úgy tűnik, a lírai
én is magáévá tette a világ közönyét. Ez a cinizmus azonban csak álarc. Honnan tudjuk,
hogy a költő nem közönyös? Onnan, hogy megírta a verset. Művészet soha nem születik
közönyből, csak az ember iránti mély érdeklődésből. A közöny álarca sokak számára
védekezés, menekülés az életben szerezhető sérülések elől. Ez a visszahúzódás jellemzi
Aranyt is, s ezt jól mutatja az életkép szerkezete. Először a lírai én kertjét, azaz szubjektív
világát látjuk, majd a szomszéd kert, vagyis a külvilág történéseit, innen húzódik vissza a költő
saját, belső világába, mintha menekülne a világ elől.
Az utolsó két versszak tehát a konkrét életkép gondolati síkra emelése , a lírai én
reflexiója, keserű világképének tükre. A konkrét életképből kiábrándító konklúzióra jut:
Közönyös a világ... az élet
Egy összezsúfolt táncterem,
Sürög-forog, jő-megy a népség
Be és ki, szűnes-szüntelen.
És a jövőket, távozókat
Ki győzné mind köszönteni!
Nagy részvétel, ha némelyikünk
Az ismerőst... megismeri.
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A konkrét élmény általánosítását :”Közönyös a világ”, szimbolikus életképbe sűríti.
Elhagyjuk az eredeti vidéki helyszínt, s egy világméretű táncteremben találjuk magunkat. A
klasszikus költészetben az élet toposza gyakran a tenger, rajta a hajó az egyén élete. A tenger ,
mint szimbólum a végtelen szabadságot, az élet kimeríthetetlen gazdagságát sugallja. Ezzel
szemben az összezsúfolt táncterem már az újkori világ toposza: a világ beszűkült, az
emberiség eltömegesedett,

az egyén jelentősége lecsökkent, s ezzel párhuzamo sa n

megkezdődött a modern kori elidegenedés folyamata. A patriarchális vidékről származó
Arany különösen érzékeny a közösségek fellazulására. A Kertben c. vers jól mutatja, hogyan
érez rá az egyébként jellegzetesen huszadik századi témára, az elidegenedésre, az egyének
izolálódására94 . Amikor Arany gondolati verseit írja, Nyugat-Európában már a realista regény
műfaja hódít, s ezeknek a regényeknek kedvelt helyszíne a szalon és a bálterem, azok
képmutató erkölcse, kiüresedett emberi kapcsolatai.
A verszárlatban megismétli a „Közönyös a világ” mondatot, mintegy megerősítve azt,
majd egy gúnyos, ironikus emberábrázolással tér vissza az eredeti kert metaforához, ami itt
már a világ szimbólumává nő.
Közönyös a világ... az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s - harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.
Az embert puszta ösztönlényként jeleníti meg a hernyó-hasonlatban, dehumanizálja 95 ,
akiből kiveszett minden szellemi és erkölcsi érték, önző és vegetáló lénnyé aljasodott. A vers
képi világát a visszatérő kert-kertész metaforák adják, immár filozófiai síkra emelve. A kert
az élet metaforája, benne az ember a hernyó, s a kertész a halál. Az utolsó versszak
olvastán óhatatlanul felmerül a bibliai Paradicsom kertje, ahol az ember még Isten képmása,
itt azonban már emberi mivoltából kivetkőzött, vegetáló lény. Így vezeti végig a költő a
központi metaforákat a versen, fokozatosan többletjelentéssel töltve meg őket.
A vers jól tükrözi a költő tudatosan választott esztétikáját: a forma, a stílus még
romantikus, a téma már modern. Arany mindvégig igyekszik hagyomány és újítás
94
95

elkülönülés
dehumanizál= megfosztja emberi tulajdonságaitól
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szintézisére, a gyakran népi környezetből vett metaforák, klasszikus asszociációk 96 egyetemes
és modern tartalmat hordoznak. Stílusa klasszicizáló, az igényes beszélt nyelvet emeli
szépirodalmi szintre.

AZ ÖRÖK ZSIDÓ
A vers szimbolikus önportré, mely a bolygó zsidó legendájára épül. Az irodalomban
számtalan, örök szenvedésre ítélt mitologikus alakot találunk: például a bolygó zsidó, a
bolygó hollandi, Tantalosz, Sziszüphosz, Ixion.

FELADAT:
1. Olvassátok el a hősök legendáját, és írjátok ki, milyen magyar, illetve
világirodalmi művek dolgozzák fel a történeteiket!
2. Hogyan jelenik meg az örök zsidó, illetve Tantalosz legendája a
versben?

Az örök zsidó ritka kivétel Arany lírájában, amelyben kitárulkozik. Egy levelében írja: „Ahol
engem valami mélyen érint, ott hallgatok.” Általában tárgyi költő, aki érzéseit, gondolatait
elidegeníti magától egy történetben vagy egy tárgy leírásában. Az örök zsidó önszimbólum,
melybe saját lélekrajzát, belső vívódásait, az én és a világ kapcsolatát vetíti ki.
A vers az út toposzára épül, a vándorlás idő- és térbeli kitágítására. Versbeszéde
metaforikus, a szöveg jelentése rétegzett:


konkrét képi sík : a bolygó zsidó vándorlása – a külvilág leírása (a természet és az
emberi társadalom képei tűnnek fel – térben és időben előre haladunk – olyan,
mint egy gyorsan pergő film: a lírai én tekintetét követjük, ami sehol sem tud
hosszabb ideig megállni, a világ elsuhan mellette.



szimbolikus jelentéssík: a lírai én belső, lelki útja, – nincs előrehaladás, célba
érés, mert az örök elégedetlenség hajtja, nem tud kitörni saját korlátaiból. A külvilág

96

képzettársítás
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csak illúzióknak tűnik. Belső bizonytalanságát vetíti ki, ezért belső, lelki tájnak is
nevezhetjük. Preszimbolista vers, mert a központi szimbólumot maga fejti meg:
„Szegény zsidó... Szegény szivem”
Az Örök zsidó paradoxonra épül: a refrén „Tovább, tovább” az előrehaladást sugallja, de
minden egyes versszak az el nem ért célok, a kielégületlenség érzetét kelti, az egyhelyben
topogást. A nyugalmat csak a transzcendens (isteni) kegyelemtől, vagyis a haláltól várja.
VOJTINA ARS POETICÁJA
Valószínűleg a magyar költészet leghíresebb ars poeticáját Arany írta meg a Vojtina ars
poeticája97 c. versében, 1861-ben. A vers apropója Arany elégedetlensége az eluralkodott
Petőfi-epigonokkal, akik az 1850-es években elárasztották irodalmunkat, Petőfit utánzó, népies
verseikkel, amelyekből hiányzott az igazi költészet mívessége, gondolatisága. Ezzel az epigonköltészettel számol le a vers elején gúnyos hangnemben:
Tele vagyok. Nincs tűrni mód tovább:
Feszít a kóranyag, a zagyva táp.
A továbbiakban szemléletes példákkal mutatja be, milyen az igazi költészet. Mintájául Horatius
Ars poeticája szolgált. A valóság szolgai másolása helyett a költő egy magasabb szinten kell,
hogy bemutassa az életet. Híres Horatius-idézettel nyitja meg tanácsai sorát:
Mendacem oportet esse memorem 98 :
…"Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak";
De mit ért Arany a költői hazugság alatt?
Hazudni rút. Ez ellen a morál,
A társas illem egykint perorál;
De költőnek, bár lénye isteni,
Nemcsak szabad: - szükség fillenteni.

Vojtina Mátyás korabeli epigon költő volt, a főváros ismert figurája, aki a kávéházakat járva ada elő
gyenge költeményeit. Arany az ő neve mögé bújva írja meg ars poeticáját.
98 „Hazudni lehet, de emlékezz!”
97
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A természetből vett példákkal illusztrálja, hogy látszat és valóság nem mindig ugyanaz: például
az eget kéknek látjuk, holott nem az, úgy érezzük, hogy a föld áll, holott mozog, a szivárvá ny
is csak érzéki csalódásunk része.
Minden hazugság, földön ami szép:
Csontváz, ijesztő a valódi kép;
Azt vérrel, hússal ékesíteni
Jer, jer költő!... hazudva isteni!
A költő dolga a látszat mögötti valóság felmutatása, az egyéni jelenségekben az általános
emberi tartalom megragadása. Egy ókori példával szemlélteti konkrét valóság és lényeg, egyedi
és általános ellentétét. Az ókori Athénban divatban volt egy malacríkató verseny, amit az nyert
meg, aki legjobban tudta utánozni az álla hangját. Egy csaló egyszer nagyon felsült. Ruhája
alatt egy igazi malacot rejtett el, és titokban meghúzta a farkát, mire a szerencsétlen állat „úgy
sikoltott, mint másszor soha.” A nézők kinevették, mert az igazi malacban nem ismerték fel a
malacra általában jellemző hangokat. Arany levonja a tanulságot: költőnek is az általános
emberit kell felmutatnia, a konkrét, egyedi történetben az azon túlmutató, örök igazságot. Lehet,
hogy az igazi Bánk bán nem volt hős, de a művész átalakíthatja a valóságot, „hazudhat”, hogy
egy magasabb igazságot, például a lázadó hős tragédiáját mutassa be:
nem ami rész szerint igaz,

-

Olyan kell, mi egészben s mindig az.
Az egyik szabály tehát, az egyediben megláttatni az örök emberit. A másik fontos tanács: a
költőnek le kell szűrni a valóság részleteit a lényegre, mert a „csip-csup igazságok ”,
fölösleges részletek elfedik azt. Egy gyönyörű Duna-parti leírással illusztrálja ezt. A Duna
víztükrén a város képe „tisztára mosdva… ring”, miközben a valóságban „Az utcán por, bűz,
német szó, piszok.” A folyó tükre a költészet metaforája, amely tehát nem szolgaian másolja
a valóságot, hanem kiemeli abból a lényeget. Ezután egy aforizmával vonja leg a végső
következtetést:
Nem a való hát: annak égi mássa
Lesz, amitől függ az ének varázsa:
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Ezt a híres két sort gyakran idézik későbbi költők is, a folyó víztükre, mint a költészet
metaforája visszatér József Attila Ars poetica c. versében is.

Arany humora
Arany János költészetének egyik vonulata, akárcsak Petőfinél, a játékos humor. Számtala n
tréfás alkalmi verset írt, többek között tanár kollégái születésnapjára vagy más okból. A
Nagyidai cigányok című vígeposza, illetve a Bolond Istók verses regény alaphangneme is az
önironikus humor. Petőfivel folytatott levelezése is tanúsítja, hogy a puritánul szigorú Arany
kedvelte a viccet, az élcelődést. Írt egy Szózat-paródiát is 1880-ban. Akkorra a Himnusz mellett
a Szózat is már szinte szent verseknek számítottak, a nemzet kettős himnuszának. Az Aranyparódia arról vall, hogy a magyar mentalitást ismeri fonákjáról is. A „haza” szó felcserélése a
„has”-ra tréfás, de egyben szomorú irónia is.
Hasadnak rendületlenül
Hasadnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivűl
Nincs más, amit mivelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.
Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt,
Ez a föld másra sem való,
Csak hogy eltékozold.
Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Bátorság volna ezt a hont
Neked fenntartani.
Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
Szabad száj! itt csikorgatod
Véres fogaidat.
--------------(1880 körül)
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Arany, a konzervatív
A 70-es években Arany már konzervatív szemmel, idegenkedve nézi a fiatalabb nemzedék
irodalmát. Úgy érzi, azzal, hogy eltérnek a nemzeti tárgytól, kozmopolita költészetet
teremtenek, amely idegen a magyar irodalomtól. Ekkorra a népnemzeti esztétika, melynek ő
és Petőfi a legjelesebb képviselője, már idejétmúltnak tekinthető. A fiatalok nyugatr a
tekintenek,

az új irányzatok hatnak rájuk: a realizmus,

naturalizmus,

szimbolizmus,

impresszionizmus. Ennek a fiatal nemzedéknek kiváló költője Reviczky Gyula. Vele
keveredett vitába az újtól már idegenkedő Arany. 1877-ben jelent meg Kozmopolita költészet
című verse, amelyben „dalok korcsának” nevezi az új, tágabb horizontú látásmódot, és mélyen
nacionalista nézeteket vall. A vers, azon kívül, hogy megsértette a fiatalabb nemzedéket, épp
Aranyhoz, az egyetemes szintű költőhöz méltatlan. Érezte ezt Reviczky Gyula is, aki egy
nagyon szép és tiszteletteljes versben válaszolt mesterének: Arany Jánosnak. Reviczk y
megvédi a fiatalok költészetét, tagadja, hogy nem lennének elég magyarok, és egy frappáns
aforizmával válaszol Arany vádjaira, melyben Arany munkásságát a legnagyobbak között
jelöli ki.
A tiéd is mindenütt süt.
Nagy vagy a nagyok között!
Nemzet ily naggyá sosem tesz,
Csak az eszme, mely örök.
»Két világ csodája,« fénye
Halhatatlan éneked,
Most magyar, létezni fogsz, ha
Nemzeted csak létezett!

ÖSSZEFOGLALÁS
PÁRHUZAMOS PORTRÉK
https://vassjudit.hu/2019/02/07/petofi-es-arany-portreja/
PETŐFI─ARANY TESZT EMELT
https://vassjudit.hu/2021/08/06/petofi-arany-teszt-emelt/
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FOGALMAK 9-10. osztály

PROZÓDIA

időmértékes verselés

rímtelen, rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása, egy
szövegben vagy csak emelkedő vagy csak ereszkedő verslábak
vannak (görög-római)

nyugat-európai verselés

rímes-időmértékes vagy rímes-ütemhansúlyos

gondolaritmusos verselés

rímtelen, a hasonló mondatszerkezetek ismétlésére épül, Biblia

jambus

U–

anyám

anapesztus

UU –

anyukám

ionicus a minore

UU– –

anyukámról

choriambus

– UU –

édesanyám

trocheus

–U

tudja

daktilus

– UU

tudja-e

spondeus

––

tudtál

hexameter

időmértékes sor = 6 versláb, daktilus vagy spondeus, az 5. mindig
daktilus
Férfiuról szólj nékem, múzsa, ki sokfele bolygott

pentameter

időmértékes sor = 5 versláb, daktilus vagy spondeus, középen
cezúra
Tót Gyula bádogos és  ׀׀vízvezeték-szerelő

disztichon

sorpár, egy hexameter és egy pentameter

drámai jambus

5 és feles jambus, a klasszikus drámák ritmusa
„To be, or not to be; that is the question” (Hamlet)

szimultán verselés

Különböző verselési rendszerek ötvözete, pl. a vers egyszerre
időmértékes és ütemhangsúlyos. Csokonai: Tartózkodó kérelem

szapphói strófa

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem

Partra szállottam, levonom vitorlám,
A szelek mérgét nemesen kiálltam,
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
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izzada orcám.

alkaioszi strófa

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

Romlásnak indult, hajdan erős magyar!
Nem látod Árpád vére miként fajul?
Nem látod a bosszus egeknek
Ostorait nyomorult hazádon?

aszklepiádészi strófa

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.

ütemhangsúlyos verselés

Egy ütem a hangsúlyos szótagtól a hangsúlyos szótagig tart.

A csitári / hegyek alatt /

4/4

Régen lee / sett a hó

4/3

Az hallottam / kisangyalom,

4/ 4

Véled esett / el a ló

4/ 3

POÉTIKA
metafora

névátvitel
főnévi: én drágalátos palotám
igei: száll az idő
melléknévi: rongyos füvek

allegória

elvont fogalom (élet, halál, igazság, álom stb) megszemélyesítése
vagy egy metafora végigvitele egy egész gondolatsoron

verbális stílus

a szövegben sok az ige, ettől dinamikus (mozgalmas)

toposz

ősi kép, szimbólum ( nyár, tél, tavasz, ősz, tűz, hold stb)

akrosztikon

névrejtés (Villon, Balassi)

alliteráció

betűrím, az egymás után következő szavak ugyanazzal a hanggal
kezdődnek
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hiperbola

felnagyítás, kozmikussá növesztett kép

antikizálás

a görög-római művészet utánzása, görög-római mitológiai elemek
alkalmazása

metonímia

érintkezésen alapuló szókép

szinekdoché

a metonímia fajtája, rész-egész felcserélése
pl. „Küzdött a kéz…” (Vörösmarty: Előszó))

asszociáció

képzettársítás

negatív tájfestés

képi montázs, a költő azt írja le, ami a tájból hiányzik, ezért a
tájnak egyszerre két állapotát látjuk.
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

vershelyzet

az a szituáció ( a vers elején), amelyben a költő megjeleníti
önmagát és környezetét, ebből indul ki a gondolatmenet

hapax legomenon

egyéni szólelemény
Pl. Berzsenyi Dániel: „elestvéledtem”

reflexió

elmélkedés

önreflexió

amikor önmagunkról gondolkodunk, beszélünk

fentebb stíl

a klasszicisták stíluseszménye, emelkedett, csiszolt szépirodalmi
stílus
RETORIKA

retorikus kérdés

Nem vár választ, mert az már benne rejlik a kérdésben

expozíció

a retorikus mű bevezetése

argumentáció

a retorikus mű érvelés része

konklúzió

a retorikus mű befejezése, következtetés

paradoxon

képtelen ellentét

Szomjan halok a forrás vize mellett. (Villon)
parafrázis

átirat, nem szószerinti idézet

didaktikus

tanító jellegű , „szájbarágós”

oximoron

ellentét a jelző és a jelzett szó között

„Bölcselkedő oktalanság” (Kölcsey: Vanitatum vanitas)
retardáció

késleltetés

meditációs szerkezet

kérdések-válaszok láncolata

propozíciós vers

iskolai versgyakorlat, a versnek meg van adva a tárgya és a műfaj
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pictura

leíróvers

sentencia

bölcs mondás, bölcseleti vers

EPIKA

epika

elbeszélő műnem, története és narrátora (elbeszélője) van
verses epika: eposz, elbeszélő költemény, ballada
prózai epika: novella, elbeszélés, regény

eposz

hősköltemény, egy egész nép életére kiható harci eseményt mond
el (Homérosz: Iliász, Odüsszeia, Vergilius: Aeneis, Zrínyi Miklós:
A szigeti veszedelem)

invokáció

az eposz szerkezeti egysége, a múzsa megidézése

propozíció

az eposz szerkezeti egysége, tárgymegjelölés

enumeráció

az eposz szerkezeti egysége, seregszemle

in medias res

a dolgok közepébe vágva

epitheton ornans

eposzi jelző, pl. „leleményes Odüsszeusz”

novella

prózai kisepika műfaja, történetet mond el, narrátora van, egy
szálon futó cselekménye, kevés szereplője, határhelyzetre épül
Boccaccio: A sólyom feláldozása

regény

prózai nagyepika műfaja, lehet több szálon futó cselekménye, sok
szereplős, térben-időben korlátlan cselekmény

pikareszk

utazóregény, a polgári regény első műfaja, a hős még csak külső
utat jár be, nincs jellemfejlődés
Cervantes: Don Quijote

tézisregény

felvilágosodás kori regény, az utazóregény gondolatilag elmélyített
változata, egy filozófiai tételt cáfol vagy igazol
Voltaire: Candide

robinzonád

„szigetregény”, a hős egy lakatlan szigeten próbál megküzdeni a
fizikai-lelki megpróbáltatásokkal
Defoe: Robinson Crusoe
Golding: A legyek ura

társadalomszatíra

A társadalom torzulásait kifigurázó regény, melyre a metsző gúny
és az irónia jellemző
Swift: Gulliver

fejlődésregény

Bildungsroman, a hős külső-belső utat jár be, van jellemfejlődés
Goethe: Wilhelm Meister
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én-regény

Naplóregény, levélregény, egyes szám első személyű
vallomásregény, a belső történéseken van a hangsúly
Goethe: Wether

objektív elbeszélő

Csak a tényeket közli, tárgyilagos

szubjektív elbeszélő

Közvetlenül értékeli a hősöket, elfogult

narráció

Elbeszélés

lineáris időszerkezet

Kronologikus, az eseményeket időrendi sorrendben adja elő

retrospektív időszerkezet

Visszatekintő: jelen – múlt - jelen

verses regény

epikolírai műfaj, versbe szedett regény, a történetet az elbeszélő
megszakítja lírai reflexiókkal
Byron: Don Juan, Puskin: Anyegin, Arany János: Bolond Istók

vígeposz

eposzparódia, megtartja a klasszikus eposz kellékeit, de a
cselekmény és a hősök kisszerűek, komikusak
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

értekező próza

a tudomány és a szépirodalom határán áll, valamilyen filozófiai
vagy kulturális kérdést feszeget, retorikus és szépirodalmi
eszközökkel
Kölcsey : Parainesis
LÍRA

líra

a legszubjektívebb műnem, formája a vers, többnyire rímesritmikus szöveg

dal

lírai műfaj, egynemű érzést fejez ki, rövid, szabályos versszakokra
épül, énekelhető
Csokonai: Tartózkodó kérelem, Petőfi: Fa leszek, ha…

epigramma

eredetileg sírfelirat, később bölcseleti vers, csattanóra épül,
disztichonban íródik
Anakreon: Gyűlölöm, Catullus: Caesarhoz, J. Pannonius:
Pannónia dicsérete, Kölcsey: Huszt

óda

lírai műfaj, lírai szónoklat, megszólítottja van, retorikus szerkezetű
(expozíció, argumentáció, konklúzió), patetikus hangnemű
költemény, filozófiai vagy morális kérdést feszeget
Horatius: Licinius Murenához, Berzsenyi Dániel: A
magyarokhoz, Vörösmarty: Szózat

elégia

Lírai műfaj, hangulati vers, valamilyen életérzést fejez ki
lecsendesült, sztoikus hangnemben
Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról, Berzsenyi
Dániel: A közelítő tél

episztola

Költői levél, Horatius: Ars poetica, Berzsenyi Dániel: Vitkovics
Mihályhoz
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elégikó-óda

Csokonai: A Magánossághoz

panegirikusz

Dicsőítő költemény

ballada (villoni)

Középkori táncdal, 3x8 soros versszak + ajánlás
Villon: Záróballada

ballada (népballada)

Tragikus történetet mond el, epikus, lírai és drámai vonásai vannak
(története és elbeszélője van, dalszerű, dialógusban íródik, balladai
homály jellemzi)

szonett (petrarcai)

2x4 soros versszak + 2x3 soros versszak
10/11 szótagú, jambikus (U–) sorok
Rímképlet: abba abba cdc dcd

szonett (shakespeare-i)

10/11 szótagú, jambikus sorok
Nincs versszakokra tagolva
Rímképlete: ababababcdcdee

jeremiáda

Jeremiás próféta nevéből elvont lírai műfaj, siralomének,
panaszáradat

Rákóczi-nóta
rondó

Lírai műfaj, egyes sorok körkörösen ismétlődnek

danse macabre

Haláltánc, középkori lírai műfaj

trubadúr líra

A középkori világi költészet válfaja, provanszál költészet, szerelmi
líra, udvarlóversek
Vogelweide (német trubadúrköltő = Minnesänger)

zsoltár

A Bibliából átvett vallásos lírai műfaj, Dávid zsoltárait utánozza,
könyörgő, dicsőítő, hálaadó zsoltár

vágáns

Középkori vándorköltő ( kicsapott diákok, papok)
Carmina Burana (vágáns líra)

poeta laureatus

Koszorús költő (Petrarca)

poeta doctus

tudós költő (Csokonai, Arany)

poeta natus

ösztönös költő

ars poetica

Költői hitvallás

lírai monológ

lírai műfaj, drámai jambusban íródik, meditációs szerkezetű
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban

rapszódia

romantikus lírai műfaj, éles hangulat – és hangnemváltások
jellemzik
Vörösmarty: Liszt Ferenchez, A vén cigány, Előszó
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idő-és értékszembesítő vers

a múltat hasonlítja össze a jelennel, a múlt értéktelített, a jelen
értékhiányos
Berzsenyi: A magyarokhoz, Kölcsey: Zrínyi dala

kivetített belső dialógus

látszólag két különálló személy beszélget, valójában a költő
vitatkozik önmagával
Kölcsey: Zrínyi dala, Zrínyi második éneke

DRÁMA
dráma

tragédia






Előadásra szánt, cselekményes mű
Akció-dikció egysége jellemzi
Konfliktus, drámai harc, értékrendek harca
Expozíció, kibontakozás, bonyodalom, tetőpont,
megoldás
 Dialógus, monológ
Drámai műfaj, a tragikum jellemzi, pozitív értékek pusztulása
Szophoklész: Antigoné
Shakespeare: Hamlet

katarzis

A néző lélekállapota, részvét a pozitív értékek pusztulása miatt,
megkönnyebbülés, mert helyreáll az erkölcsi értékrend

komédia

Vígjáték, uralkodó esztétikai minősége a komikum (humoros
jelleg), emberi gyengeségeket figuráz ki, a látszat és a valóság
ellentétére épül
Moliére: A fösvény

helyzetkomikum

A hősök két malomban őrölnek (másról beszélnek, de azt hiszik,
hogy ugyanarról)

jellemkomikum

A jellemgyengeség felnagyítása, eltúlzása („moliére-i túlzás”)

farce

Bohózat

commedia dell’ arte

Rögtönzésre épülő előadás ( csak a cselekményvázlat van leírva, a
dialógusokat improvizálják)

deus ex machina

Eredetileg emelő szerkezet („Isten a gépből”) , mai jelentése:
váratlan, szerencsés fordulat

drámai költemény

romantikus műfaj, szakít a klasszikus dramaturgiával, a
cselekmény téren- és időn keresztül csapong, nincs drámai harc, a
hangsúly a filozófiai kérdéseken van.

emberiségköltemény
világdráma

többszintes dráma

Goethe: Faust, Byron: Manfred, Vörösmarty: Csongor és
Tünde, Madách Imre. Az ember tragédiája

a dráma cselekménye különböző világszinteken játszódik (föld-ég
stb)
Shakespeare: Szentivánéji álom, Vörösmarty: Csongor és
Tünde
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HANGNEM
pátosz, patetikus

fennkölt, magasztos hangnem

humor, humoros

kedveskedő, tréfás kifejezése

irónia, ironikus

szelíd gúny, az ellenkezőjét mondjuk annak, amit gondolunk
(„ügyes” , ha valaki elront valamit)

gúny, gúnyos

erős kritika, nyers kifejezések

szakrális

szent, vallásos, áhítatos

profán

világi, szentségtörő

groteszk

a torznak, a kisszerűnek, a komikumnak és a pátosznak a
keveredése
ESZTÉTIKA

esztétika

A szépség tudománya, művészetelmélet
Az első esztétikát Arisztotelész írta: Poétika

Mimézis, mimetikus

Utánzás, a valóság tükrözése

kalokagathia

A művészi és az erkölcsi szép egysége, a mű szép és erkölcsös
(görög művészetideál)

idealizál

Eszményít

kultúra

A társadalom szellemi tevékenysége

Magas kultúra

 Vallás, tudomány, filozófia, művészet
 Tágabb értelemben: viselkedéskultúra stb.
A művelt rétegnek szóló műalkotások

Populáris kultúra

A kevésbé művelteknek szóló kultúra

Arisztotelész

Poétika, a művészet mimézis

Horatius

Ars poetica, a művészet gyönyörködtet és tanít

Boileau

Klasszicista esztéta: Art Poetique, hármas egység szabálya: a
cselekmény, az idő és a hely egysége (drámában: egy
cselekményszál, 24 óra alatt, egy helyszínen játszódik)
megkülönböztet alsóbb és felsőbbrendű műfajokat és stílusokat

Winckelmann

Klasszicista esztéta: görög művészet = nemes egyszerűség
TOPOGRÁFIA

Ithaka

Odüsszeusz királysága

Kolonosz

Szophoklész szülőhelye

Leszbosz szigete

Szapphó lakóhelye

Tibur

Horatius lakóhelye Róma mellett, „Tibur dalnoka”

Firenze

Dante szülővárosa
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Párizs

Villon szülőhelye, a Sorbonne egyetem

Stradford-upon-Avon

Shakespeare szülővárosa

Ferrara, Padova

Itt tanult Janus Pannonius

Zólyom vára

Itt született Balassi Bálint

Esztergom

Itt halt meg Balassi a vár ostromakor

Csáktornya

Itt született és élt Zrínyi Miklós

Zágon

Itt született Mikes Kelemen

Rodostó

Itt halt meg Mikes Kelemen

Ermenonville

Itt élt Rousseau

Ferney

Itt élt Voltaire

Frankfurt

Itt született Goethe

Weimar

Itt élt Goethe

Érsemjén

Kazinczy szülőhelye (Tiszántúl)

Debrecen

Csokonai szülőhelye

Egyházashetye, Nikla

Berzsenyi szülőhelye (Dunántúl), lakhelye

Kecskemét

Katona József szülőhelye

Sződemeter, Cseke

Kölcsey szülőhelye, lakhelye

Nyék

Vörösmarty szülőhelye

Kiskőrös

Petőfi szülőhelye

Nagyszalonta

Arany János szülőhelye

SAJTÓ

Magyar Hírmondó (1780), Kassai Magyar Múzeum (1788), Uránia (1794), Aurora (1822) Athenaeum
(1837) Életképek, Pesti Divatlap, Pest Hírlap, Jelenkor

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK

Ókor (antikvitás)

Kr.u. 476-ig


Középkor

Homérosz, Szapphó, Szophoklész, Catullus, Vergilius,
Horatius, BIBLIA
Kr.u. 476-14. sz.





Keresztény-feudális világkép
Teológia, hét szabad művészet
Latin nyelvű, vallásos irodalom
Irodalom: didaktikus és moralizáló
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Reneszánsz

Szt. Ágoston, Jacopone da Todi, Assissi Szent Ferenc,
Dante, Vogelweide, Villon
14-16. sz.








Barokk

humanizmus, reformáció
szekularizáció, polgárság előretörése
művészet: mimetikus, szépségkultusz
anyanyelvű irodalom
szórakoztató szépirodalom megjelenése
könyvnyomtatás
Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Janus Pannonius,
Balassi Bálint,
16-17. sz.

Felvilágosodás





18. sz.

klasszicizmus

 polgárság hatalomra jutása
 francia forradalom (szabadság, egyenlőség, testvériség)
 racionalizmus
 empirizmus
 materializmus
 polgárosult irodalom
a felvilágosodás művészeti irányzata

ellenreformáció, rekatolizáció
keresztény-feudális világkép utóvirágzása
túldíszítettség, keresztény misztika
Tasso, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen






szentimentalizmus

a görög-római klasszikusok követése
normatív esztétika
racionalizmus
felsőbbrendű műfajok: tragédia, eposz, óda, elégia,
epigramma, episztola
 formai igényesség, antikizálás
 Swift, Voltaire, Goethe, Schiller
A felvilágosodás művészeti irányzata

romantika

 Az érzékenység irodalma
 Vallomásos művek
 Túlcsorduló érzelmek
 Rousseau, Sterne, Goethe: Werther
19. század eleje











lázadás a klasszicizmus kötöttségei ellen
irracionalizmus, liberalizmus, nacionalizmus
világ = misztérium
ráció helyett: intuíció
az alkotói egyéniség szabadsága, zsenikultusz
műfajhatárok összemosása
irodalmi népiesség, historizmus, pszichologizmus,
orientalizmus
Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Poe
V. Hugo, Novalis, Hoffmann, Heine
Puskin, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai
FILOZÓFIA
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filozófia

A bölcsesség szeretete, bölcselet

idealizmus

Szellemelvű filozófia, a szellem magasabb rendű, mint az anyag

materializmus

Anyagelvű filozófia, a szellem is anyag

etika

Erkölcstan

sztoicizmus

aurea mediocritas

 A bölcs belenyugvás, szenvedélymentes szemlélődés
 Szellemi-erkö lcsi függetlenség
 Epikurosz, élvezd az életet, de mértékkel
 Horatius: Carpe diem („Élj a mának!”)
arany középszer

panteizmus

 Horatius : tartózkodjunk a szélsőségektől
Istent azonosítja a természettel

transzcendens

Isten (zsidó-keresztény) – érzékelhetőn, értelmen túli

újplatonizmus

Platón követői a reneszánsz korában

epikureizmus



humanizmus

A szellem magasabb rendű, a lélek a tökéletes felé
törekszik, Petrarca
A reneszánsz ideológiája

aufklerista

 Emberközpontúság, Szekularizáció
 Görög-római művészet felfedezése
felvilágosult

racionalizmus

Felvilágosodás filozófiája

szenzualizmus

 Ráció= értelem
 Észelvű filozófia
 Csak azt fogadja el, amit az értelmével belát
 Descartes: Cogito ergo sum
Érzékelés filozófiája

empíria

 Elme születéskor: tabula rasa (tiszta lap)
 Minden ismeretünket tapasztalás útján szerezzük
Tapasztalat

deizmus

Szokratész

Platón

 Empirikus tudomány = tapasztalatra, kísérletre épül
 A felvilágosodás vallása
Isten csak megteremtette a világot, további sorsába nem szól
bele






Kérdezve tanítás
Daimón
Gnoti se auton (Ismerd meg magad!)
Ideatana
Állam (első utópia)

Arisztotelész

Poétika, Retorika, Logika stb

Szt. Ágoston

Keresztény bölcselet, Vallomások

Aquinói Szent Tamás

5 istenbizonyíték

Rotterdami Erasmus

15. sz. Humanista tudós, A balgaság dicsérete

Descartes

17. sz., racionalista filozófus, Cogito ergo sum
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Pascal

17. sz. filozófus, Gondolatok

Spinóza

 „Minden méltóságunk a gondolkodás ban rejlik.”
17. sz., holland filozófus



Immanuel Kant

bibliakritika
Etika: „Az üdvösség nem az erény jutalma, hanem
maga az erény.”
1781 A tiszta ész kritikája




Hegel

ismeretelméleti szkepszis
magánvaló világ – jelenségvilág
kategórikusz imperatívusz

A szellem fenomenológiája




dialektikus idealizmus
tézis, antitézis, szintézis
világszellem: Weltgeist
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