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elől, ám az emberek, akik például rá vigyáztak, hagyták, hogy 
ő az erdőbe menjen, ahonnét aztán alig menekülhetett; ezt 
követi egy holdfényes-izgalmas csónakút az elsüllyedt, atlan-
tiszos tájon, s ennek a különös élménynek a borzongásában 
hiszi a gyerek a csodálatos élet kezdetét. Hogy ilyen szerény, 
különben életképnek minősíthető tárgyat ilyen hirtelenül és 
evidensen általánosságba torkolhasson, s ezt is azonnal ellen-
tétellel bővítse, véglegességig és reménytelenségig juttassa, köz-
ben mégis eleven maradjon és — mondjuk ki — szívünkhöz 
közeli, annyi nagyszerű lírai teljesítmény hidegét feledtetve 
Karinthy Frigyes nem teljesen méltatlanul kezelt lírai életműve 
okvetlenül a jelentősek s termékenyítő erejűek közé kell, hogy 
tartozzék, és ez az érzésünk, gondolom, most egyelőre csak 
egyre fokozódhat még. 

TANDORI DEZSŐ 

FALUDI FERENC EKLOGÁI 

Kevés olyan területe van Faludi Ferenc munkásságának, 
amelyről a halála óta eltelt kétszáz év során ellentétesebb 
vélemények születtek volna, mint pásztorkölteményeiről. 
Batsányi még „megbetsűlhetetlen drága kints"-nek tartotta 
őket1 , Toldy Ferenc szerint „igen szépek", de ő azt is hozzá-
teszi, hogy „kevésre becsültetnek"2,Császár Elemér pedig már 
csupán „alkalmi költemények"-et lát bennük, s az egész pász-
torköltészetet sommásan „az irodalmak beteges jelenségéinek 
minősíti.3 Ez utóbbi álláspont arról tanúskodik, hogy a Faludi-

1 Faludi Ferentz' Versei., Kiadta Batsányi János. Pest 1824. 
Toldalék, 157. 

2Toldy Ferenc: Magyar költők élete. T. F. Összegyűjtött Munkái. 
Pest 1870. 153. 

3 Császár Elemér: Faludi Ferenc költészete. EPH К 1903. 27., 28. 
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eklogák megítélésének változásai mögött a bukolikus költészet 
egészének problematikája húzódik meg. A barokk, a (francia) 
klasszicizmus, majd a rokokó egyaránt megteremtette a maga 
pásztorlíráját — ezeknek a különbségeivel most nem foglalko-
zunk —, a későbbi költői iskolák és teoretikusok azonban 
fokozatosan szembefordultak vele, mesterkéltnek, sőt hamis-
nak tartották. Ez a negatív ítélkezés viszont, amelynek a kor-
társ irodalom szempontjából kétségtelenül megvolt a maga 
létjogosultsága, a múltra történetietlen módon visszavetítve 
már értékeket zárt ki a kulturális örökségből. Király István 
szavaival „ [ . . . ] az idillt üldöző látásmód [ . . . ] megfeled-
kezik arról, hogy ennek az általa annyira lenézett műfajnak 
nemcsak negatív, de előremutató, pozitív funkciója is volt."4 S 
bár az idill tágabb kategória, mint a beletartozó bukolikus líra, 
joggal vethető fel a kérdés, vajon Király István megállapítása, 
amely szerint az idillköltészet „egy hazug, kegyetlen, fénytelen 
világban [ . . . ] nem hagyta siralomvölggyé csúfulni a földet"5 , 
érvényes-e — és mennyiben — Faludi Ferenc pásztori verseire. 
A válasz egyúttal lehetőséget nyújt arra, hogy meghatározzuk a 
magyar költő hat eklogájának helyét életművében, világszemlé-
letének alakulásában. 

A 18. században a bukolikus líra már kétezer éves múltra 
tekinthetett vissza. Röviden erről is szólnunk kell, hogy vilá-
gosabban kitűnjék, milyen hagyományokhoz kapcsolódnak 
Faludi szóban forgó versei. 

Az antik pásztordal első nagy képviselője, Theokritosz, a 
szicíliai görög népköltészetre támaszkodva teremtette meg jel-
lemző műfaját. Számos formai megoldást közvetlenül a folk-
lórból vett át, így a refrén alkalmazását6, a közmondások, 

"Király István:/! rehabilitált idill. ItK 1970.614. 
5 Uo. 
6 Pl. Thiirszisz dalában, amelynek kapcsán Theokritosz modern 

kiadói rendre kiemelik a népköltészeti hatást: Ph. E. Legrand: Bucoli-
ques grecs. Paris 1925.1. köt. 18., ill. Udalricus de Wilamowitz-Moellen-
dorff: Bucolici GraecL Editio altera. Oxonii. 156. 
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népies szólások beiktatását7, valamint a szicíliai népszokások 
sorában egészen a 20. századig élő dalversenyek megjeleníté-
sét.8 Trencsényi-Waldapfel Imre hívja föl a figyelmet ennek a 
költészetnek a kultikus gyökereire. 

„Ellenséges támadás vagy polgárháború, bűn vagy járvány elmúlása, 
békesség vagy megtisztulás, mindenképpen az Artemis közreműkö-
désére beállott áldott összhang: ez volt a bukolikus költészetet éltető 
pásztorjárás vallásos jelentése."® 

A görög bukolikus lírára jellemző derűs, idillikus szemlélet-
mód végső soron tehát innen, a mitológiához kapcsolódó nép-
hagyományokból ered. Harmóniát jelent ez a természettel is, 
amely Theokritosznál még nem ellentéte a városi kultúrának: 
összhangban áll vele, mint ahogyan a költő szülőföldjén is 
egységet alkot Siracusával a körülötte fekvő s a városba be-
benyomuló, szépséges táj. 

Theokritosz görög követői már nem tudták létrehozni ezt a 
harmóniát: a bukolikus lírát szétfeszítették belső ellentmon-
dásai. A műfaj megújítója így Vergilius lett, akinél megválto-
zott a bukolikus költészet funkciója. Mint Kerényi Grácia írja, 

„Vergilius pásztorai már egy nagyon is valóságos, háborúval, földön-
futással fenyegető világban élnek, s a veszélyeztetett idill védekező 
attitűdje szólal meg a békét áhítozó pásztor-költők lantján [ . . . ].'" 0 

Ezeknek a pásztoroknak a közvetlen környezetét Borzsák 
István „ellenvilág"-nak nevezi, „ahová az embertelenségből 
elmenekülhetünk [ . . . J."11 A világgal való theokritoszi har-

I Kerényi Grácia: Pásztori múzsa. Bp. 1961. 211. 
' „De semblables concours ont lieu de nos jours encore en différents 

pays du midi ou d'Orient; signalons tout particulièrement en ce genre 
les sfide des improvisateurs siciliens." Legrand: i. m. I. 44. 

'Trencsényi-Waldapfel Imre: Vergilius pásztori múzsája. In: Pásztori 
magyar Vergilius. Bp. 1938. 67. 

1 0 Kerényi Grácia: i. m. 199. 
I I Borzsák István: Vergilius. Utószó Vergilius összes műveihez 

(ford.: lakatos István). Bp. 1967. 372. 
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mónia helyébe a mikrokozmosz és a makrokozmosz ellentéte 
lép. A megrajzolt idill sokszor inkább'elérendő, vágyott cél, 
szereplői sem igazi pásztorok, hanem allegorikus személyek.12 

A diszharmónia azonban Vergiliusnál sem győzedelmeskedik, 
eklogái nem csapnak át elégiákba: „az ellentétek és szenvedé-
lyek végül is mindig a bukolikus hangulat nyugodt akkordjai-
ban csendesednek el ." 1 3 

Ismeretes, hogy Faludi Ferenc életében az 1770-es évek egy 
régóta lappangó belső válság kiéleződését hozták el. A legsú-
lyosabb tényező kétségtelenül a jezsuita rend feloszlatása volt: 
ez az 1773-ban hozott intézkedés a költő számára egy élet-
forma összeomlását, a létbizonytalanság és a kiszolgáltatottság 
érzését jelentette. Szauder József kutatásai azonban azt is 
bebizonyították, hogy Faludi morális vívódása, korábbi érték-
rendjének megingása már a Gracián-fordítás keletkezésének ide-
jén - vagyis 1771 előtt is - tetten érhető.1 4 Eklogái tehát nem 
egy, a világgal harmóniában álló költő művei; még a látszólag 
felhőtlen, zavartalanul idillikus hangvételűek mélyén is ott van 
az elkülönülés, a kivonulás, a szembenállás — az „ellenvilág" — 
mozzanata. Faludihoz (aki mind Theokritoszt, mind Vergiliust 
eredetiben olvasta) közelebb állott a vergiliusi alaphelyzet, s 
bár pásztorverseinek nem egy motívumát a görög szerzőtől 
vette át, a theokritoszi modell, az abban megvalósuló összhang 
elérhetetlen vágyálom maradt számára. 

Természetesen hangsúlyozni kell, hogy az eklogának még a 
vergiliusi típusát is a feszültség feloldására való törekvés jel-
lemzi. A szélsőségek visszafogásának ez az igénye teszi érthe-
tővé, hogy a bukolikus költészethez nemcsak a pásztori témá-
kat kedvelő barokk líra, hanem a francia klasszicizmus is 

1 3 Vergilius pásztorainak allegorikus voltára a régi és az újabb szak-
irodalom egyaránt rámutat. Ld. Thewrewk Árpád : Faludi Ferenc mező-
nyei. Bp. 1875. 8., ill. a Világirodalmi Lexikon 2. kötetének (Bp. 
1972.) ekloga címszavát. 

1 'Borzsák István: i. m. 373. 
1 "Szauder József : Faludi Udvari embere. Pécs 1941. 43., 61., 62. 
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vonzódott, s megpróbálta beilleszteni azt a maga poétikai 
rendszerébe. Guillaume Colletet már 1657-ben leszögezte, 
hogy a bukolikus költeménytől egyaránt idegen a fennköltség 
és a — mai szóval — vulgáris hangnem.15 Boileau 1674-ben 
kiadott Ars poeticájának II. éneke, Colletet-hez hasonlóan, 
ugyancsak elítéli azokat, akiknek az eklogáiban harsogó dagá-
lyosság érvényesül vagy (másrészről) az az „alávaló" nyelv, 
amelyet falun beszélnek16 : szerinte az idillnek pompa nélküli-
nek, ám elegánsnak kell lennie.17 Ehhez az állásponthoz a 
18. századnak hazánkban szintén ismert francia elmélet-
írója, Charles Batteux is csatlakozott, sőt, a pásztorköltészetről 
írt művének harmadik fejezetében szó szerint idézte Boileau 
idevágó sorait.18 A bukolikus lírát fenyegető „alacsony" stílus 
kárhoztatása tehát a francia klasszicizmusból származó — de 
már nemcsak arra jellemző — közhely volt a 18. század költé-
szetszemléletében. Éppen ezért nem fontos, hogy Faludi sze-

1 sCe genre de poème „ne demande pas d'ordinaire un style 
pompeux et sublime, ni de graves sentences, mais seulement une diction 
simple, pure, nette et des expressions naïves", sans „rien de bas ni de 
rampant". Guillaume Colletet: Discours du poème bucolique. Idézi Guy 
Riegert, Boileau Ars poeticájának „Nouveaux Classiques Larousse" 
kiadásában, Paris 1972. 18. 

16 „Mais souvent dans ce style un rimeur aux abois 
Jette là, de dépit, la flûte et le hautbois; 
Et, follement pompeux, dans sa verve indiscrète, 
Au milieu d'une églogue entonne la trompette. 

Au contraire cet autre, abject en son langage, 
Fait parler ses bergers comme on parle au village." 

(L'Artpoétique, II. 11-14., 17-18. ) 
1 7 „Telle, aimable en son air, mais humble dans son style, 

Doit éclater sans pompe une élégante idylle." 
a . m . II. 5 - 6 ) 

1 8 Batteux említett munkáját később Révai Miklós fordította 
magyarra, s kiegészítésként hozzácsatolta Faludi verseinek 1786-os 
győri kiadásához. A Boileau-szemelvény ott prózában olvasható, a 
155-156. lapon. 
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mély szerint kitől vette át, a lényeg az, hogy harmadik eklogá-
jában az ő pásztorai is elítélik egyik társuknak, Mopszusnak 
„mocskos", „dísztelen" verseit, amelyeket a „paraszt Koridon-
tól" tanult, s amelyek nem illenek „a ,kényes Múzsák' udvará-
ba."1 9 Ilyen apró jelek árulkodnak arról, hogy a magyar költő 
nemcsak az antik — és az újkori — bukolikus költemények 
szövegét ismerte, hanem a műfaj elméleti kérdéseivel is foglal-
kozott. 

A pásztorok az eklogákon kívül — s valószínűleg azokat 
(legalább részben) megelőzve — másutt is megjelennek Faludi-
nál. Кondon és Mopszus neve A Tavasz című költeményben 
bukkan f ö l 2 0 , A Hajnal című versben megrajzolt körképbe 
ugyancsak beilleszkedik a pásztor alakja.21 Az Erdőben Fillis 
és Titirus terelgetik állataikat, s a (Vergilius Georgikonjából 
ismert) Napéák táncra perdülnek a nyájak őrzőivel.22 Mind-
ezek azonban csupán epizodikus előfordulások, egyedül a 
Klórinda című költeményben-kerül középpontba a pásztori 
téma: Klórinda féltékenysége (majd megbékélése) az őt Diáná-
val megcsaló Dórindó hűtlensége miatt.23 

Nehéz feladatot jelent Faludi hat eklogájának pontosabb 
datálása. Az l-es számú nyilván 1773-ban — még a költő 
pozsonyi tartózkodásának idején — keletkezhetett, mivel 
Fekete György gróf országbírói kinevezésére, amelyet a vers 
ünnepel, ekkor kerül sor.24 Az V-ös számú, amelyik a pászto-
rok elűzetéséről szól, mindenképpen a jezsuita rendnek 1773 
derekán történt feloszlatása után íródott, a VI-os számú pedig 
1775 februárját követően, mivel szereplői az ekkor trónra lépő 
VI. Pius pápától (az „új Pán"-tól) várják sorsuknak jobbra 

' * Faludi Ferentf Költeményes Maradványt Révai Miklós kiadása, 
Győr 1786. (a továbbiakban: KM) I. 114. 

2 0KM I. 26. 
2 1 KM I. 43. 
2 2 K M I . 50., 51. 
Î 3 KM I. 28-30 . 
2 4 Gyárfás Tihamér: Faludi Ferenc élete. ItK 1910. 411. 
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fordulását. Ennek a három versnek az esetében tehát a sor-
számozás egyúttal időrendet is jelöl. Kérdés, áll-e ugyanez a 
közbeeső három költeményre is. Mivel nem tükröződik ben-
nük az V. eklogában feltörő mély fájdalom, valószínű, hogy 
tényleg az V-ös számú vers (vagyis a rend feloszlatásának 
sorsdöntő élménye) előtt jöttek létre. De vajon követték-e 
időben az l-es számút, vagy már előtte készen volt valamelyi-
kük, s a jelenlegi számozást a költő csak utólag alakította volna 
ki? Ezen a téren csupán feltevésekre szorítkozhatunk. 

Valójában persze nem is olyan lényeges, miképpen határoz-
ható meg az első négy eklogának egymáshoz viszonyított kro-
nológiája. Hangvételük, stílusuk alapján mindenképpen egy-
séges csoportot alkotnak Faludi Ferenc munkásságában, s 
kevéssé valószínű, hogy évtizedes szünetekkel írta volna őket a 
költő. Sokkal érdekesebb annak megvizsgálása, miért fordulha-
tott Faludi érdeklődése az 1770-es évek során ilyen mértékben 
a pásztori téma felé. 

A fentiekben már utaltunk Szauder József megállapítására 
Faludi korábbi értékrendjének megingásáról. Az az író és 
moralista, aki az egész magyar nemességet szerette volna a 
magasabbnak vélt udvari erkölcsökre nevelni, rádöbbent ezek-
nek az erkölcsöknek kiábrándító voltára, s „világnézeti fejlő-
désében [ . . . ] elfordult az udvari ember eszményétől 

„A belső egység szétomlott - írja Szauder József - , a látszatvilág 
rémei kísértenek (ld. Faludi : Megszerzés a Mostani világról), s már maga 
az elméletíró Grácián is elárulja a természet valóságához visszaszálló 
lélek ábrándjait: Criticonjában a bennszülött (vadember) nemessé-
géről, a természetes ember jóságáról s őszinteségéről értekezik. Ugyanez 
a természetesség-vágy lepi meg a késői francia udvar jobbjainak lelkü-
letét, az arkadikus pásztori játékokkal, falu-ábrándozások irrealitá-
sával."" 

1 'Szauder József: i. m. 62. 
J ®I. m. 43. 

9 Irodalomtörténet 
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Úgy véljük, ez az a pont, ahol Faludi - aki verseiben 
korábban is megénekelte a természet szépségét, kellemes voltát 
— az értékét vesztett udvari eszmény után most már fokozott 
mértékben a természetes, naiv, egyszerű életforma felé fordult. 
Az eklogák »ilyen értelemben az Udvari ember ellenpólusát 
jelentik Faludi életművében. S ha így fogjuk fel őket, akkor 
szükségszerűnek kell tartanunk azt a Révai Miklós óta gyakran 
hangoztatott tényt, hogy a Faludi-eklogák szereplői „Magyar 
igaz Pásztorok"2 7 , nem pedig bukolikus jelmezbe öltözött 
udvari emberek. Nem is lehetnének azok, hiszen egy hamis 
szituáció nem állítható szembe a megtagadott udvari erkölcsök 
hamisságával.2 8 Pásztorverseinek népi alakjai tehát nem csu-
pán költői tehetségének, hanem egyúttal a világszemléletében 
bekövetkezett változásnak is köszönhetők. 

A bukolikus költészet alapvető versformája Theokritosznál 
és Vergiliusnál a hexameter.2 9 Faludi (a hatodik pásztori vers 
két részletét leszámítva) következetesen a páros rímű tizenket-
test használja eklogáiban. Ennek ritmusa nagyobb mértékben 
különbözik az antik pásztorlíráétól, mint ahogy mai metrikai 
érzékünkkel feltételezzük. A 20. századi olvasó ugyanis — 
Lakatos István jogos észrevétele szerint — már nem vesz tudo-
mást az antik hexameterben kötelező metszetről, amely a sort 
gyakran két ellentétes ritmusú részre tagolta, s e belső feszült-
ség révén még változatosabbá tette a költemények ritmikai 

2 7Révai Miklós: Faludi Ferentz' élete s munkái. KM I. 17. Ld. még 
Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bp. 
1978. 32.; Turóczi-Trostler József: Faludi és a „gálánk költészet, In: 
Magyar irodalom - világirodalom. Bp. 1961. I. 368. 

2 * Mindez nincs ellentmondásban Faludi pásztorainak Horváth János 
által említett rokokó eszményítésével. (Horváth János: i. h.) 

2 9 A disztichon az ún. bukolikus epigrammák formája, ezenkívül 
csupán a Theokritosznak tulajdonított, de kétes szerzó'ségű VIII. költe-
ményben (Bojtárok dalversenye) bukkan föl. (Kerényi Grácia: i. m. 
129-134.) Pontatlan tehát Vargha Balázs véleménye, aki szerint „az 
eklogák versformája: a disztichon". (Új írás 1979/2. 71.) 
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képletét.30 A két szimmetrikus részből álló sort - fűzi hozzá 
Lakatos — a régiek igyekeztek elkerülni. Çbbôl a szempontból 
Zrínyi tizenkettesei, amelyek még nem tartották feltétlenül 
tiszteletben a 6 + 6-os sormetszetet, minden (hangsúlyozzuk, 
hogy alapvető) különbség ellenére egy árnyalattal közelebb 
álltak az antik ritmuseszményhez, mint a gyöngyösiánus verse-
lés: 

Egy megbúsult vadász kikelet idején 
Egykoron könnyű nyilat kezében vévén, 
Egy sebes szarvasgémnek nyomát keresvén, 
Sokat, de hiában,járt Dráva erdején. 

Faludi ritmusa viszont már tökéletesen szimmetrikus, ami-
nek hatását még az is erősíti, hogy páros rímei pontosabban, 
szinte pattogóbban felelnek egymásnak, mint Zrínyi Miklós 
gyakran halványabb csoportrímei: 

El készült az ebéd, jertek, falatozzunk, 
Ketskével, báránynyal vígan vagdalkozzunk. 
Kinek kell a' lentse? ki tart a ' borsóval? 
Itt a' lágy tzipó is a' boros korsóval.31 

Faludi Ferenc alaposan ismerte Zrínyi műveit (hatodik 
pásztorversében még át is vett egy kis részletet annak Fantasia 
poeticajából), s bukolikus lírájának formáját megválasztva, 
nyilván elődjének példájára is gondolhatott. Ritmikai felfogása 
azonban verselésünk történetének természetszerűen egy egé-
szen más korszakába tartozik, sőt, eklogáinak tizenkettesei 
helyenként már 19. századi népies költészetünk formáira 
mutatnak előre. Ez a tény összhangban áll mindazzal, amit 

30P1.: „Futnak az erdőkből, / elözönlik a rétet, a partot." Lakatos 
István: Mit akarhat egy műfordító? Utószó Vergilius összes műveihez. 
Bp. 1967. 390-391. 

31KM I. 109. 

9* 
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Faludi pásztorverseinek a költő világnézeti fejlődésében betöl-
tött szerepéről fentebb kifejtettünk. 

Az első három ekloga idillikus hangvételű. A legelsőben a 
pásztorok vidám lakomára készülnek, hogy megünnepeljék 
Melibéust, a pásztorok új bíráját, akinek alakjában a költő 
Fekete György grófot, az új országbírót köszönti.32 A máso-
dik eklogában Koridon és Titirus találós kérdésekkel teszik 
próbára egymást, a harmadikban pedig Mopszus és Menalkás 
verseng, melyiküknek a dala szebb.33 Az egyszerű élet szép-
sége, a természet ajándékainak élvezete és a romlatlan, tiszta 
játékosság — íme az ellenpont, amelyet Faludi a rafinált udvari 
erkölcsökkel szembeállít. Törekvése pontosan megfelel annak a 
célnak, amelyet később Schiller az idillköltészet elé tűz: az 
embert az ártatlanság, a harmónia, az önmagával és a külvilág-
gal való béke állapotában ábrázolni.34 Ez a nyugalom a Faludi 
énjében viaskodó kétségek, a benne régóta munkáló ellentétes 
erők harcában jött létre.3 5 S mint ilyen, rendkívül törékeny: 
az utolsó eklogákban már visszahozhatatlanul tovatűnik.36 

Az élet egyszerű örömeire való fogékonyság korábban sem 
volt idegen a költőtől. Vallásossága (Rónay György kifejezését 
használva) „egyáltalán nem rigorista".37 Rokokó világképében 

3 J A Melibéus név a „feketé"-t jelentő görög „melász"-szal cseng 
össze. 

33Mopszusra már utaltunk: ő az, akit a dalverseny bírája, Tirzis 
megró a Múzsákhoz méltatlan, parasztos verséért. 

3 4 „Der Zweck selbst ist überall nur der, den Menschen im Stand der 
Unschuld, d. h. in einem Zustand der Harmonie und des Friedens mit 
sich selbst und von außen darzustellen." Schiller: Über naive und 
sentimentalische Dichtung. In: Schillers Werke, herausgegeben von 
Arthur Kutscher. Berlin, é. п. VIII. 160. 

35Schiller megállapítását költőnkre alkalmazva: „eine Ruhe, die aus 
dem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillstand der Kräfte, die aus der 
Fülle, nicht aus der Leerheit fließt [ . . . )." I. m. 165. 

3 6 Az idill műfajának efemerizáló jellegével kapcsolatban 1. Király 
Istvánnak a 4. jegyzetben említett tanulmányát. 

3 ' R ó n a y György: Egy keresztény humanista. Faludi Ferenc. In: 
BalassitólAdyig. Bp. 1978. 33. 
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— akárcsak Mikesnél — jól megfért egymással az Istenben való 
töretlen hit és az Isten által teremtett világ földi szépségeiben 
való elgyönyörködés. A vallásosság és a világiasság viszonya 
persze korántsem volt nála mindig problémamentes: a ravasz-
kodó udvari okosságnak és a „mennyei" bölcsességnek az 
összeegyeztetése a Gracián-forditás tanúsága szerint is nehéz 
feladatnak bizonyult.3 8 Az udvari eszménytől való eltávolodás 
azonban fölszámolta ezt a feszültséget, s így létrejöhetett az 
első eklogáknak az arisztokratikus környezettel szembeállított, 
idillikus ellenvilága. A természet áldásait ezúttal már nem az 
erdőbe, mezőre kiránduló (s a tájban a maga mulatságainak 
díszleteit látó) nemesi társaság élvezi, mint Faludi más versei-
ben, hanem a mindig is ott élő pásztornép. 

így alakul ki az az érdekes helyzet, hogy amikor a kutatás a 
19. század magyar irodalmi népiességének gyökereit keresi a 
megelőző században, akkor Faludinak éppen azokra a verseire, 
az eklogákra bukkan, amelyek a legtöbb — s évezredek által 
szentesített — klasszikus műfaji konvenciót hordozzák.3 9 Pozi-
tivista irodalomtörténetírásunk részletesen kimutatta, mikor, 
hol, milyen motívumokat merített a magyar költő Vergilius-
ból.40 Az efféle azonosságok megállapításánál azonban sokkal 
fontosabb annak tanulmányozása, miként illeszkednek bele az 
átvett motívumok Faludi felfogásába. Honnan származik pél-
dául a második eklogájában bemutatott pásztorverseny ötlete? 
Vergilius harmadik eklogájából, amelyben Damoetás és 
Menalcás méri össze költői tudását. Két-két soronként váltják 

3" Tanulságos ezzel kapcsolatban az Udvari ember 229. maximájá-
ban tapasztalható, minden bizonnyal tudatos fordítói pontatlanság. A 
Faludi által átültetett francia szöveg szerint a legfőbb boldogság a 
bölcsekedés („Le suprême bonheur est de philosopher"), a magyar 
kiadásban viszont ez olvasható: „Boldog a' ki a' világi böltseségét a' 
mennyeijel öszve tudgya békéltetni." 

3 9 „Pásztorversei e rokokó-népiesség legjellemzőbb képviselői." 
Horváth János: i. m. 32. 

4"Szűcs István: Vergilius hatása idyllköltészetünkre. Nyitra, 1900. 
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egymást dalukkal, s a hosszas vetélkedés a következő kérdések-
kel zárul: 

DAMOETÁS 
Mondd, s az a hely hol van (ha tudod, te legyél nagy Apollóm), 
Honnan nézve az ég nem több, három könyök éppen? 

MENALCÁS 
Mondd, s az a hely hol van (ha tudod, Phyllist te ölelgesd), 
Merre királyi nevek díszítik a sarjú virápnf) 

(Lakatos István fordítása) 

Faludi képzeletét az egész dalversenyből főként ez a négy 
sor ragadta meg. Tudatos gyűjtője volt ugyanis a magyar köz-
mondásoknak, népi szólásoknak, s ebben a tevékenységében a 
folklór egyik sajátos részét képező találós rigmusokkal is meg-
ismerkedett. Miért ne lehetne fölhasználni — mintegy Vergilius 
ösztönzésére — a magyar népköltészetnek ezt az ágát a pászto-
rok bemutatásakor? így erősíti még a klasszikus hatás is a 
népiesség bontakozását Faludinál. Ez a népiesség azonban 
korántsem jelenti a bukolikus műfaj meghamisítását: éppen 
ellenkezőleg, visszavezeti azt ősi, népköltészeti forrásaihoz. 

Mese, mese, mi az? nintsen az erdó'benn, 
Fel nem találtatik a' tágas тегоЪепп. 
Nem fér a' pajtába, nem fér a' pintzébe; 
De szép könynyen bé fér egy haj szál' végébe." ' 

A versben ismételten előforduló. „Mese, mese, mi az? " for-
mulát Csűry Bálint az 1900-as években Körmend vidékéről, 
vagyis a költő szülőföldjéhez közel eső területről mutatta ki.42 

A bukolikus költészetnek egyik alaptémája a szerelem. 
Faludi pásztorverseiből ez hiányzik. Egyetlen eklogája van, 
amelyben valakinek az elcsalogatásáról, illetve a magára maradt 

" 1 KM I. 111. Közismert megfejtése: az I betű. 
4 2 Csűry Bálint: Faludi idylljeihez. MN у 1910. 418. Uo. 1. a további 

találós kérdések megfejtését is. 
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pásztor bánatáról van szó: a negyedik. Alkon juhász megtudja, 
hogy elcsalták tőle Alexist, s elhatározza, hogy ha a gyermek 
nem tér vissza hozzá, akkor öngyilkos lesz. Ez a történet már 
nem egy olvasót megbotránkoztatott4 3 , pedig nagyon távol áll 
az antik pásztorköltészetnek — jelen esetben a forrásul szolgáló 
második Vergilius-eklogának — gyakran perverz erotikájától. A 
vers megértéséhez tudni kell, hogy a 18. században az eklogát 
nemcsak lírai, hanem (párbeszédes formája miatt) színpadon is 
megjeleníthető, drámai műfajnak tartották. Erre viszont már ér-
vényes volt a jezsuita rendnek az a szabálya, amely az iskola-
drámákban tiltotta a női szereplők színre állítását. A jezsuita 
szerzők, mint ismeretes, úgy írták át például Molière szövegeit, 
hogy a nők helyébe férfiakat tettek, s ennek megfelelően a szere-
lemmel kapcsolatos bonyodalmak helyett - eléggé suta módon 
— a baráti vonzalom szférájába tevődtek át az érzelmi konfliktu-
sok. Faludi, aki egyébként más költeményeiben nem idegenke-
dett a szerelmi helyzetdaloktól, negyedik eklogájában kínos 
pontossággal tartotta be a rendje által megszabott korlátokat. 

Ennek a pásztorkölteménynek a hangulata már eltér az első 
hárométól: amazoknak idillikus bája helyett komorság, befeje-
zését pedig zordon fenség jellemzi: 

Tudom, mint halok meg, vágynák még havasok: 
Ki fekszem, meg esznek ottan a' farkasok.4 4 

Az idézett sorok Tarnai Andort joggal emlékeztetik Zrínyi 
stílusára.45 Eredeti forrásuk azonban nem ott keresendő, 
hanem Theokritosznak Amaryllis című versében. Ezt Faludi 
feltehetőleg azért lapozta föl, mert a művének alapjául szolgáló 
második Vergilius-eklogában többször előfordul Amaryllis 
neve. S ha már kezében tartotta a görög költeményt, egyúttal 
fölhasználta annak néhány gondolatát is. Theokritosz pásztora, 

4 'Császár Elemér: i. m. 28. 
4 4KM I. 118. 
4 5Irodalomtörténeti kézikönyv. II. 542. 
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akárcsak az övé, először föl akaija akasztani magát, majd a 
vízbe ugrani, s végül a farkasoknak adni testét. Faludi versének 
utolsó sora szó szerinti fordítás az Amaryllisből.46 Ezt azért 
érdemes külön kiemelni, mert a vergiliusi találós kérdéseknek 
fent említett áthasonítása után most újabb példáját látjuk 
annak, hogy Faludi keze nyomán mint válhatnak ízig-vérig 
magyarrá az antik pásztorlírából vett motívumok: ezúttal 
szinte a régebbi magyar költészet hangja csendül ki belőlük. 

Az utolsó két ekloga, mint már utaltunk rá, abban az 
időszakban keletkezett, amikor XIV. Kelemen pápa intézke-
désé nyomán megszüntették a jezsuita rendet. Németh G. Béla 
ezzel kapcsolatban leszögezi: 

„A rend visszaszorítását, föloszlatását pozitívumnak tekinti a mai 
történetírás. A hittel, szubjektív tisztességgel belül levők viszont joggal 
érezték érthetetlennek, méltánytalannak."4 7 

A hetvenedik évében járó költő elveszítette addigi életének 
értelmét. Az udvari eszményből való korábbi kiábrándulás 
után az új, még súlyosabb megrázkódtatás hallatlanul fölerősí-
tette a világ erkölcsi értékrendszerében való kételkedését. Ez 
teszi érthetővé az ötödik ekloga sötét tónusát. A keret ezúttal 
is, akárcsak a harmadik pásztorénekben, dalverseny, amelyet 
az antik bukolikus költészetben gyakori kötekedés vezet be. A 
két vetélkedő pásztor azonban a lényeget illetően egyetért: az 
első három ekloga bensőséges hangulatával éppen ellentétes, 
kozmikus képekben festik le a világ rendjének megingását: 

A' hegyek költöznek, a' sütő nap meg áll. 
A' föld körülötte kerengőbe járkál.48 

4 6 „keiszeumai de peszón, kai toi lükoi (h)óde m'edontai" fekszem 
majd elesvén és a farkasok ott megesznek (Ph. E. Legrand: Bucoliques 
grecs, I. 35.) 

4 7 Németh G. Béla: 11 , ers. Bp. 1977. 10. 
4 e KM I. 120. 
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Más alkalommal rámutattunk már arra, hogy ezek a sorok 
kapcsolatban állnak a Galileit elítélő határozat 1757-es vissza-
vonásával, amikor az egyház a heliocentrikus világkép kérdésé-
ben is megváltoztatta álláspontját.4 9 A föld megmozdulását 
tehát nemcsak jelképesen, hanem nagyon is konkrét módon 
kell értelmezni. A felfordult világban a pásztor (XIV. Kele-
men) maga széleszti el nyáját, s messze kergeti tapasztalt 
(„forgott") juhászait. Ez egyébként, akármennyire fájdalmas 
aktualitás Faludi számára, tulajdonképpen vergiliusi motívum: 
a pásztorok elűzése a római költő kilencedik eklogájának 
témája. Faludinak tehát nem kellett kilépnie a műfaj hagyo-
mányos keretei közül, hogy megváltozott sorsát kifejezze: a 
bukolikus költészet más hangnemben ugyan, de új életkörül-
ményei között is folytatható volt számára. 

Az ötödik pásztorének végén a feszültség némi enyhülését 
csupán az hozza meg, hogy a dalversenynek nincs legyőzöttje, 
s hogy ki-ki visszatér „fogyaték nyájához", mentve, ami még 
menthető. A feloldódás reményét az utolsó ekloga csillantja 
föl. A pásztorokat kisemmiző Pán meghalt s 0 , s új Pán (VI. 
Pius) került a székébe: ő majd visszahívja elszéledt népét. A 
költemény két fő egységre, az otthontalan bolyongás, illetve a 
remélt boldog hazatérés rajzára tagolódik, s művészi eszközei 
ennek a kontraszthatásnak a szolgálatában állanak. Mindenek-
előtt a részben Zrínyitől átvett sorok: 

Métely juhnak, dér virágnak, 
Horog halnak, tőr madárnak: 

Darás méhnek, 
Aszály rétnek: 

Pán' haragja, vége, fogyta életemnek -

4 9 l t 1979. 99-100. 
5 0 Ez a mitológiai esemény Plutarkhosz egyik művéből kerülhetett 

ide. L. Márton Jenő: Pán halála. EPhK 1903. 258-269. 
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illetve ugyanezeknek a soroknak ellenkezőre fordítása a vers 
vége felé: 

Tím fű juhnak, nap virágnak, 
Fris víz halnak, társ madárnak: 

Fű kert méhnek, 
Eső rétnek 

A' kegyes, és jó Pán élte életemnek.51 

Valójában ez a népies ritmusú betét sem nélkülözi az antik 
előzményeket. A Bojtárok dalversenye című görög pásztor-
költeményben Daphnis így énekel a szerelem hatalmáról: 

Pusztító baj a fáknak a tél, az aszály a vizeknek, 
égi madárnak a tőr, vadnak a csalfa hurok, 

gyengéd szűz bűbája a férfinak. Ó atya, ó Zeus, 
téged is éget e láz, isteni szoknyavadász! 

(Kerényi Grácia fordítása)s 2 

A képeknek ez a sorozata Zrínyinél még mindig a szerelem 
témájához kapcsolódik, nem úgy, mint később Faludinál. A 
ritmus azonban már Zrínyi keze nyomán is teljesen magyarrá 
válik: az olvasó nem a görög bukolikus lírának, hanem ősi 
ráolvasásainknak a hatását érzi nála. Faludi formaérzékét 
dicséri, hogy pásztorkölteményében kihasználta ezt a lehető-
séget, még az addig következetesen betartott páros rímű tizen-
kettesek szétfeszítésének az árán is. 

Vizsgálódásunk végére érveS3 megállapíthatjuk, hogy az 
eklogák jelentős szakaszát képezik Faludi Ferenc munkássá-

51 KM I. 123., 125. Zrínyinél: „Fuss tülem, verseid mert nekem éles 
tőr, I Dér virágnak, / Kű búzának, / Horog halnak, | Lép madárnak, / 
Háló vadnak, I Métély juhnak, / Nyil szüvemnek, / Bús kedvem-

nek, I Mirigy életemnek." Fantasia poetica, 10. vsz. 
5 2 Kerényi Grácia: Pásztori múzsa. Bp. 1961. 131. A vers időmér-

tékével kapcsolatban ld. 29. jegyzetünket. 
5 3 A 18. század további idillköltészetével kapcsolatban ld. Mezei 

Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Bp. 1974. 174. skk. 
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gának. A maguk sajátos eszközeivel a költő világnézeti fejlődé-
sének újabb periódusát tükrözik: az udvari eszménytől való 
elfordulást, s az azzal szembeállított természetes élet egyszerű, 
idillikus örömeinek dicséretét — bizonyos mértékig más (ke-
vésbé külső) nézőpontból, mint ahogy az korábbi verseiben 
tapasztalható. Ezzel függ össze a népi alakok bemutatására és a 
népies formák alkalmazására való törekvésének megerősödése. 
Életformájának hirtelen megváltozása, a létbizonytalanság 
érzése azonban összetöri az idillt: az ekloga műfaja ekkor már 
nem csupán az udvari romlottsággal szembeállított ellenvilágot 
jeleníti meg, hanem elsősorban a költő egyéni kiszolgáltatott-
ságát fejezi ki. 

Saját korában igen kedvelt pásztorverseit az utókor egyre 
kevésbé méltányolta. Háttérbe szorulása részben annak a 
következménye, hogy lírájának egésze csak igen áttételesen 
tükrözi belső világát, s ez a fajta költőiség a romantika óta nem 
felelt meg az olvasói igényeknek. Mint bevezetőnkben említet-
tük, elavult a pásztorlíra műfaja is. Faludi eredményeiből min-
denekelőtt népiessége élt tovább. Ami pedig az eklogaköltésze-
tet illeti, annak új formában történő, csodálatos kibontakozása 
éppen a mi századunkban, Radnóti Miklós életművében követ-
kezett be. 

VÖRÖS IMRE 


