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NORBERT CONRADI: SIC EST, CONSCRIPSI VERSUS
Cette analyse se rattache à l'étude intitulée „L'épigramme de langue latine dans la
pratique poétique des piaristes du XVIII e siècle". C'est là que l'auteur parle plus en détail
de la vie de Norbert Conradi, auteur de l'épigramme qu'il soumet ici à une analyse détaillée.
Dans son analyse, il éclaircit les circonstances de la naissance du poème qui a été conservé
sous forme manuscrite, et il en détermine le but et les rapports personnels. Puis, il analyse,
vers par vers, le texte du poème, ses éléments verbaux et rythmiques et ses images. Le principal moyen poétique de l'épigramme est la riche dialectique des contrastes multiples. C'est
l'équilibre des contrastes qui caractérise l'attitude poétique aussi de Conradi: les cheveux
gris et l'âme jeune, le poète ami des dieux et le vieillard grognon, voilà les expressions qu'il
emploie, avec une certaine ironie envers soi-même et avec un enthousiasme souriant.

Pór Péter
FALUDI FERENC ÉS A FORGANDÖ SZERENCSE STÍLUSTÖRTÉNETI HELYE
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse
Fortuna szekerén okosan ülj
Ügy forgasd tengelét, hogy ki ne dűlj.
Ha szépen vezetett,
Ha miben kedvezett,
Ha miben kedvezett, meg ne örülj,
Fortuna szekerén okosan ülj —
Fortuna szekerén okosan ülj.
•

Jó kedve s kereke egyaránt jár,
Forgandó, változó, ma kinccsel vár,
Holnap lenyomorít,
És megint boldogít,
És megint boldogít, elhigyjed bár,
Jó kedve s kereke egyaránt jár —
Jó kedve s kereke egyaránt jár.
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont-aranyt, holnap szűrt rak,
Tudják, kik táborát
Lakták és udvarát,
Lakták és udvarát, sok nagy urak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak.
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Dolgárul senkinek számot nem ád.
Megbecsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,
Magasztal, legyaláz, bút hoz reád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Hol édes ]ó anyád, hol mostohád !
1.
Valamelyest még önnön címére is rácáfolva, a Forgandó szerencse kevéssé szenvedte
meg az irodalmi alkotások kiszámíthatatlan fátumát: majd két százada immár, hogy a köl
temény minden számottevő antológiában szerepel, s egy-egy sorát vagy képét mai napig
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gyakran és hatásosan szokták idézni különféle esszék és tanulmányok. Nemcsak, s nem is
elsősorban azért, mert könnyen gördülő, kifejezetten látványos vers, középiskolás tankönyvek
és szavalóversenyek joggal kedvelt mintadarabja, — de legfőképpen mivel számos szempont
ból példázó erejű alkotásnak érezte és érzi az irodalomkritika.
Történeti értékét, helyét tekintve a XVIII. század műköltészetének egyik legszervesebb
és legökonomikusabb alkotása; stílustörténetileg a barokk-rokokó korszak lezárultának és a
racionalista felvilágosodás illetve a népiesség keletkezésének határvonalán született, s így —
a motívumkutatás nézőszögéből — a folyamatos hagyományrendszerű szerencsemotívum
feldolgozásának is egyik legfontosabb tájékozódási pontja; végezetül pedig Faludi Ferenc
feltétlenül jelentős lírai életművének legsúlyosabb és legértékesebb költeménye: mindenképpen
példázó funkciójú vers tehát.
Másfelől persze, ha magát a szétbontatlan költeményt, annak egységes hangulatkörét
közvetlenül szembesítjük az áramlatokkal és művekkel, melyeket példázni hivatottnak lát
szik, hamar megérezhetni, hogy a vers talán még erősebben különül el az egyes csoportosítá
sokon belül, mint ahogy ez a számottevő műalkotások természetes sajátja. Ezen belül is meg
hökkentő azonban, mily mértékben eltér Faludi lírai életművének s az életmű legismertebb,
mondhatni reprezentatív darabjának karaktere: látszólag éppen legnevesebb költeménye
majdhogy a legkevésbé jellegzetesen Faludi-vers.
önértékét tekintve a Forgandó szerencse minden erénye ellenére sem nő fel a magyar
líra klasszikus remekeihez; e kettős szempontú, tehát egyfelől a vers példázat funkcióját,
másfelől ezen túllépő vonásait, s a kettő viszonyát taglaló elemzés azonban érdekes tanulságo
kat ígér mind a kor lírai formanyelvének, mind Faludi helyének, jelentőségének meghatá
rozásához.
2.
Stílművésznek szokták tartani, a játékos, de inkább rafinált, sőt néha morbid rokokó
jelentős magyar stílművészének. Nyilvánvaló azonban, hogy világnézete teljesen nem azono
sítható az irányzat öncélú formakultuszával, és a savoir vivre filozófiájával, bár valóban
részint az annak jegyében megszületett műveket fordította, s valamelyes kapcsolatok kötik
hozzá; miként nemcsak elszegényítenénk, hanem félreértenénk életművét, ha nem többnek,
csupán a világias érdeklődésű jezsuitizmus irodalmi megnyilatkozásának tekintenénk. Alko
tásainak már felületes áttekintésére szembetűnő, mennyire tipikusan ekletikus, majdhogy
kompilatív jellegű világnézet az övé, — nyilvánvaló hát, hogy ráépülő összetett stílusát sem
lehet egyetlen áramlathoz kötni.
Stílművész volt valójában; csak éppen — ellentétben nyugati kortársaival — igen kevés
és szétszórt műköltészeti hagyományra támaszkodott, jelentősrészt neki magának kellett
megteremtenie a stílust, s valamennyire a költői nyelvet, melynek művésze lett: joggal nevez
hetjük hát Faludit stílusteremtő, s még tovább, stíluseszményt-teremtő művésznek.
Szembeállítva későbbi kísérletekkel, melyek nem egyszer mértéket vesztettek és túl
zásokba fordultak, Horváth János Faludi kezdeményeinek végig megérzett önharmóniáját,
„épségét" hangsúlyozza, azt, hogy milyen biztosan
tartja e „vaskosabb rokokó" a reális és a
művi, a régi és az újabb elemek összhangját.1
Az építőelemek sokfélesége, s — egy-egy művön belül — kellemes, zavartalan egységük:
ez hát Faludi stíluseszményének két alapcélzata. Közismert, milyen tudatosan és rendszeresen
törekedett az elsőt megvalósítani, hogy némelyiket rögtön lefordítva, másokat — későbbi
felhasználásra — egybegyűjtve sokféle irodalmat és sokféle kultúrkört igyekezett magába
asszimilálni. Nem kevésbé tudatosan irányította azonban magának az asszimilációnak folya
matát sem: verseiben és prózájában gyakran nyomon követhető még a technikája is annak,
ahogy minden elemet, rokokó képeket éppúgy, mint a parasztok körében feljegyzett „szépen
illő társ-igéket" szervesen és funkcionálisan szövegébe építeni törekedett.
„Lator Ámor, ha elvetted,
Ha megloptál engemet,
Mondd meg, dévaj, hová tetted,
És add vissza szívemet" —
olvassuk például a Phyllis-Ъеп, s ennek a szakasznak a német eredetiben nincs nyoma, Faludi
betoldása, melyért aztán cserébe néhány későbbit összevont; a tematikus variáció, jól kihall1

L.: HORVÁTH JÁNOS: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927.
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hatóan, a népi szólás („És add vissza a szívemet"), a népi intonáció (lator, dévaj, a párhuzamos
szerkesztés) és a rokokó színpadi játék, az évődő dialógus egyesítésének stílusbravúrját cé
lozza. Miként a Tündérkert gongorai virágbálján is —
„Ezek térdet, fejet hajtván,
Megtisztelik párjakat;
Mosologva kezet adván
Cifrán rakják lábakat." —
magyar urak és dámák bókolnak, s leszármazottaik majd Dorottya farsangi mulatságán
találkoznak egymással.2
Másutt egy ősrégi allegória, az Igazság és Hamisság harcának története egyszercsak egy
magyar közmondásra csattan — „ . . . mit cselekszel, 3gyáva együgyű? Nem jut-e eszedbe,
hogy pártját fogván az Igazságnak, betörik fejedet.. ," — már-már azt a benyomást keltve,
hogy az egész, s az eredetiben nem szereplő történetet részint ennek kedvéért iktatta be;
ismét másutt pedig érezhetően abban leli kedvét, hogy a magyaros mondatfordulatokat a
mitologikus elemekkel összeötvözze: „...megveszett bennekajó íz; csak a csillámló, lát
szólagos tisztségekre vágyódnak, nem a közhaszon, hanem különös nyerekedés, nem a tisztes
ség és böcsület, hanem a költséges pompa, kényesség és puhaság van előttök. Venus leverte
helyéről Bellonát és Minervát, parancsol kíméletlenül mind a kettővel. . ."*
A sokféleség harmóniájának tudatosan átgondolt és megvalósított törekvését egy másik
síkon is végigkövethetjük. Prózájának és lírájának közös domináló vonása a szinte miden
sorát átható mozgalmasság.
„Als bei einer reinen Quelle
Phyllis sanft in Rosen schlief
kam Cythere an die Stelle
und ihr Sohn, der vor ihr lief . . . " —
hangzik például a Phyllis eredetijének első versszaka, míg Faludi
„Phyllis nyugszik, mély álomban
A szép Phyllis elmerült,
íme Ámor jött azonban;
Loppal oldalához ült." —
lemondott az időhatározós, nyugodt elbeszélés leíró elemeiről (rózsa, forrás), a mondatot
széttördelte, az ellentétet grammatikailag (íme, azonban) és értelmileg (loppal) nyomatékosí
totta. Abban a versszakban pedig, melyet fentebb idéztünk („Lator Ámor . . . " ) , négy rövid
sorban öt igét halmozott egymásra.
Bármennyire kedvelte is azonban ezt a gyakran szűkkörű, sőt mesterkélt, de mindig
sokszorosan intenzív mozgalmasságot, mely a rokokó líra művi világát oly erősen jellemezte,
szemben a szavak önértékű kultuszának précieux költőivel, az ő stílusának központi motívuma
a kép, és igéinek néha kiszámíthatatlannak tesző szeszélyes halmazát valójában mindig alá
rendelte e centrális — divatos szóval: strukturáló — elemnek. A másik oldalon viszont a kép
csaknem kizárólagos principátusának érdekében javarészt lemondott az annál tágabb körű,
tehát gondolati jellegű megközelítés és megfogalmazás igényéről. Jellemző már az is, hogy a
Phyllis eredetijének némileg elvontabban fogalmazott sorait —
„Dieses liebt Geburt und Stande
jenes nur was ihn gefällt
und das taugt allein aufs Lande
und das gar nicht in die Welt." —
metaforával fordította:
„Ez tárházat, kastélyt vadász
Tetszik néki a kincses szép" —

1
Az egyes versek forrásait illetően természetesen TURÓCZI-TKOSTEER JÓZSEF két neves tanulmányára
támaszkodom.
L.: Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom — Világirodalom. Bp. 1961.
s
Faludi Ferenc: A mostani világ. Összes Müvei, Pest 1853. 347.
* I. m. 348.
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és a (rímkényszer inspirálta) folytatás szabadabb átköltésében is ennek a képnek fonalat
követte:
„Emez böcsületet horgász,
Ennek a kell, aki szép."
Nagyobb, mondhatni szimbolikus jelentőségű azonban A mostani világ egyik kis prózai remek
lése, melyben kiindulásul elmondja ugyan a szentenciát is —
„Nem csoda, hogy az istenes jóság (virtus) meg vagyon vetve, minden külső és belső
csintalan erkölcsnek vagyon keleté" —
de nyomban utána elkezdi cifrázni —
„odaveszett a jámborság, elnémult az igazság, fennforog a hazugság, csalárdság, erő
szak, gyilkosság, kevélység, ragadomány, sokféle árulás, kietlenség, mértéktelenség stb." —
hogy aztán egy újabb, de képien fogalmazott aforizmán át —
„Ez az oka, hogy az if jakban megfogyatkozott az erő, és hogy az öregek az ifjak pá
lyáját futják" —
eljusson a láthatóan a legnagyobb kedvteléssel épített és túlcsavart, de valószínűtlen, irreális
voltában is konkrét jelentést hordozó képig:
„mind a két nem gyarlódik, nem tudja megismerni jobb kezét, minthogy boldogulását
bal felől keresi, háta mögé veti mindazt,
ami legdrágább, lábbal tiporja az idvességre valót,
hanyatt-homlok rohan veszedelmére."5.
Stíluseszményét az igék és a díszítő elemek öncélú játékának és a gondolatok közlésé
nek határvonalai közé tájolhatnánk be. Versei mindegyikének középpontjában egy-egy kép
áll, a későbbiek során ezt variálja, bővíti és cifrázza. Gondolati anyaguk viszont sekélyes,
érdektelen és semmilyen irányban nem mozog: a költemények ezért csak térben terjednek,
időben nem, statikus jellegűek, s bár Turóczi-Trostler joggal látja Faludit az első magyar
architektonikus versek költőjének, ezeknek a harmonikus alkotásoknak lezáró és betetőző
point-je még nem értelmi, csak retorikus, kétségkívül a kifejezés problémái ihlették és irá
nyítják őket és nem a gondolaté, sikerült költeményeiből a stílusbravúr véghezvitelének és
megcsodáltatásának játéka, öröme árad.
Az általa megteremtett lírai kifejezésmód történeti jelentőségét felmérni külön ta
nulmány feladata lenne; annyi azonban már a vázoltak alapján is bizonyosnak látszik, hogy
nem kisebb, mint Faludi joggal magasra értékelt prózájáé, hogy stílusának és stíluseszményé
nek „épsége", tehát a sokféleség látványos harmóniája, pontosabban statikusság és moz
galmasság, népiesség és stilizáló műköltészet egybesimítása a mindig finom rétegű irónia
jegyében, e sok színben irizáló intonáció töretlen természetessége, közvetlensége, spontanei
tása legjobb helyein nemcsak Csokonait, de magát a fiatal Petőfit juttatja eszünkbe.
Az összhang, ismétlem, Faludi stílusbravúrja; mert az egyes elemeket szembesítve ek
lektikájuk egyenesen meghökkentő. Képeinek javarésze a barokkból származik, a versek és ké
pek belső struktúrája egyértelműen a rokokóhoz kötik, ennyire gazdag, erős népies intonáció
és motívumkincs mindkettőtől elüt, s ha nagyon óvatosan és közvetetten, de valamelyest a
felvilágosodás hatását is felfedezhetjük. Lehet, hogy Faludit neveltetése, az érvelő kauzisztika, és élet-nosztalgiája, a sztoikus bölcselet fogékonyabbá is tették rá: alig kétséges azonban,
hogy a képek előtt vagy után alárendelten bár, de mégis egyre visszatérő frappáns summázás
egyfelől, próza és vers értékének közelítése, majdhogy egyenértékűsége másfelől, mindenek
felett pedig alkotásainak a barokktól és a rokokótól egyaránt idegen okos funkcionalizmusa,
mely leginkább talán éppen a magvas mondások jól csattanó elhelyezésére törekedett, ha nem6
is az új eszmeáramlatnak, de az azt hordozó racionalizmusnak stilisztikai hatását tükrözi.
A közölt, mindig valamilyen mintát (egy-egy idegen versét) vagy sémát (a „vallásos
énekek"-ét, a „pásztori költemények"-ét) követő, csak asszimilatív tartalom, s a spontán
kifejező kedv, a végső soron eredeti kifejező készség ilymérvű ellentéte már nem csupán a
rokokó lírának, hanem Faludi életművének egyéni jellegzetessége: mintha a költőnek az őt
környező világról közvetlen mondanivalója nem lett volna, s a korszak eszmeáramlatainak
6

1 . m. 359.
» Faludi prózájának és verseinek viszonya külön elemzést érdemelne. Ilyen aspektusára SZAUDEB
JÓZSEF hívta fel figyelmemet, említve, hogy lírai verseit nemcsak Kazinczy, de jórészt maga Csokonai is
(Metastasio-fordításait, sőt számos Lilla-verset) előbb prózában írta, s ezt transzponálta versbe, — hasonlóképp
ahogy Baróti Szabó Dávid „Faludi után" a Nemes asszony egyik leírását minimális változtatásokkal hexame
terekbe rendezte (Reggeli idő). A vers prózában mondhatóságának túlzottan racionalista tétele egyébként még
az érett klasszicizmust is áthatja és épp Goethe fogalmazza meg legfrappánsabban a Dichtung und Wahrheit
híres soraiban: „Ich ehre den Rhytmus wie den Reim, wodurch Poesie erst Poesie wird, aber das eigentlich
tiefe und gründlich wirksame, das Wahrheit Bildende und Fördernde ist dasjenige, was vom Dichter übrig
bleibt, wenn er in Prosa übersetzt wird."
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csak stilisztikai vetületét appercipiálta7; a dolgozatban eleddig ennek céljára, technikájára
és összetevőire igyekeztünk rávilágítani. A lírai stilisztikum, természetesen, mindig erősebben
szubjektív, sőt jelentésértékű, s ennek hatását érezzük is néhány költeményen; magának a
közlésnek, az önközlésnek közvetlenségét azonban nyilván nem helyettesítheti. A Forgandó
szerencse épp e tekintetben üt el szembeszökően minden más alkotásától: Faludi, úgy tetszik,
ebben a versben nyilatkozott meg és fogalmazott legkevésbé közvetetten.
3.

Hagyományhoz kapcsolódott természetesen ebben a versében is, sőt az európai
líra egyik legtágabb és legfolyamatosabb hagyományához. Az antik irodalmat, s annak szám
talan, Fortuna kegyeit esengő vagy szigorát panaszoló költeményét biztos jól ismerte, —
még meglepő is, hogy egyelőre semmiféle közvetlenebb hatást nem sikerült kimutatni. A vers
intonációja, könnyedén pergő képei és gyors ritmusa, akár német vagy olasz közvetítésen át
talán inkább a másik, a középkori latinság vágáns dalainak hatását sejtetnék, — s ez még
filológiailag sincsen kizárva, hiszen ismert, hogy e költészet néhány
nevesebb alkotása száza
dokon keresztül az irodalmi köztudat felszínén tudott maradni.8 Mindez, lehet, feltételezés
csupán, bár ha egyes alkotások nem, úgy az általuk is képviselt szellemi közhelyek bizonyára
befolyásolták Faludit; szembetűnő és szerves kapcsolat köti viszont a szerencse megverselésének hazai hagyománysorához.
Alig találhatni még témát, mely a magyar nyelvű lírában — és nem sokkal kevésbé a
népköltészetben, mint a műköltészetben — a kezdetektől fogva hasonló állandósággal térne
vissza. A szerencse csapásait átkozódva panaszolja már Tinódi, hatalmáról szólva csodálkozón
fakad ki Rimay, s róla szól Illésházy méltán híres verse is. A fogalom fénykora a barokk szá
zad: Zrínyi eposzának leglíraibb sorai jelenítik meg szeszélyeit, boldogító kegyét és gyötrő
büntetésit, s hozzá eseng, róla panaszkodik Beniczky Péter éppúgy, mint Koháry István.
S ha valamivel csökkentebb mértékben, de kultusza eleven maradt az elkövetkező században
is: Pálóczi-Horváth Ádám Holmijának I. kötete például (1788) szépszámú, a szerencsét daloló
verset tartalmaz.
Emellett pedig, bár ez kevésbé nyomonkövethető, eleven maradt, s valószínűleg fo
lyamatos népi, vagy legalábbis kevésbé műköltői feldolgozásának hagyománya is. A Vásár
helyi daloskönyv és A szíveket újító bokréta számos hozzá és róla írt verset tartalmaz, Péczeli
Király Imre egyik költeménye „Ad notam: Forog az szerencse" jelzettel szerepelt, Szabolcsi
Bence pedig egy, a XVIII. század elején létezett Szerencse-éneket is említ.9
Eszmeileg, hogy csak a leglényegesebb vonásokra korlátozódjunk, két motívum hú
zódik végig a hagyományon. Egyfelől a szerencse hatalmának —
„Fortuna imperatrix mundi..." —
kiszámíthatatlan szeszélyének —
„Fortuna velut luna . . . " —
az ember állandó kijátszottságának —
„ludo menüs acidem . . . " —
és efölötti keservének
„Fortuna plango vulnera ..." —

' „ . . . azért, hogy nem alkotott érzelmektől duzzadó egyénibb műveket, ne szerzetesi viseletét,
klastromi magányát vádoljuk, oka az a gondolati forma, amit magáévá t e t . " - írja e jelenség magyarázatául
Szauder József, azt fejtegetve, hogy Faludi világnézetének alaprétege egy korábbi korszakhoz, a barokkhoz
kötődik, — s könyvében, jellemző módon, Faludi gondolatrendszerének fejlődését a fordítások különféle
mintáinak összevetésével kényszerült vázolni. (SZAÜDEB. JÓZSEF: Faludi udvari embere. Pécs 1941. 9.)
» Vö.: TUKÓCZI-TKOSTLER JÓZSEF: AZ archipoéta és Magyarország. I t K 1953. A vágáns dalok közvetlen
hatásának lehetőségét STOLL BÉLA is említi (A magyar irodalom története 2. köt. 102. Bp. 1965.).
»Tinódira l. például RMKT I I I . 3 6 5 - 3 7 0 . ; Rimay versei az összes Művei 1955-ös kiadásának 29. és
141. oldalán találhatók, Illésházyé a Balassa-kódexben. Beniczky és Koháry számtalan ilyen verset írt (1. pél
dául: Magyar költők XVII. század. Bp. 1956. 210., 219., 277.), Pálóczi-Horváth Ádám ugyancsak (1. például:
ötödfélszáz énekek. Bp. 1954. 144., 146., 150. számú stb.). A Vásárhelyi daloskönyv a RMKT.15. kötete, a
Szíveket újító bokréta a 35. Péczeli Király Imre versét a Régi Magyar Költők T á r a ( X V I I . század) 2. kötete
közli; a nótajelzés eredetije nem világos, hisz ilyen kezdetű vers csak Illésházyé ismeretes, talán azt énekelték.
SZABOLCSI BENCE könyvében (Vers és dallam. Bp. 1959.) A szerencse tündérkerekén . . . kezdetű dalra utal.
Mindez csak töredék persze, mutató mintegy a valós anyag sokszoros gazdagságából.

motívuma. Másfelől pedig a költői magatartás jellegzetes tradíciója, a lírai én mindig fokozott
érzelmi érdekeltségének, feszültségének hagyománya, mely nemegyszer már az első strófában
hol átkozódó, hol merengő megszólításban tör ki:
„Hitető szerencse, nem kell ajánlásod,
Globisos az lábad, nincs helyben állásod;
Szárnyas vagy, nem csuda, ha múló áldásod." —
hangzik például Rimay versének nyitószakasza.10
A fogalom értelme tehát sokkalta tágabb a mainál: a tőlünk független, minket irányító
erőket jelenti —
„óh, forgó szerencse, átkozott, kegyetlen
Mért ragadád el ez vitézt hertelen"
kiált fel Zrínyi Miklós —, esetleg, metonimikus áttétellel valamilyen kellemes vagy balvég
zetű fordulatot —
„íme első szerencséje hercegnek lett vala"
olvassuk Tinódi János király fiáról szóló „szép krónikájában" —, de leginkább, hasonló
képp, mint a latin Fortuna, a beteljesült végzetnek —
„Óh átkozott vak szerencse engem te megfosztál..."
panaszolja Tinódi —, vagy magának a Sorsnak —
Sors immanis et inanis
rota tu volubilis" —
az emberi életnek fogalmával azonosul:
„Szerencséjét ha gondolom, szívemben kesergöm" —
foglalja össze ugyancsak Tinódi hősének történetét.
A tág jelentések köré — részint nyilván átvételek révén is — egy gazdag s általánosan
elterjedt szókép- s szóláskincs épült. A mai nyelvhasználat, a fogalom szűkebb értelmének
megfelelően a főnévhez a „szerencse áll a házhoz", „elhagyja", „rámosolyog", „üldözi",
vagy éppen „tenyéren hordozza a szerencse"-féle kifejezéseket társítja, az ember egyszer
„eljátssza", máskor meg „üstökön ragadja" szerencséjét, jó korszakaiban pedig „bolond sze
rencséje van": túlnyomórészt megszemélyesítések ezek, egy pragmatikus szemlélet néhol
csaknem mozzanatos jelentésértékkel valamilyen időhöz kötött, s némi fölényt, majdhogy
iróniát sem nélkülöző kifejezései.11
A régi szemlélet viszont tág távlatú, allegóriákba hajló metaforákkal törekedett fo
galmát megjeleníteni. Kulcsszava a ma már inkább elvont, s kozmikus dimenziójú kerék —
„Fortuna rota volvitur" —
melynek emelkedését a Szíveket újító bokréta költőjével együtt remélik —
„Hiszen ki sem esett a világ feneke
Sem meg nem köttetett szerencsém kereke" —
és melynek süllyedését éppúgy félik, mint Pálóczi-Horváth Ádám:
„Hogy kerekét addig-addig emelgeti
Míg tengelyéből kiveti, mikor nem is várnánk."
A tengely képét egyébként már a latin vers is —
„sub axe legimus Hecubam reginam" —
10
11

Rimay János: i. m. 141.
A fogalom értelmezésénél és szócsaládjának elemzésénél valamelyes mértékben az új Értelmező
Szótár adataira támaszkodtam.

•
hozzákapcsolta a kerékéhez. A fogalomkör másik, erősen patetikus s igen elterjedt allegóriája
a szerencse magasra emelő szárnyának képzete.
j
„A szerencse, melynek aranyos szárnyának
Csattogási mindig nyomomban valának" —
dicsekszik Pálóczi-Horváth Ádám, de egyik korábbi versében Faludi is arra tanít, hogy
„Ma hiteget, hízelkedik
Szárnyán visel, fenn hordoz . . . "
Emellett aztán szólnak a szerencse szekeréről is, Koháry a szerencse hálóját emlegeti —
„Lehetek én ennek világos példája
Mert körülvett engem megvetett hálója" —
de idézhetnénk még igen sok, ritkább vagy gyakoribb metaforát. A motívumkincset egyébként
gyakran egymással elegyítik, a képek tisztaságára nem ügyelnek, s így nem ritkák az olyan
képzavarok, mint például Koháryé:
„Kereke forgását, s forgandó járását
Látom szerencsének,
Óránként változik, változással hízik,
Nyugta nincs kedvének,
Hamar fordul sarka, nincs
pórázon nyaka,
Nem rabja senkinek."12
A strófákat tehát alapjában nem a kerék metaforájának kép- vagy gondolatélménye, hanem
a forgás, a változás erősebben indulati élménye ihlette, az rendeli egymás mellé a diszparát
elemeket.
Az egyes verseket a közös tematikánál és a vándormotívumoknál szorosabban ennek
az indulati alapállásnak és az indulat menetének hasonlósága közelíti egymáshoz: alapvetően
ez invokálja ugyanis a majd mindig szembetűnő sztereotip kifejezésrendszert. A verskezdetek
szenvedélyes intonációjáról volt már szó. A vers közvetlen tartalmát viszont többnyire ellen
tétes jelentésű igék variatív halmaza hordozza, melyeknek ritmikus váltakozása a forgásnak,
a változásnak érzetét és fogalmát, a melléknevek időnként kitörő dühös sorozata pedig —
„vak", „agyarkodó", „fondorló" írja Faludi korábbi költeményében — a szerencse kiszámít
hatatlan szeszélyessségét, sőt abszurditását hivatott kifejezni. Néha a költő az ellentéteket
a paradoxon, a kifejezést a szójáték irányába feszítve szinte játszik a téma belső diszharmó
niájának lehetőségeivel:
„Forgó szélnél forgóbb az emberi élet" —
kezdi például versét Watthay Ferenc, s erre épül Petrőczy Kata Szidónia jól sikerült kis
epigrammája is: ;
„Állhatatlanságba állandó szerencse,
Keseredett szívek rettentő bilincse,
Kinek elmúlandó java, s minden kincse
Mint vízi buborék, akárki tekintse." 13
Ez utóbbi a hagyományrendszer egy másik, a tartalomból szintén természetesen fakadó
ágazatát is példázza: spekulatívabb pillanataikban a költők, részint a szerencsét taglaló
számtalan aforizmától inspiráltán, a téma és a belső ellentétek szentenciózus megfogalmazására
12
A latin idézetek — miként a korábbiak is — az О Fortune és a Fortuna plango vulnera című latin
vágánsdalokból valók. A többi idézet:

Szíveket újító bokréta 35.
Pálóczi-Horváth Ádám: i. m. 150., 163., 166. sz.
Faludi Ferenc: A szerencse.
Koháry István: A mostoha szerencséről.
13

Vers.

252

Watthay Ferenc: Szinán és Ibrahim basa idejében lett tatárrablásról.; Petróczy Kata Szidónia:

törekedtek. Pálóczi-Horváth Ádám egyik versének ez is a címe — Szentenciázás —, s olyasféle
orokat olvashatunk benne, mint hogy
„A szerencse gyermekének az segít, ha vakmerő,
Hisz tulajdon érdemének a sokat próbált erő" —
vagy
„A szerencse is megunja egyszer azt segíteni,
Aki jobbra-balra vonja, kényszeríti védeni."14
Mindez, ismétlem, természetesen fakad a témából, s olyannyira, hogy bár nyújtottabb,
visszafogottabb, inkább okfejtő hangütésben, de a kortárs francia versből is kiolvasható:
„Divinité malfaisante,
Qu' adorent tous les mortels,
Toi dont la main inconstante
Abat ses propres autels,
Que ton caprice est étrange !
Ton bonheur change et rechange,
Tu choques tes propres lois,
Et par ta mobile roue,
L'on voit des rois dans la boue1F
Et des bergers qu'on fait rois."
Az általános tartalom grammatizálásának módja viszont már két, speciálisan magyar
nak tesző tulajdonságot is kialakított, a jövőidejű melléknévi igenév és a fosztóképzős névszók
szokatlanul gyakori használatát. Kézenfekvő megoldás tulajdonképpen mindkettő: egyikük
valamilyen jellemvonás nem-létét, másik pedig jövőbeli megszűntét jelöli, vagyis mindkettő
magát a változást, s egyszersmind annak sorsszerűségét sugallja, mivel negatív jelentésük
áttételesen a pozitívat is tartalmazza; és mindemellett ily módon a kor primitív rímtechnikája
könnyű megoldást talált. így aztán már például IHésházy verse is az „állandó", „romlandó",
„halandó" hármas rímére épül, a Szíveket újító bokréta poétája azt panaszolja, hogy
„íme nincsen gyönyörűség a világban állandó,
Nincsen szívben mindörökké öröm maradandó,
Az időnek járásával minden csak változandó
Mi kép szép idő után setét idő várandó." —
Pálóczi-Horváth Ádám pedig azért fakad ki, mert
„Mely múlandó, változandó e világi gyönyörűség,
Nyughatatlan, állhatatlan a szeretet és a hűség;"
— s ezeknek a példáknak számát is könnyű lenne szaporítani.16
Maga az egész hagyományrendszer, eszmeileg is, formailag is úgy tetszik éppen Faludi
és Pálóczi-Horváth idején kezdett lezárulni. Alig két-két és fél évtizeddel a Forgandó szerencse
keletkezése után három debreceni diák, Csokonai, Szoboszlai Papp Zsigmond és Técsi József
költői versenyének is a szerencse volt kitűzött témája, — de közülük már csak Szoboszlai
konvencionális —
•

„A nagy szerencsének dolga nem állandó,
Nem szokott ő lenni soha maradandó" —
és nemcsak Csokonai —
„Bár szemét rád a sors mosolyogva nyissa,
Bár feléd forduljon tarka golyóbisa . . . " —

"16I . m. 59. sz.
GEORGES DB SCUDÉRT: Ode contre la fortune. (Anthologie poétique française XVII ~ ê m e siècle 1. köt.
471. Garnier-Flammarion 1965.)
" I. m. 34.; i. m. 156. sz.
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de Técsi is többé-kevésbé szakít a kifejezésmód hagyományaival; Berzsenyi lírájában pedig
talán csak egyszer bukkan fel a fogalom, igaz akkor annál hangsúlyosabban —
„De jaj, csak így jár minden az ég alatt !
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Jásztva emel, s mosolyogva ver le." —
de az eltérő szövegkörnyezet miatt viszont meglehetősen más értelemben.17/*
Faludi, mindenesetre, még hozzákapcsolódik a tradícióhoz, sőt benne él, — de rostálja
már elemeit, mivel azokat funkcionálisan törekedett versébe építeni.
4.

Életművének egészét egyértelműen és szembetűnően etikai törekvés határozza meg;
különböző fordításai egymást követő sorában a jezsuita pap igyekezett egy üdvözítő, de erősen
a korhoz alkalmazott erkölcstant megfogalmazni.
Természetes hát, hogy a szerencse kulcsfogalma egyre visszatér alkotásaiban, s annál
is inkább, mivel — tudjuk — bármely téma kifejezéskincsét könnyen költészetébe asszimi
lálta, még Szakács-éneket is írt. Olvashatunk róla magvas szentenciát, mely szerint például
vagy

„Mienk a szerencse, csak akarjuk" (Nemes ember)
„Felütőt, levetőt játszik velünk a szerencse" (Téli éjtszakák),
kicsit bővebb okítást —
„El ne bízd magadat, ne fualkodjál a jó szerencsében, el se temesd szívedet a keserű
ségnek mélységében, mikor a balszerencse sújtogat" (Bölcs ember) —
éppúgy, mint nagylendületű és tág képet:
„Ma sereggel vannak körülöttünk tisztelőink, holnapután barátaink is máshoz szökvén
elhagynak. Ma a bőségben úszkálván, nem tudjuk, hova rakjuk kincsünket, holnap nem tudjuk,
hol találjuk fel szükséges eledelünket, amint rajtunk megtörtént. Amint egyiknek támad,
másiknak lenyugzik szerencsés csillagzatja." (Téli éjtszakák)
S írt egy verset is a Szerencse címen, nem különösen mélyet ugyan, de kedveset és szelleme
set. Költeményét alapjában nem több, csak a változás kifejezésének stilisztikai lehetőségei ihlet
ték, halmozza benne, sőt egyetlen összetett szóba is sűríti az ellentétes jelentéstartalmakat
(álomkincs, öröm-üröm), a zárószakasz spontán intonációjú, de kicsit megjátszott dühű,
szenvedélyét bájos népiességével ironizáló kitörését pedig mindenképpen érdemes idéznünk:
„Kopasz, béna és vak jószág,
Agyarkodó, fondorló;
Felkendőzött, aggott óság,
Nyughatatlan kóborló.
A szerencsét jól megismerd,
S amint szolgált, úgy dícsird —
A szerencsét jól megismird
S amint szolgált, úgy dicsird."
Nem szükséges most már részletesebben fejtegetni, a képzet, melyet a szerencséről
műveiben kialakított miként és mennyire gyökeredzik a barokkban. Szembetűnő azonban,
hogy el is különül tőle: még mozgalmasabb, még szeszélyesebb, de szűkebb körű, mondhatni
mindennapibb, tehát kisszerűbb, kevésbé végzetterhes, még némi iróniára is módot és felületet
nyújt. így aztán valóban tipikus megnyilvánulása annak a rokokó szemléletnek, mely a
barokk kozmikus világnézetét nem az öncélú formakultusz, hanem a túlvilági transzcendencia
és az evilági élet hasznos, józan és élvezetes harmóniájának irányában törekedett módosítani.
Lehet, kevés képviselője volt ennek az eklektikus áramlatnak, de Faludi, a jezsuita keuzisztikának a racionalizmustól is megérintetett neveltje, a Szent ember szerzője —
17
A költői versengésről 1. VARGHA BALÁZS tanulmányát: A zöld codex (It 1953.). Igen jellemző, hogy
a Berzsenyi-strófa első fogalmazványa sokkal konvencionálisabb volt:
„De jaj csak így jár minden az ég alatt.
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk változandó.
Hol mosolyog, hol utálva néz ránk."
17 a
/ A fogalom történetét és különböző értelmezéseit a barokk korban KLANICZAY TIBOR doktori érte
kezése tárgyalja: A fátum és szerencse Zrínyi műveiben. (Bp. 1947.)
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„Boldog, aki a világi bölcsességet a mennyeivel össze tudja békéltetni"
tanítja benne — bizonyára hozzájuk tartozott.18
A téma kidolgozásának formai tradíciórendszeréből viszont Faludi két fontos elemhez
is közvetlenül és természetesen kapcsolódhatott: a gyakori szentenciózitáshoz elsősorban,
hiszen az ő didaktikus prózája szemmellátható kedvteléssel sorakoztatta fel szentenciák
egész garmadát, másodjára pedig — láttuk — az ellentétes képek variatív és játékos vibráltatásának vonzó hagyományához.
Valamilyen tökéletes stílusbravúr lehetőségét tehát majdhogy matematikailag levezet
hetnénk a vers alkotó motívumaiból. Korábbi párjával szemben emlékezetes költeménnyé
azonban mélyebb ihlete, az öregedő Faludi életét megrendítő csalódás tette: a Forgandó
szerencsében tulajdonképpen az élete vázát és tartalmát adó jezsuita rend feloszlatását pana
szolja el.
A figyelemreméltó hangváltást két másik költeményéből, az ötödik és a hatodik eklógából már világosan kihallhatjuk. Ezeknek a többi versekénél sokkalta közvetlenebb s ben
sőségesebb panaszában —
„Felfordult a világ, eltörött tengele,
Régi csapásának se nyoma, se hele." (Ötödik ekloga)
„Más szelek fújnak most, lemosták nevünket,
Feltúrták, elhányták kevés mindenünket." (Hatodik ekloga)
ugyancsak a pápaváltozás miatt érzett félelmeit és fájdalmait fogalmazza meg; s mikor sértett
harmóniájú világszemléletét képbe törekszik sűríteni, ellentétei élesebbek és tömörebbek:
„Büdös már a rózsa, méreg az orvosság,
Zászlót emel, tombol a gonosz ravaszság,
Fejér már a holló, fekete a hattyú,
Másnak örökébe száll a hitván fattyú." —
és valamivel elvontabban, általánosabb érvénnyel a Hatodik eklógában:
„Már azt is elhiszem, szántó vizén arat,
Bárány farkast kerget, a nyúl ver agarat,
A tél rózsákat hoz, a nyár kemény jeget,
A mord éjszaki szél izzasztó meleget."19
A Forgandó szerencse ezt a mélyebb, elementárisabb megrendülést törekszik, bár szintén még
áttételesen, de a pásztori játék külsőségei nélkül, sallangtalanabbul kifejezni. Sorai tematikai
lag Faludi prózájához kapcsolódnak szervesen, klasszicizálóbb szemléletűek és hangütésűek
azonban alapvetően stilizált lírai életművének egészétől, puritánabbak annál, a költeményt
nemcsak egy stíluseszmény megteremtésének tudatos szándéka, hanem konkrét érzelmi, sőt
valamelyest gondolati élmény is ihlette.
Híressé vált nyitósorát —
„Fortuna szekerén okosan ülj," —
kicsit módosítva azt, alighanem Beniczky Pétertől —
„Szerencse kerekin azért okosan ülj" —
kölcsönözte Faludi20; a második sor azonban —
„Úgy forgasd tengelét, hogy ki ne dűlj." —
töretlenül folytatva az intonációt, pontosabban az intonáció egyik
lehetőségét már félreérthe
tetlenül egyéni színt, sőt jelentéstartalmat kölcsönöz a versnek.21 A két újabb felszólító ige,
" Az idézett mondat Gáspár Endre bizonyára hívebb Gracián-fordításában igy hangzik: „Mert a végső
boldogság a bölcselkedés." — Az eltérés és iránya nem kivan magyarázatot.
"Természetesen ez a fogalmazásmód sem teljesen eredeti, ismerjük középkori és barokk hagyomá
nyait, —
ám itt az jellegzetes, hogy mikor milyen mintákat követ a költő.
20
Beniczky Péter: Szerencsének állhatatlanságárul.
21
Beniczky sorának folytatása így hangzik:
„Szerencse kerekin azért okosan ülj,
Tündér változásán hogy meg ne szégyenülj,
Mikor rád mosolyog mások kárán tanulj,
Biztatása után vakmerőn ne indulj."
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melyek közül az egyik, s épp a hagyományos „forog" változott alakja tulajdonképpen művel
tető értelmű, az érvelő módhatározói mondat mintegy az első sor „okosan" szavát folytatja
és nyomatékosítja: a Forgandó szerencse az irányítható szerencse költeményeként kezdődik.
Az elkövetkező három sor őrzi e hangnemet: a feltételes mondatsor végül az óvatosság ta
nácsára csattan („Meg ne örülj"), s az inverzió, ha ritmuskényszer ihlette is elsősorban, csak
erősíti e jellegét.
A második versszaktól kezdve azonban bár nem sarkosan, de érezhetően módosul a
költemény hangneme, megváltozik szemlélete, sőt lényegét tekintve témája. Eddig a szerencse
hatásáról, az ember kívánatos magatartásáról, vagyis a személyiségről szólt, tárgyát nemhogy
kívülről, de távolról szemlélve íródott, s miként Faludi életművének legnagyobb része, valami
féle ars vivendi körvonalazását célozta. Innentől viszont a költő közelebb hajol, alkotásának
témája maga a szerencse — a „forgasd" helyébe is visszatér a „forgandó" —, s még inkább
maga a változás. Megerősödik, s szakaszról-szakaszra nő a költemény érzelmi intenzitása, a
szerencse poézisének hagyományos kifejezési eszköze, az ellentéteket tartalmazó felsorolás
egyre szűkebb egységekben zajlódik le, az egész vers nyugtalanabbá válik. Minden egyes sza
kaszban, sőt minden egyes sorban is átfordul a kerék; s nemcsak azokban a sorokban, amelyek
ben a jelentés és a ritmus ezt egyértelműen nyomatékosítja —
„Megböcsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz" —,
s nem is az élesen tagolt rövidekben csupán, hanem — talán az élmény irradiációja révén —
már a hosszabbakból is azt véljük hallani, ahogy a kerék háromszor három szótagon át fel
kapaszkodva a holtpontra a rájukcsapó tizedikben hirtelen újra megperdül.
Belső konstrukcióját tekintve mindegyik, szakasz — a maga módján az első is — azonos
sémára épül: az első, vagy az első két sor kinyilatkoztat egy tételt, egy szentenciát, amit
aztán a következő három illusztrál és variál, a refrén pedig, melynek ismétlését a körülötte
folyó filológiai vita ellenére így indokoltnak érezzük, figyelmeztetően nyomatékosítja az ilyképpen megerősödött tételt. A vers során, miként említettem, ezeknek a tételt kinyilatkoztató
soroknak valamelyest módosul karaktere, élénkebbé és nyugtalanabbá válnak; velük párhu
zamosan, s mondhatni arányosan változik azonban a többi részek érzelmi ritmusa és inten
zitása is.
Ily módon az alkotás egészét kettős struktúra határozza meg: egyfelől a mindig nyugod
tabb, definitívebb általánosító sorok, másfelől viszont a tételek izgatottabb és konkrétabb
példázatai. Példázatai, és semmiképpen nem továbbfejlesztései: gondolatmenetét, gondolati
ívét tekintve ez a vers is alapvetően statikus; jelképes értékű, hogy a szakaszok konklúziója
a premisszát ismétli. A költemény egészét tekintve az első és a második strófa között még
erezhetni valamilyen elmozdulást, — a további három azonban tulajdonképpen a másodiknak
kezdősorát —
„Jó kedve s kereke egyaránt jár" —
illusztrálja és variálja. A retorikus point viszont, híven tükrözve az érzelmek intenzitásának
állandó növekedését, ebben a költeményben kiváltképp kitűnően sikerült: értelmileg ellentét
párban tagolt lezáró felkiáltása — •
„Hol édes jó anyád, hol mostohád !" —
hatásosan érzékeltetve a szerencse kiszámíthatatlanságát, az ember elemi, végtelen kiszolgál
tatottságát és efölötti ijedelmét, ha gondolatilag nem — retorikailag nyílttá teszi a verset,
s ekként fejezi be.
Úgy tetszik tehát, a költemény csak látszólag, csak formálisan tartozik az önmegszólító
típusba, s nem azért, mert első (önmegszólító) sora Beniczky Péter mintáját követi, s nem is
csupán, mert a tanácsadó, fiktív megszólítás Faludi prózájának állandó stíluseszköze, — ha
nem elsősorban, mert e verstípus belső s meghatározó vonásait hiába keresnénk benne.22
Érvelő intonációját ugyan az ilyenfajta költemények klasszikus eszközei, feltételes, meg
engedő, ellentétes, tagadó mondatok építik, ám a másik strukturáló elem, a demonstratív
felsorolások, az állandó ismétlések csak kifejtik, s így erotematikussá színezik a tételeket,
melyek gondolatilag nemhogy e kifejtést, de a konklúziót, sőt a folytatást is magukba foglal
ják. A másik szempontból azonban joggal hangsúlyozhatjuk, s különösen, ha a Forgandó
szerencsét Faludi többi költeményével összevetjük, hogy a választott forma még így beteljesí" Az önmegszólító verstipusról írt tanulmányában NÉMETH G. BÉLA is csak megszorításokkal, érezhető
fenntartásokkal sorolja e kategóriába Faludi költeményét. (ItK 1966.)
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tétlenül is valamelyest utaí alapjelentésére, s ha többet nem, de valamiféle kettősség kifejezé
sének inkább spontán, mint tudatos törekvését feltétlenül érzékelteti, — s még akkor is, ha
maga a vers ennek csak érzelmi feszültségét tartalmazza, gondolati felkészültségét és gondolati
igényét, még nem.
így válik — épp a többi költeménytől elütő, némileg szélsőséges voltában különös
világossággal mutatva fel az összetevő elemeket — a szó legteljesebb értelmében példázatossá
a Forgandó szerencse —, s példázatává nemcsak ama elemzett, ekletikus gondolatvilágnak
és stíluseszménynek, de egy egész kornak, a rokokóból a felvilágosodásba, a képiből a gondola
tiba váltó kor átmenetiségének, mely lassan kezdte ugyan már halmozni a későbbi nagy ellen
téteket, ráérzett egynémely eljövendő konfliktusra, de kitérni törekedett azelől, hogy velük
szembenézzen, és fogalmilag megragadni azokat vagy nem merte, vagy nem tudta. Faludi
lírája, bájos és játékos, realitást és ezoterikusságot oly egyénien elegyítő képvilága a kitérés
és az elfordulás privilegizált pillanatának szülötte; a Forgandó szerencse viszont már ennek a
kiválasztott lehetőségnek lezárultát, végét érzékelteti, — noha benne természetesen a konzer
vatív elemek mindegyike nagyobb súlyt kapott a néha csak alig sejtetett újaknál.
Részletes elemzés ezt a sajátos átmenetiséget bizonyára kimutatná a vers mindegyik
elemében: közülük Faludi alkotómódszerének illetve alkotómódszere néhány jellemző voná
sának, s vele a költő motívumkincsének visszatérése-transzformálódása látszik leglényegesebb
nek.
A különféle toposzok felhasználásának törekvését például ebben a versben sem nehéz
felfedeznünk: láttuk, kétszer is — s kétféleképpen — beépíti a „forgás" szót, a harmadik
versszak második sora s a lezáró szentencia nyilvánvalóan népi szólás, a költemény szavainak,
szintagmáinak, motívumainak tetemes része pedig a szerencse-költészet hagyományából
ered. Ebben az esetben azonban a költő kevésbé a stílusbravúrra — biztos arra is — inkább
alkotása egészének belső kohéziójára, minden elem hibátlanul arányos funkcionalizmusára
törekedett, s valóban, sima vonalú architektonikáját különleges szépségével vagy furcsa
eredetével sem sérti meg egyetlen sor sem. Miként bizonyosan még filológiai elemzés is kell
ahhoz, hogy képvilágának kettős szféráját ebben a versben felfedjük.23 Pedig allegorikus tar
talmát itt is jelentősrészt reális gyökerű képek — szekér, tengely, kincs, vont-arany, tábor,
udvar — közvetítik; kevesebbféle elemet dolgozott be azonban versébe, s ahogy egységes
indulatmenete nélkülözi a szeszélyes szökelléseket, úgy az építőanyag is természeténél fogva
egységesebb, lemondott a két szféra csillogó vibráltatásáról. Megint másfelől közelítve hozzá,
a Forgandó szerencse Faludi lírájának sok állandó toposzát, képzet- és élménykörét látszik
magába sűríteni; az iróniát azonban, s vele alapjában a stilizálást is feloldotta, az egyes ele
meket, s köztük a mozgalmasság vezérélményét is részint letompította, részint maradékta
lanul jelentésértékűvé, funkcionálissá tette. A tanulságok, bárhonnan induljunk el, egyfelé
mutatnak: Faludi közvetlenebb élményt, s nagyobb érzelmi intenzitást törekedett kifejezni,
ezért távolodott el többi költeménye alkotásmódjától; a vers értékét tehát elsősorban a ha
gyományhoz, a kor hagyományához s a költő saját hagyományához való viszonya dönti el.
S alighanem itt kell annak magyarázatát keresni, erényei, máig elható esztétikai su
gárzása ellenére miért maradt jeles, de másodrangú költemény a Forgandó szerencse? Faludi
verse a hagyomány túllépésének előtte ismeretlenül nagy lehetőségét teremtette meg, — de,
láttuk, lehetőségét csupán; még új szava sincs nagyon, tematikailag, tartalmilag, gondolat
menetében teljesen annak foglya maradt, vagy csak annyira lépett túl rajta, amennyire a vál
tozott stilisztika ezt már önmagában is invokálta, illetve jelentette. Személyes inspirációja
és hitele elvitathatatlan ugyan, — de csak tompítottan jut el az olvasóhoz, megtörve a szentenciózitás és a hagyomány áttételességének túlzottan vastag közegein. A költeményt emlé
kezetessé a tradíció egyszerien szerencsés — ma úgy mondanák: tökéletesen struktúráit —,
de már erősen feszített, saját magán is valamennyire túlmutató megszólaltatása teszi; az
anyagából természetesen adódó mélyebb igényre azonban csak ráérzett Faludi, csak felsej
tette versében, — de alapjában kitért előle. Tradicionális verset írt, egy szép,
kerek, „ép"
műremeket, — de nem többet, vagy legalábbis nem lényegesen többet annál.24
A másik szempontból nézve viszont — s ezt közvetve hiányérzetünk is tanúsítja ^a stíluseszményt, melyet megteremteni törekedett, példázatos alkotása már teljesebben iga
zolja. A hangulatköltészet, a dal tökélyének lehetősége természetesen adott benne, s úgy
*• E kettős képvilágot jellemzi HORVATH JÁNOS arról szólva, hogy Faludi rokokó eklogáiban is féligmeddig valóságos és magyar pásztorok társalkodnak egymással. (I. m.)
"Talán szükségtelen hangsúlyoznom, hogy tisztában vagyok vele, mennyi más módszer kínálkoznék
a költemény megközelítésére. Közülük első látásra a kiinduló beszédszituáció, a fiktív megszólítás fokozódó
indulatmenetének és az erre épülő képvilágnak elemzése látszik legkézenfekvőbbnek; vagy más közelítéssel a
szentenciának és az ismétlésnek mint versmeghatározó elemnek — funkciójának és transzformációjának —
beható vizsgálata is alighanem a költemény lényegéhez vezet. Ügy vélem azonban, e másalapú elemzések is
alapvetően hasonló eredményre vezettek volna; jelen dolgozat pedig szabott terjedelmében a vers stílustörté
neti helyére kívánva koncentrálni sok szempontot és részletet kénytelen mellőzni.
9 Irodalomtörténeti Közlemények
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tetszik, ennek hibátlan beteljesültét is a tradícióhoz való túlzott ragaszkodás, az erős stilizálás
akadályozta meg. Ihlete spontán volt ugyan, de a helyzet, melyben megnyilatkozott már soha.
Az ellentétes irányban viszont verseszményének letisztult alakja túlmutat önnönmaga meg
valósult formájánál, szintén tágíthatónak látszik, sőt ennek igénye szintén lényegéből íakad,
s még irányát is jelzi: végső soron tehát nagyobb teher elviselésének lehetőségét nyújtja nem
csak annál, ami Faludi korábbi verseiben könnyedén lebegve fölé magasodott, hanem annál is,
ami a Forgandó szerencsében, a tradíció és az eszmék, s még egyszerűbben: gondolkozása
korlátainak, anakronisztikus hagyományosságának pillanatnyi lazultakor már valamivel sú
lyosabban, a gondolatok súlyát is halványan előlegezve ránehezedett.
Eredetiségét innen tekintve alig érinti, hogy motívumainak jórészét kölcsönözte, s
még az sem fogja jobban, ha esetleg közvetlen mintáját megtalálnák. Költeménye a hete
rogén elemek hibátlan összhangjának, spontaneitás és tudatosság egybecsengésének, indulat
és kép harmóniájának s távolabbról felsejtetve a belőlük fakadó gondolat természetes ívelésé
nek, a vers egésze gazdaságos architektonikájának olyan lehetőségét teremtette meg — ha
maga csak részint valósította is meg azt —, melyhez hasonlót a magyar líra talán Balassi óta
nem tudott felmutatni.
Esztétikai szempontból erős és közvetlen szálak kapcsolják a magyar líra legjelesebb
jeihez. Azt pedig — Horváth Jánost idézem — annál inkább s „méltán sajnálhatjuk,
hogy nem
találkozott hozzá fogható művész a »szent öreg« irodalmi ellenfelei között."25
У

Péter Pór
FERENC FALUDI ET LA PLACE DE SON POÈME, „LA FORTUNE INSTABLE"
DANS L'HISTOIRE DU STYLE
Le poème de Ferenc Faludi, „La Fortune instable" est l'un des produits les plus remarquables et les plus réussis de la poésie lyrique hongroise du XVIIIe siècle. D'après cette étude,
l'importance du poème consiste dans l'effort du poète à créer un nouvel idéal de style. Grâce
à cet idéal de style, sa poésie marque un tournant dans son époque, une transition du rococo
aux lumières, de l'image à l'idée, — bien que la conception du monde de Faludi, et par conséquent le contenu de son art soient restés toujours éclectiques et n'aient pas été originaux
du tout. En cherchant l'origine de cet idéal de style réalisé par le poème, l'auteur de l'étude
suit deux voies: d'une part il fait ressortir les traits, caractéristiques sous ce rapport, de
l'oeuvre entière du poète, d'autre part, il cherche à esquisser, avec les moyens de la recherche
des topos, le système de la tradition de la forme et du contenu dans la poésie hongroise de
l'époque, s'occupant de la fortune. Sa méthode est donc dans ces chapitres avant tout, de
caractère historique et d'histoire de style. Par contre, le dernier chapitre cherche à analyser,
d'une manière complexe, le poème-même: il cherche à désigner sa place dans l'oeuvre de Faludi. En examinant le fil des idées et la structure de poème, il met à découvert, dans les couches différentes, l'idéal de style transitoire, propre à Faludi, et les moyens de sa réalisation.

Csetrl Lajos
KAZINCZY „A TANÍTVÁNY"-A
A felvilágosult gondolatnak azután az áttörése után, mely Bessenyei és társai felléptével a XVIII. század hetvenes éveiben következett be, a magyar költészet alig másfél évtized
leforgása alatt a korabeli Európának szinte valamennyi népszerű költői formáját is adaptálta,
megtörve a Gyöngyösi utáni évtizedek formai monotóniáját. A négyütemű tizenkettes egyed
uralmát négyesből párosríművé változtatása, Bessenyei vívmánya, még nem tudta meg
törni. A Ráday által meghonosított és baráti körében népszerűsített nyugat-európai formák
mellett, melyeknek elterjedését elősegítette a német szentimentalizmus erősödő hatása, kü
lönös jelentősége volt a költészet formáinak változatossá tételében a klasszikus római költé
szet, különösen Horatius befogadásának. Az Európa-szerte új divatnak örvendő Horatius
fordítására ugyan már az előző nemzedék nagyjai is tettek kísérletet (Orczy, Ráday), de
2S
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HORVÁTH JÁNOS: i. m. 34.

