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T E

Szózat- és Hymnus-paródiák a XIX. század közepén

Különös, töredékként számon tarto vers található Arany János kritikai kiadásának a
„zsengék”-et, „töredékek”-et és „rögtönzések”-et tartalmazó hatodik kötetében. A két és
fél versszakos, az  körüli évekre datált Hasadnak rendületlenül esetében a recep-
ció meglehetősen óvatoskodó, szinte szemérmesen tartózkodik aól, hogy e szöveget
alaposabb vizsgálat alá vegye, hiszen nem illik bele a kanonizált Arany-képbe, a nem-
zetéhez hű, és azzal felelősséget vállaló klasszikus költő hagyományába. A huszadik
századi paródiafogalom rávetítése következtében a szöveg blaszfémiaként, a nemzeti
hagyományt kigúnyoló, tiszteletlen hangvételű versként értékelhető és érthető. Barta
János vee a bátorságot, hogy erről a nemzeti érzéseket erősen próbára tevő Arany-
töredékről nyíltan kimondja az adódó ítéletet. Mivel nem számolhato a paródia fo-
galom differenciáltságával, csak tompítani tudta a gúnyolódó szövegértés alapján álló
olvasatot, amikor azt állapítoa meg, hogy a „néhány sornyi Szózat paródia már a pro-
fanizálás határát súrolja”.¹

Barta János tehát – ha nem is ennyire sarkítva, de – a nemzeti kánon által meg-
szenteltnek vélt Vörösmarty-vers kicsúfolásaként értee a szöveget. A többiek is men-
tegetésre szorulónak érzik e verset. Pozsvai Györgyi a nagy költő iránti tisztelet elő-
ítéletével igyekszik kitágítani az aktualitások köréből az egyetemes létvonatkoztatások
felé Aranynak ezt a különös paródiáját.²

A profanizálás lehetséges vádja alóli mentség keresése vezérelte Druzsin Ferencet
is, aki a mű zavarba ejtő voltából indult ki és juto el addig a megállapításig, hogy

a Kritikai kiadás azt írja erről a versről, hogy „A Szózat parodisztikus ki-
fordítása (…).” […] Erről még beszélni kell : a paródia kérdéséről. […] Ar-
ról, hogy természetesen téved a Kritikai kiadás jegyzete : a Hasadnak ren-
dületlenül – nem paródia, így a Szózat paródiája sem lehet. A paródia
poétikai alapkérdése ugyanis az, hogy célpontjában a mű áll, vagy írója
alkotómódszere, írói jellegzetességei, és a létrehozo írás, maga a paró-
dia komikusan (komikumban) újraköltö alkotás. I minderről szó sincs !
[…] A Hasadnak rendületlenül : travesztia ; egy közismert alkotó (Vörös-
marty) közismert művének (Szózat) szövegébe egy másik alkotó (Arany
János) aktuális mondanivalót helyez, éspedig úgy, hogy nem utánozza és

¹ B János,Arany János és az epikus perspektíva = B János,Arany János és kortársai,
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, , .

² P Györgyi, Az intertextuális hagyományteremtés poétái a századfordulón, ItK,
/–., .





nem költi újra. Ellenben kihagyásokkal átveszi a legismertebb szókapcso-
latokat, sorokat, szövegrészeket, és a „kihagyo” helyekbe csempészi az
aktuális, a közérdekű gondolatok félsorát-sorát. Alapkérdés az eredeti mű
közismertsége, éspedig azért, hogy azonnal felismerhetők legyenek a belé
plántált „új”, „idegen” szövegek. Ez a felismerés vezet el a travesztia vol-
taképpeni céljához : a degradáció komikumához. […] Arany János éppen
ezt akarta ; a Hasadnak rendületlenül ennek a degradációnak a szatirikus
„töredék-remeke”.³

Druzsin Ferenc érzékelteti a paródia fogalmának differenciáltságát, de sem a hazai, sem
a nemzetközi szakirodalomban elterjedt travesztia-meghatározás nem teszi lehetővé
azt, hogy Aranynak ezt a töredékét a travesztiával lehessen mentegetni.⁴

A korábbi hasonló hangvételű költői példák bemutatása azonban jól bizonyíthatja,
hogy a Hasadnak rendületlenül nem szorul mentségre, hiszen Arany János kísérlete a
korszakban közismert és elfogado költői eszköz kipróbálásának tartható. A zavart az
okozza, hogy nem illik bele a Karinthy Frigyes Így írtok ti című gyűjteménye által ka-
nonizált mai paródia fogalmunkba. Egy olyan műfaj körvonalazódik Aranynak ebben
a paródiájában, amely a XIX. század közepén még közkedvelt költői ujjgyakorlatnak
számíto, amely ugyan nem állt az irodalmi műfajhieraria élén, de népszerűségnek
örvendhete. Nem az előkelő, fennkölt hangvétel jellemezte, hanem az alkalmi jelle-
gű megszólalási módok, a populárisabb irodalmi formák közé tartozhato. Merésznek
tűnhete, a kortársak a csúfolódó gúnyt mégsem érzékelték benne. Jókai például meg-
emlékezik arról, hogy Petőfi Pápán a Szózatot árvamegyei kiejtéssel szavalta az ön-
képzőkörben „úgy, mint Talérossy Zebulon”,⁵ és bár Jókai szerint a tréfa „kellemetlen
benyomást” kelte, mégsem tépázta meg különösebben Petőfi tekintélyét, nem tartot-
ták nemzetietlen költőnek ezért.

A korszak hasonló típusú parodisztikus verseinek az ismeretében tehát kitűnhet,
hogy Arany verse abba a XIX. századi hagyományba illeszkedik, amely a paródiát
nem a mai köznyelvi értelmében gondolta el. A Szózat imitációs értelmű átírása a kor
másodvonalának költői gyakorlatát nézve nem tekinthető tekintélyromboló blaszfémi-
ának, pusztán az alkalmi jellegű költészetnek egy játékosabb változata fedezhető fel
benne. Csak a paródiát övező újabb keletű hétköznapi értékrend rávetítése mia vált

³ D Ferenc, Szabad száj – rendületlenül ! Arany János szatirikus pársorosai, Napút,
. . (hp://www.inaplo.hu/na/_/.htm)

⁴ Genee éppen a travesztia szatirikusságát hangsúlyozza a paródiával szemben, amikor azt
állítja, hogy „a travesztia tagadhatatlanul szatirikusabb vagy agresszívabb a maga hypo-
textusával, mint a paródia. A paródia nem degradáló stilisztikai eljárás tárgyaként, hanem
csupán modellként vagy mintaként használja a hypotextust egy új szöveg szerkezetének a
létrehozásához, amelynek létrejöe után nem törődik többé a modellel.”. (Gérard G,
Palimpsests. Literature in the Second Degree, translated by Channa N, Claude D
, Lincoln and London, University of Nebraska Press, , .)

⁵ J Mór, Életemből, I, Bp., , .





tabuvá a nemzeti kánon élműveinek ilyen jellegű újrafelhasználása, annak ellenére,
hogy a mai költői gyakorlat egyáltalán nem idegenkedik a hasonló jellegű fogásoktól.⁶

-ben jelent meg a Költészeti és szónoklati remekek, magyar prosodiával, met-
rikával, s költői és szónoki beszédnemek és fajok rövid elméleti fölvilágosításával című
szöveggyűjtemény, amelyben Riskó Ignácnak a Hymnust parodizáló verse is olvasha-
tó. A korszak közismert, két kiadást (, ) is megért antológiájában a különböző
műfajok definícióját a kortárs költőktől ve példák szemléltetik. A kötet szerkesztője
a két – „[p]arodia, (torzivány) és travestia, (elgunyitás)” – egymással gyakran érintke-
ző fogalmát önálló, bár a kanonizált műfajokkal nem teljesen egyenértékű műfajként
határozta meg:

Mindkét nem rokon abban, hogy elkülönözve és önállólag valamelly jeles
és általában ösmert költemény ellenképét alkotják, s az ezzeli összehasonlí-
tás által különös érdekességet nyernek. Különböznek ellenben egymástól,
hogy a parodia […] azon költemény alakját és hangját, mellynek ellen-
képül szolgálnia kell, megtartja, és a tárgyat cseréli föl ; a travestia […]
ellenben a tárgyat tartja meg, de a komoly alakot tréfássá változtatja, ugy
hogy maga a tárgy is nevetségessé válik. Szigoruan véve mindkeő csupán
alakjára nézve tartozik a költészethez, s inkább játéka az értelemnek, mint
a művészi képzelemnek.⁷

E meghatározás a minden polémia, gúnyos él nélküli paródia felfogást képviseli.
Az antológia két művel szemlélteti ezt a műfajt. Az egyik Riskóé, a másik pedig

Pákh Alberté. Mindkét szöveg a korszak jól ismert versét választoa mintául. Pákh
Csont című verse Garay János Kont () című történeti balladáját parodizálta, amely
az -as évek végének, az -es éveknek közkedvelt és közismert, a nemzeti ellen-
állásra lelkesítő szavalati darabja volt. Az irodalomtörténet-írás számára Riskó Ignác
(–) neve leginkább Petőfi Sándor és Szendrey Júlia összeismertetőjeként ma-
radt fenn. A gyűjteményben szereplő Hymnusféle című verse valószínűleg a legkoráb-
bi paródiája nemzeti himnuszunknak, amelynek természetesen nem volt polémikus éle,
hiszen akkor nem is közölte volna ez az elsősorban oktatási célokra összeállíto szöveg-
gyűjtemény. Teljesen az antikvitástól örökölt felfogásban, az eredeti emelkede stílust
és mértéket megtartva, csak a hozzá társíto alkalmibb, mindenféle emelkedeséget
nélkülöző verstárgyra átvitelének az értelmében jö létre ez a vers.

⁶ Vö. N Zoltán, Irónia, paródia, humor a fiatal magyar irodalomban = N Zoltán,
A széartás alakzatai : Bevezetés a „fiatal irodalom” olvasásába, Kalligram, Pozsony, .

⁷ T István (kiad), Költészeti és szónoklati remekek, magyar prosodiával, metrikával, s
költői és szónoki beszédnemek és fajok rövid elméleti fölvilágosításával, Pest, , .





Kölcsey Ferenc
Hymnus

A magyar nép zivataros századaiból.

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel ;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt !

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengeél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegteél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink mia
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgaad feleünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra veünk.

Riskó Ignác
Hymnusféle

(Parodia. Tréfás utánzása Kölcsey híres
hymnusának)

Isten! Áld meg a magyart
Jó bor bőségével ;
Már elég régóta tart
Szomja, restségével.
Sok szomoru szüretre
Hozz már víg esztendőt :
Nem ivo még lelkemre!
E nép elegendőt.

Őseinek te ültetéd
Hegyalja földjére,
Tőled nyert jó venyigét
Bendeguznak vére,
S merre folynak habjai
Dunának, Viszlának:
Volt, nagy hírét hallani
Tokaj lángborának.

S melly mint ember, megőszül,
Telvén hosszu évsor,
S mellyben, dicső emlékül
Hős Dobó szelleme forr :
Adtad Ménes s Egernek
Folyó vérbársonyát,
Buda, Szekszárd olaját
S Érmellék aranyát.

Hajh! De meg nem becsültük
Kegyed bizonyságát :
Mi a jó bort beszűrtük
És felveük az árát.
Lengyel szomszéd megvee
Nekünk koppant a szánk;
Lakolunk is éree:
Szomj, örök, szállván ránk.





Hányszor zenge ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S leél magzatod mia
Magzatod hamvvedre !

Bújt az üldözö s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte néze s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellee,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölee.

Vár állo, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyeek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből !

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt !

De hagyján míg borunknak
Jó hitele meg volt :
Rosz dolga volt torkunknak
De zsebünkbe pénz folyt,
De legalább aranytól
Erszényünk duzzado,
S csinált a hon maradt bor
Egy vagy két jó napot.

Most már, se pénz se posztó,
Arany s bor elmaradt,
Magyar- s Lengyelnek osztó
Igazság mért díjat ;
Természet és szabadság
Áldásit megveték:
S az koldus és szegény le,
Ez rabnép, martalék.

Csalással játszodánk el
Tokajnak hírnevét,
Nem ápolánk miként kell,
A szőlő vesszejét,
S kik – tán ha olly szeszély ért –
Nektárba fulhatánk:
Külföldnek rosz boráért,
Tömérdek pénzt adánk.

S kérd most a legnemesb bort
Hazánkból közhelyen:
Váltig nézed és nem leled
A bort az üvegben,
S emelvén ajkaidra :
Undor fog el tőle,
Sem szine, sem zamatja
Csavia pancs, lőre…





Isten! Áldd meg a magyart
Jó bor bőségével,
A szorgalmat és ipart –
Add – ölelje hévvel.
Sovány évek helyébe
Hozz már dús esztendőt :
Hogy a múltat feledve
Várjunk jobb jövendőt.

Riskónak ez az -es kiadású paródiája annak az időszaknak a termése, amikor
a Hymnus már nemzeti himnuszként kezde szerepelni a különböző ünnepségek mű-
során,⁸ amikor Kölcsey verse a hazafiúi érzéseket képviselő szöveg szerepét, a nemzeti
identitás őrzőjének háérjelentését is magára öltöe. Tehát ez a paródia ebben az idő-
ben egyáltalán nem számíto a nemzeti érzelmeket emblémaként képviselő szöveget
kicsúfoló, a szerzőjét nevetségessé tevő, tekintélyromboló beszédmódnak.

Csak nyolc évvel később, de már egymásik politikai légkörben, -ben jelent meg
Fekete János verse, amely – ahogyArany János töredékbenmarad verskezdete – szintén
a Szózatot parodizálja.⁹ Ez ugyanúgy, ahogy Aranyé – csak talán kevésbé szellemesen
– nem a Szózatot teszi nevetségessé, hanem csak felhasználja a Vörösmarty-szöveg
sablonjait :

⁸ Takács Péter szerint -ben aHymnus „már bizonyíthatóan ismert dala a nemzeti megúju-
lásért küzdő magyarságnak” (T Péter, A Hymnus keletkezés-történetéhez = Válogatás
a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk. C Sándor, Kölcsey Társaság, Fehérgyar-
mat, , .) A Honderű -es augusztusi száma már „nemzeti hymnusz”-ként említi
Kölcsey versét. (Vö. Szabó G. Zoltán jegyzetét = K Ferenc, Versek és versfordítások,
s. a. r. S G. Zoltán, Universitas, Bp., , .) Szabó G. Zoltán a megzenésítést emeli
ki, amely a szöveg „szélesebb körben terjedő népszerűségét” lehetővé tee, majd hangsú-
lyozza, hogy az -es évek közepén már olyan alkalmakkor énekelték, amikor „valamely
kivételes, hazafias ügy érdekében nagyobb tömeg gyűlt egybe”. (Uo., . és .)

⁹ Budapesti Viszhang ( !), . július . . sz. . (Szinnyei szerint Fekete János székesfehér-
vári ügyvéd, megyei főjegyző volt, aki  és  közö élt.)





Vörömarty Mihály
Szózat

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

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

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

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

Szabadság! ien hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc ala.

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

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

Fekete János
Barombél táblabíró szózata

Parodia

Hazádnak váltig légy híve,
Oh táblabirókar !
Tárházad ez s tele pinczéd,
Mely ápol és hízlal.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely ;
Legyen bő avagy szűk termés
I enned, innod kell.

Ez a hely a hol annyiszor
A pártok vére folyt ;
Ez melyen, annyi tiz akóst
Az érdek megcsapolt.

I küzdtenek a hős fiak
Csengernek hadai ;
I törték be egymás órát
Tyukodnak karjai.

Előjog! ien hordozák
Olmos botjaidat ;
Elestenek legjobbaink
Pálinka s bor mia.

És annyi víg dinom dánom
Oly sok pohár után;
Éhezve most jóllakva rég
Él fajtánk e hazán.

S Verbölcz világa jó világ !
Hozzád éhen kiált ;
Már annyi évi éhe kér
Ebédet vagy halált !





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

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

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

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

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

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

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

Az nem lehet, hogy oly soká
Várjunk diurnumért :
S korogva annyi ép gyomor
Koplaljon a honért !

Még vissza jő még vissza fog
A régi, mely után,
Éhszomjas ima epedez
Fajtánknak ajakán.

Vagy jőni fog ha jőni kell
E szörnyű éhhalál,
Hol a temetkezés fölö
Sok éhes kortes áll.

S a sirt, hol fajtánk süllyed el
Népek veszik körül
S Tyukodnak és Csengernek is
Szemében gyász köny ül.

Hasadnak váltig légy híve
Oh táblabiró-kar !
Ez éltetőd s ha jól lakál
Hazád sem éri baj.

A nagy világon e kívül
Minden csak füst és pehely,
Legyen diurnum avagy ne
I enned innod kell.

A két paródia (a Hymnusé és a Szózaté) az eredeti szöveg mellé helyezve jól szem-
lélteti a korabeli parodisztikus eljárást, amely – ezek szerint – terjedelmében (- vers-
szakos különbséggel), formájában, nyelvhasználatában, stílusában is felidézi az előző
szöveg sajátosságait, de anélkül, hogy az előd szövegen vagy annak a szerzőjén gúnyo-
lódna. Riskó Ignác szövege kevesebb szószerinti egyezést mutat Kölcsey versével, csak
az első két és az utolsó versszakának a szóhasználatában köszönnek vissza az erede-





ti mű konkrét stílusfordulatai, addig Fekete János átalakítása szorosabban kapcsolódik
Vörösmarty versének menetéhez, csak a kilencedik versszaknak megfeleltethető rész
hiányzik belőle. A paródia évezredes hagyományának megfelelően mindkét szöveg a
himnikus stílushoz illő mondanivalót a táplálkozás, az evés-ivás tárgyával társítja. Az
utóbbi vers a „Hasadnak váltig légy híve” sorával egyenesen az Arany-töredék előképe,
esetleg ötletadó forrása.

Valószínűleg több, de legalább két paródia felfogás léteze ekkor már egyszerre.
A Mondolat, a Petőfit és Aranyt csúfoló Óda ökörszemhez és a Viszon-óda Sármány-
kához című¹⁰ a vetélkedő költő csoportosulások egymást szurkáló gúnyos hangvételű
paródiája melle egy másik parodisztikus megszólalásmód gyakoribbnak számíthato.
Akkoriban még ez a másik lehete a közismertebb, a kanonizáltabb, hiszen a tankönyv-
szintű definíciókban és a nagy nemzeti művekre rájátszó paródiákban még az a felfo-
gás érvényesült, amelyet Tarnai Andor a „parodia” írásképpel különíte el, és amelyet
jellegzetesen a romantika elői időszakra jellemző költői gyakorlatként mutato be.¹¹
A közismert költők mindenki által ismert műveinek ilyen értelmű átdolgozása, nem-
csak hogy nélkülözte a gúnyt és az iróniát, de éppen az előd nagyságának, klasszikussá
válásának a bizonyítéka lehete. Nem az elődszöveget devalváló, hanem ellenkező-
leg, figyelemfelhívó, affirmatív megnyilatkozásnak számíto. A Tarnai Andor által be-
mutato imitációs értelmű „parodia”-tól ez a XIX. század közepi változat csak abban
különbözik, hogy már nem a kötelező memoriterek, az antik klasszikusok művei szol-
gáltak minta gyanánt, hanem a nemzet reprezentatív művei leek a játékos átalakítás
kiindulópontjai.

Arany János tehát, amikor a Szózatot parodizálja, akkor – a példáknak megfelelő
módon – nem az utánzo művet teszi gúny tárgyává, hanem azt a korszakot, amely-
ben a himnusz formájú hazafiúi állásfoglalás időszerűtlenné le. Arany János ezzel a
töredékével ahhoz az imitációs értelmű paródiaköltészethez kapcsolódik, amelynek a
fő funkciója nem a kicsúfolás, hanem az emlékezetbe idézés, és amelynek a nemzeti té-
mára átalakíto modernizálása a nemzeudat átalakulásának döntő fázisában, a XIX.
század közepén zajlik le. A Hasadnak rendületlenülben a kritika nem az elődöt érinti,
nem Vörösmartyt és versét teszi nevetségessé, nem a nemzeti érzéseket pellengérezi ki,
hanem azt a disszonáns kort, amelyben lehetetlenné vált a Szózat hangvétele, amikor
a heroikus magatartásforma helyébe a hedonisztikus lépe.

¹⁰ Megtalálhatóak AJÖM. XV, Levelezés I., s. a. r. S Györgyi, Akadémiai, Bp., ,
–.

¹¹ T Andor, A parodia a XVI–XVIII. századi Magyarországon, ItK, /.




