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JONATHAN SWIFT: GULLIVER 

1726 

 

FELADAT: 

 

Nézzetek utána az interneten, ki is volt Jonathan_Swift, és a Gulliveren 

kívül miért jelentős a szerepe az angol irodalomban, illetve a korabeli 

politikában! 

 

 

 

A Gulliver témája, műfaja 

„Olvasása közben az ember mélyen szégyelli, hogy ember” – írja Szerb Antal, s való igaz, Swift 

Gulliverje talán a legkeserűbb szatíra az emberi társadalomról. Rendkívül sötét képet fest az emberi 

hibákról, bűnökről. Témája a civilizáció bemutatása, az ember jellemzése. Utazóregény és 

társadalomszatíra egyben. Az első három könyv a társadalomszatíra, amelyekben hazáját, Angliát 

figurázza ki képzeletbeli világok leírásával. A negyedik könyv (a Nyihahák országa) pedig utópia egy 

tökéletesnek képzelt világról. 

Az elbeszélő 

Az elbeszélő maga Gulliver, a főszereplő, az ő változó szemszögén keresztül látjuk a világot. A naiv, 

büszke, sőt nagyképű angol polgárból a mű végére elkeseredett ember lesz, aki mindenből kiábrándult, 

már szinte cinikus nézeteket vall. 

Valóság és fantasztikum kapcsolata 

Cselekménye a fantasztikum és valóság síkjain váltakozik, Swift egy képzeletbeli utazást ír le kitalált 

helyszíneken. A fantasztikum szerepe kettős: egyrészt izgalmas kalandokat nyújt az olvasónak, 

megmozgatja a fantáziáját, másrészt a valóság torz tükre, hiszen a fantasztikus helyszíneken a létező 

társadalmak jellemzőit ismerjük fel. A swifti szatíra írói eszköze a kicsinyítés (Lilliput) és a nagyítás 

(óriások földje). Ez a torzító tükör az értékek relativitására1, viszonylagosságára hívja fel a figyelmet. 

Swift a legképtelenebb dolgokat objektív, tárgyilagos hangon meséli el, mintha valóban megtörténtek 

volna, s ez a hangnem és a nevetséges cselekmény közötti feszültség a humor másik forrása. 

                                                             
1 relatív: viszonylagos, attól függ, honnan nézzük 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
https://mek.oszk.hu/08300/08351/08351.htm
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Civilizációkritika 

Az első három könyv tehát társadalomszatíra, melynek célja éles 

civilizációkritika, az emberi társadalom kegyetlen kifigurázása. Az első 

könyv Lilliput, a törpék országának bemutatása, valójában az angol 

társadalom szatírája. Lilliput értékrendje torz, Gulliver mindenhol 

korrupciót, középszerűséget, kicsinyességet, fanatizmust talál. Kigúnyolja 

a politikusokat, a közigazgatást, még az uralkodót is. Lilliputban Gulliver 

az óriás szemszögéből, felülről és kívülről látja a hibákat, s Swift 

megjátszott naivitással úgy tesz, mintha Gulliver nem is venné észre, hogy 

imádott Angliája tükörképét látja Lilliputban. Az angol polgári 

demokrácia jelszava: „The right man on the right place.” – „A megfelelő ember a megfelelő helyre.” 

Erre a jelszóra cáfol rá Lilliput társadalma, ahol a valódi erények egyáltalán nem számítanak, nem a 

rátermett ember kerül a megfelelő pozícióba. Az állás (pl. miniszteri) betöltésénél nem számítanak az 

egyéni érdemek vagy szorgalom, csupa hozzá nem értő ember irányítja az országot. 

A második könyvben, az óriások földjén a fordított tükörképet látjuk. Itt Gulliver a törpe, s az egyébként 

jóindulatú, humánus világban ő válik nevetségessé. Itt minden kis hibát felnagyítva lát, és saját országát, 

Angliát tökéletesnek állítja be. Az óriások királyával folytatott eszmecseréjében dicsekszik a „fejlett” 

Anglia eredményeivel. Azonban minden relatív, Swift az óriások királyának szájába adja az angol 

civilizáció éles és kegyetlen kritikáját: 

„Egy másik audiencia alkalmával őfelsége azon fáradozott, hogy summázza mindazt, amit hazámról 

előadtam: […] Te a világ legszebb dicshimnuszát mondtad el itt nekünk hazádról. Napnál világosabban 

bizonyítottad, hogy a butaság, a naplopás és bűnözés azok a feltétlen követelmények, melyek nélkül 

nálatok senki sem lehet törvényhozó. […] Egyáltalán nem derült ki az általad előadottakból, van-e 

egyáltalában olyan állami pozíció nálatok, melyek betöltéséhez valami tudás vagy képesség 

igényeltetik.[…] mindezekből nem tudok más következtetést levonni, mint hogy dicső hazád szülötteinek 

zöme a nyomorult és visszataszító férgek legkártékonyabb fajtája…” (Szentkuthy Miklós fordítása) 

A harmadik könyv Laputáról, a repülő szigetről szól, ez a rész a tudomány és filozófia szatírája. A 

tudósok és filozófusok elszakadtak a valóságos társadalmi problémáktól, öncélú, értelmetlen 

elméleteket gyártanak, miközben az emberek nyomorognak. Különösen keserű szatíra ez, hiszen Swift 

abban a korban nyújt lesújtó véleményt az emberi szellem alkotásairól, amely kor magát a fény, az 

értelem századának tartja. 

A negyedik könyv cselekménye a Nyihahák országában játszódik, ez a rész egyszerre szatíra és utópia. 

Itt a lovak bölcsek, humánusak, velük szemben a jehuk (emberek) undorító, alantas lények. A Gulliver 

már-már cinikus véget ér – a főhős úgy látja, hogy az állatokban több emberség van, mint az 

emberekben. 
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Swift hatása 

A swifti társadalomszatíra nagy hatással volt az európai irodalomra, benne a magyarra. A Gulliver hatása 

mutatható ki Karinthy Frigyes regényeiben (Utazás Faremidóba, Capillária), illetve a modern 

Gulliverben, Szathmáry Sándor Kazohínia című regényében. (A Gullivert először Karinthy Frigyes 

fordította le magyarra.) 

 


