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1. Bevezetés 

A civilizáció történetének számos korszakára érvényes az 
a tétel, amelyet Roland Mortier a 18. század kapcsán szögez 
le, s amely szerint az általa tanulmányozott időben a kert 
nem csupán a kellemes, szép környezet funkcióját látta el, 
hanem ugyanakkor szimbólum is volt.1 Ahogy az építészet 
a maga sajátos eszközeivel ki tudja fejezni egy-egy művelő-
déstörténeti periódus (például a „lángoló gótika") világ-
képét, ugyanúgy a kertművészet is. Közhelynek számít, 
hogy a 17. századi francia parkok áttekinthető, mértani 
formái a világ jelenségeit ésszerűen elrendezni kívánó racio-
nalizmus szemléletének felelnek meg, egyúttal pedig az 
abszolút monarchia tökéletesnek vélt rendjét jelképezik.2 

Ezzel szemben az „angol" kertstílus 18. századi elterjedése 
az egyéni ember és a természet közvetlen viszonyát elő-
térbe állító polgári eszmékkel és a szentimentalizmus tér-
hódításával függ össze. 

A kert azonban nemcsak a maga valós megjelenésével 
hordozhat szimbolikus tartalmat, hanem az irodalmi művek 
motívumaként is. A kettő szoros kapcsolatban áll egymás-
sal. Régebbi példával élve: amikor a középkor kolostor- és 
várkertjei után a 14. századi Itáliában divatba jönnek a 

•Roland Mortier: La poétique des ruines en France. Genève, 
1974. 107. 

'Richard Alewyn-Karl Sälzle: Das große Welttheater. Hamburg, 
1 9 5 9 . 4 5 . 

1 Irodalomtörténet 1983/1 



2 Vörös Imre 

városon kívül létesített mulatókertek, egyúttal számos iro-
dalmi műben is megjelenik ez a természeti táj felé nyitot-
tabb, reneszánsz életörömet sugárzó környezet.3 

Jelen vizsgálódásunk célja nem a kertépítészeti stílusok 
eszmetörténeti értékelése, sem pedig az őket ismertető egy-
kori szövegek számbavétele. A kerttel mint az irodalmi mű-
ben található motívummal kívánunk foglalkozni. Minde-
nekelőtt — a teljesség igénye nélkül — megkíséreljük föl-
vázolni ennek a motívumnak az ókortól fogva kialakult 
néhány fő típusát,4 keletkezésüknek feltételezett sorrendjé-
ben, majd választ keresünk arra a kérdésre, hogy a felvilá-
gosodás korában milyen szerepet játszottak e típusok, 
illetve gyakran igen érdekes kombinációik. Sorrendbe állítá-
sukat ekkor már nem eredeti keletkezésüknek hozzávető-
leges kronológiája fogja megszabni, hanem az egyik vagy 
másik motívumot előnyben részesítő 18. századi tendenciák 
fejlődéstörténeti helye. Figyelmünk előterében a magyar 
irodalom áll, de a téma jellegéből adódóan a komparatisz-
tika szempontjait sem nélkülözhetjük: szubjektív okokból 
főként francia vonatkozásban. 

2. A kert-motívum néhány fő típusa 

a) A sorskert (élet- és halálkert) 

Az általunk vizsgált motívum legősibb megjelenési formá-
ját minden bizonnyal a Kardos Tibor által sorskertmk 
nevezett5 változat jelenti, amely szorosan kapcsolódik a val-
lások világszemléletéhez. Legismertebb példája az Édenkert. 

3 Vö.: Kardos Tibor -.Az Albertiek Édenkertje. Bp. 1937. 
4 Nem térünk ki például a Balassi Füves kertecskéje által is képviselt 

„hortulus animae"-re, mivel a felvilágosodás idején már nincs jelentős 
funkciója. 

'Kardos Tibof.AzÁrgirus-széphistória. Bp. 1967. 53. 
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Ez az embernek a teremtett kozmosz rendjében elfoglalt 
helyét szimbolizálja: bekerített voltával védettséget jelent, 
zavartalan uralkodást a többi élőlény felett, az embernek és 
a természetnek ősi harmóniáját, egyszóval - az életfa által 
is jelképezett — háborítatlanul boldog életet. Az Édenkert 
azonban a bűnbeesésnek a helye is, tiltott gyümölcsének el-
fogyasztásából halál származik. Ennek a kettős jelképnek a 
továbbvitelét jelenti az a népköltészetben is felbukkanó 
hagyomány, amely szerint Jézus keresztjét a paradicsomi 
termőfából ácsolták, sőt, a gyermek Jézus bölcsője is a 
„Paradicsom kőkertjében" ringott.6 Ami az újszövetségi 
szenvedéstörténetet illeti, érdekes, hogy a négy evangélista 
közül a többiek által „major"-ként (chorion) említett 
Getszemánit egyedül a szimbólumok iránt legfogékonyabb 
János nevezi „kert"-nek (képosz), s kizárólag ő említi meg, 
hogy Jézus sírja — egyúttal pedig föltámadásának színhelye 
— ugyancsak egy, a Golgota közelében lévő kertben volt: a 
passió és a föltámadás története így nála kerttől kertig 
ível.7 Az életnek és a halálnak ez a dialektikája érvényesül 
a görög mitológiában, a Heszperidák kertjében is, amelynek 
almafája közvetlenül az alvilág bejáratánál áll. Árgirus kertje 
szintén egyszerre jelképezi az élet gyönyörűségét és a bol-
dogság elvesztését, a halált.8 A kiűzetéssel az Édenkert el-
érhetetlenné válik, a Genezisben kerubok őrzik bejáratát, a 
2-3. század gnosztikusai - pontosabban a Celsus és Orige-
nész által egyaránt idézett ophiták - pedig egyenesen a 
csillagok szférájába helyezik.9 Paolo Santarcangeli szerint a 
kert építésében azóta is mindig a Paradicsom utáni vágya-
kozás fejeződik ki.1 0 

6 Dömötör Тек1а:Л népszokások költészete. Bp. 1974. 140-141. 
7Mt. 26:36.; Mk. 14:32.; Jn. 18:1. és 19:41. 
® Kardos T'tbor: Az Árgirus... 55. 
' Kurt Rudolph:Die Gnosis. Leipzig, 1980. 77-79. 

1 0 Paolo Santarcangeli:/! labirintusok könyve. Bp. 1970. 227. 

1* 
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b) A szerelem kertje 

Az Árgirus-história első részének színhelye azonban nem 
csupán sorskert, hanem ugyanakkor egy másik, talán még 
gyakoribb kert-motívumnak a példája is, amelyet Voigt 
Vilmos a szerelem kertjének nevez, s részletesen elemez a 
szóban forgó típust gazdag tényanyag alapján feldolgozó 
tanulmányában.11 A szerelmesek találkozásául szolgáló 
„nyájas hely"-ről, a vergiliuszi „locus amoenus"-ról általa 
elmondottakat ezúttal csupán egy mitológiai összefüggéssel 
egészítenénk ki. Platón A bkomában azt írja, hogy Erósz 
(a Szerelem) Aphrodité születésének napján Zeusz kertjében 
fogant, Porosz (a Találékonyság, más értelmezés szerint: a 
Gazdagság) és Penia (a Szegénység) gyermekeként.12 Hat 
évszázaddal később Plotinosz a következőket fűzi ehhez a 
történethez: 

„Ami a kertet illeti, az mindig a gazdagság ragyogása és dísze, 
Zeusz értelmétől ragyog a kert - Zeusz dísze - , a ragyogás pedig, 
amely Zeusz értelméből ered, behatol a lélekbe. Mi más volna Zeusz 
kertje, mint az ő dísze és ragyogása? '" 3 

Ismeretes Erósznak az újplatonista filozófia rendszerében 
betöltött funkciója: az emberi lelket a szépnek épp a szere-
lem révén való felismerése emlékezteti - mintegy villanás-
szerűen - isteni eredetére, és segíti hozzá, hogy visszaemel-
kedjék az egykor elhagyott, magasabb létszintre.14 Erósz-

1 'Voigt Vilmos: ,A szerelem kertjében". Szempontok lírai népdal-
szövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához. Ethnog-
raphia, 1969., 1970., 1981. 

1 2 Platón:A lakoma. Telegdi Zsigmond ford. Bp. 1942. 40. „Porosz" 
Telegdi szerint: „Találékonyság", a Larousse kiadásában megjelent 
Dictionnaire de la philosophie (Paris, 1973. 89.) szerint: „Richesse", 
Gazdagság. 

1 3 Plotinosz: Istenről és a hozzá vezető utakról. Bp. 1944.39. 
(= Enn. III. 5;9.) Magyary Zoltánné Techert Margit ford. 

1 4 Pierre-José About iPlotin et la quête de l'un. Paris, 1973. 132. 
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пак e titkokat feltáró, kulcsfontosságú szerepe a plotinoszi 
filozófiában tehát kapcsolatban áll fogantatásának helyével, 
s talán ez is közrejátszik abban, hogy a szerelem kertjének 
motívuma épp az újplatonizmus diadalát jelentő reneszánsz 
korában válik különösen kedveltté. 

Az elmondottakhoz még azt tegyük hozzá, hogy a sors-
kertnek és a szerelem kertjének az összekapcsolódása nem-
csak Árgirus históriájában fordul elő, hiszen a szerelem 
gyakran magának az életnek a szimbóluma, elmúlása pedig 
a halállal analóg. Mind a zsidó, mind a keresztény hagyo-
mány misztikus értelmet tulajdonít például az Énekek 
énekének, s így benne a mátkát jelképező, illetőleg a vele 
való találkozás színhelyéül szolgáló kertet a sorskert 
típusába helyezi át. A középkori virágszimbolikában is meg-
figyelhető egy bizonyos átcsapás, amikor a latin nyelvű 
himnuszok kedvelt — s a kolostorkertekben termesztett — 
virágai a lovagvilág szerelmi költészetének motívumkincsébe 
kerülve, elvesztik vallási jelentésüket.15 A Rózsa-regény már 
egy ilyen értelemben felfogott kertről szól. 

c) A mulatókert 

Idősebb Pliniusnál az olvasható, hogy az első athéni 
házikertet Epikurosz filozófus létesítette.16 Epikurosz 
kertje fogalommá vált, az élet mértékkel való, bölcs élveze-
tének jelképévé. A sorskerttel ellentétben semmiféle transz-
cendens tartalma nincs. A kerítés a világ bajait, a politikai 
élet viharait is kívülrekeszti. Az ide visszavonuló, gondosan 
megválogatott baráti társaságot azonban nem a mindenről 
való lemondás jellemzi, hanem éppen az, hogy zavartalanul 
tud hódolni a vidám lakomáknak, a túlzásba nem vitt 

15Rapaics Raymund : Magyar kertek. Bp. [1940.] 19. 
16Plinius: História naturalis, 19:4. Vö.: Molnár János: Régi jeles 

épületek. Nagyszombat, 1760. 559. 
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ivászatnak és a művelt beszélgetésnek. Mint már említettük, 
a humanista társaséletnek ugyancsak kedvelt színtere az 
effajta mulatókert, s hagyományai később, mindenekelőtt a 
reneszánsz világképpel számos analógiát mutató, a földi élet 
szépségét és örömét kereső rokokónak az időszakában is 
elevenek maradnak. 

d) A sztoikus megnyugvás kertje 

Az előbbivel nem tévesztendő össze az az ugyancsak 
visszavonultságot jelképező kert-motívum, amelynek alapja 
azonban nem az epikuroszi, hanem a sztoikus filozófia. Itt 
már nem a víg társaséletnek egy, a természethez közelebb 
vitt formájáról van szó, hanem a társadalomban csalódott, 
annak hátat fordító, egyéni boldogságát (vagy súlyosabb 
esetekben csupán vigasztalódását) a mezei és a kerti mun-
kában kereső ember magatartásáról. Ezt a típust a sztoikus 
megnyugvás kertjének nevezhetjük, legkiegyensúlyozottabb 
megjelenési formáját pedig, a norvég Maren-Sofie R^stvig 
kitűnő könyve nyomán,1 7 a „vir beatus" (a boldog ember) 
kertjének, egyúttal Horatius szállóigévé lett sorára is utalva: 
„Boldog, ki köznapok zajától távol él".1 8 Az antik szerzők 
közül leginkább az ifjabb Pliniusnak saját kertjeiről írt leve-
leiben tükröződik a „vir beatus" szemlélete,19 annak a 
Pliniusnak, aki valamikor Epiktétosz tanítómesterét, a 
sztoikus Musonius Rufus filozófust hallgatta.20 

A sztoikus bölcs visszavonultsága egyébként nem mentes 
a rejtett, belső ellentmondásoktól. A legsúlyosabb ezek 
közül az individualisztikus boldogságkeresésnek és a sztoi-

1 1 Maren-Sofie Rístvig: The Happy Man. Studies in the Meta-
morphoses of a classical ideal. Oslo, 1954. (I.), 1958.(11.). I. 7. 

1 ' Bede Anna fordítása. In: Horatius: Versek. Bp. 1959. 8. 
"Például:I. 9. 
2 0Szepessy Tibor: Utószó ifjabb Plinius leveleihez. In: Ifjabb Plinius: 

Levelek. Bp. 1966. 559. 
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cizmus erényességre való törekvésének a konfliktusa.21 Úgy 
is fogalmazhatnánk: vajon milyen mértékű elzárkózást 
jelenthet a kertbe való visszavonulás? A természetbe tör-
ténő panteisztikus beleolvadáshoz vezet-e, vagy sikerül-e 
valamilyen formában összeegyeztetni az egyedüllét kultuszát 
és a közösséggel való kapcsolatot? 

Jegyezzük meg, hogy a „vir beatus" kertjének motívuma 
nemcsak az epikuroszi kerttől különbözik, hanem a 
(témánk határain kívül eső) pásztorköltészettől is, külö-
nösen annak a 17-18. századi Európában leggyakoribb 
theokritoszi, a pásztorkörnyezetet idillikusán felfogó 
modelljétől. Szemléleti rokonságban inkább a vergiliuszi 
eklogákkal áll, amelyekben a törékeny idill a fenyegetettség 
árnyékában valósul meg. 

* 

Mi a közös a kert-motívumnak általunk felsorolt négy 
típusában? Az, hogy kilépést jelentenek az időből mint a 
történelem közegéből. Ez a kilépés többféle lehet: vagy a 
jelenvaló pillanat boldogságának élvezése a szerelem kertjé-
ben és a mulatókertben, vagy a természet időtlenségébe 
(illetve az időtlenséggel ilyen szempontból egyenértékű cik-
likus idejébe) való belemerülés a sztoikusok esetében, vagy 
pedig az idő felett állónak tartott hatalmakkal való találko-
zás egy transzcendens világot jelentő, életet, halált (gyakran 
mindkettőt) szimbolizáló sorskertben. Nem véletlen, hogy a 
Genezis szerint a viszontagságos emberi történelem a kert-
ből való kiűzetéssel kezdődik. S az is törvényszerű, hogy a 
kertnek és az időnek, a kertnek és az egyetemes emberiség 
eszméjének az összeegyeztetésével épp abban a periódusban 
próbálkoznak meg, amelyik minden korábbinál fogékonyabb 

2 1 Vö. : Robert Mauzi: L'idée du bonheur au XVIIIe siècle. Paris, 
1960. 145-148. 
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a természet és a társadalom viszonyának kérdéseire. A fel-
világosodás korának egyik érdekes kísérlete a kert-motívum 
belehelyezése az emberi társadalom összefüggéseibe. 

3. A kert-motívum a felvilágosodás korában 

„Manapság a kertek iránti szenvedély a gazdagok és a 
hatalmasok uralkodó szenvedélye" — állapítja meg Rapin 
Hortorum Libri IV című tankölteményénak francia fordí-
tója.2 2 S bár az idézett mondat csak 1773-ban jelenik meg, 
valójában egy hosszú ideje tartó folyamatot regisztrál, 
amelyről a már évtizedek óta kiadott kertészeti szakmun-
kák és didaktikus versek nagy száma tanúskodik, s amely 
természetesen nem csupán a leggazdagabbakat és a leghatal-
masabbakat érintette. A téma iránti érdeklődés fokozódása 
mögött a 18. századi francia nemesség világképének átalaku-
lása rejlik. A Le Nôtre által képviselt kertstílus a maga 
grandiozitásával, az istenek és a héroszok szobraival még az 
udvar hőskultuszát fejezte ki, ahol a kerti ünnepélyek mito-
logikus álöltözetei a nagy ember felmagasztosulásának 
eszközei voltak. A Régence időszakával kezdődő évtizedek-
ben lassan megváltozik a helyzet: a nemesség kilép az ünne-
pélyes etikett keretei közül, mitológiai ruhák helyett pász-
toröltözetet vesz magára, a komolyságot álomszerű játékos-
ság s gyakran a távolinak, az egzotikumnak a keresése 
váltja föl, amit többek között a kínai pavilonok elszaporo-
dása fejez ki.2 3 Mindez továbbra is az ún. „francia" kert-
stílus keretein belül történik, de hogy már valami másról, a 
rokokó világkép felülkerekedéséről van szó, azt jól mutatja 
Dezallier d'Argenville és Laugier vitája: míg az első 

25Les Jardins du Père Rapin; traduction libre par M. Gazon 
Dourxigné. Paris, 1773. Discours préliminaire, I-II. 

2 3 Alewyn-Sälzle: i. m. 14 -15 . 
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továbbra is a nagyszerűséget tekinti a parképítés alapvető 
követelményének, Laugier a csinos és kellemes kertekért 
száll síkra, s a versailles-i parkot szomorúan unalmasnak 
tartja.2 4 

Magyarországon ugyancsak a 18. század derekán, az 
1740-es évektől kezdve lendül föl a kertművészet. 

„A parkok zöldjéből kimosolygó rokokó kastélyok - írja Kosáry 
Domokos - ettől fogva emlékeztettek arra, hogy komor évszázadok 
után a hazai táj - a feudális társadalom felső szintjén, ha nem is a 
parasztokén - kezdett vidám és kellemes színeket ölteni."2 5 

Miután pedig a felvilágosodást előkészítő magyar nemesi 
rokokó költészet éppen ezt a környezetet énekli meg, át-
tekintésünket a rokokó líra leginkább adekvát kert-motívu-
mával, a mulatókerttel kell kezdenünk. 

a) A mulatókért 

A barokk kastélyok parkjainak végtelenbe táguló pers-
pektívájával szemben a rokokó időszak kertjeit a nagyobb 
lehatároltság érzése jellemzi. Az ünnepélyes komolyságot -
mint említettük - játékosság váltja föl. A vadászatok is 
falakon belül elhelyezett, s az igazi erdőt imitáló vadasker-
tekben zajlanak, ahol a vágásokat és a lőállásokat úgy alakít-
ják ki, hogy a felhajtott vadakat fáradság nélkül, minél 
könnyebben puskavégre lehessen kapni.26 Séta közben bar-
langot vagy remetelakot fedez föl a látogató, ez azonban 
műbarlang, a hajlékának bejáratánál álló remete pedig 

2 4 L . Dezallier d'Argenville: Voyage pittoresque des environs de 
Paris. Paris, 1768. Préface, 8-15. (Első kiadása: 1755.) 

2 5 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 
Bp. 1980. 229-230. 

2 6 Balogh András: A kert művészete. Bp. 1971. 22. - Kelényi 
György. Kastélyok, kúriák, villák. Bp. 1974. 34. 
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csupán élethűen megalkotott szobor.27 A vadászó, szabad 
ég alatt lakomázó, tisztásokon táncoló, vidám úri társaság 
mintegy eljátssza, hogy természetes környezetben tartóz-
kodik: a park lényegében a kellemes időtöltésnek rafináltan 
megtervezett díszletéül szolgál. Ez a kertmodell annak a 
magyar nemesi rokokónak a megnyilvánulása, amelynek 
világképe — egy átmeneti korszakban — harmóniát próbál 
teremteni egyrészt a keresztény hit, másrészt az Istentől 
kapott (következésképpen jó) földi világ profán örömeinek 
élvezése között. 

A kastélypark által nyújtott szórakozásoknak tűzijáték-
kal, a kivilágított tisztáson rendezett színjátszással és 
álarcosbállal harsányabbá tett formája tükröződik Bessenyei 
Györgynek Az eszterházi vigasságok című költeményében 
(1772), amelynek színhelye (a mai Fertőd) Kosáry 
Domokos értékelése szerint „a hazai rokokó kastélyépíté-
szetnek [ . . . ] összegzése, betetőzője volt ."2 8 

Ennél sokkal bensőségesebb hangulat jellemzi — már 
csak témaválasztásánál fogva is — Faludi Ferencnek a 
szabadban tartózkodó kisebb úri társaság kedvteléseiről 
szóló verseit. Ugyanakkor Faludival kapcsolatban is többen 
felhívták már a figyelmet az általa bemutatott tájak díszlet-
szerűségére, staffage-jellegére.29 Úgy érezzük, a díszletszerű-
ségnek egyik oka éppen az, hogy a költő még a valóságos 
természeti környezetet is a rokokó kastélyparkokhoz hason-
lónak fogja föl, s mint a festészetben (az általa egyébként 
nyilván nem ismert) Watteau vagy Boucher, a tájba is 
ezeket a kerteket vetíti bele. A tavasz című versének 
szereplői például úgy járkálnak az erdő „árnyékos utcáin", 

J 7 A pozsonyi, a majorházi, a nagycenki, a fertődi és az illésfalvi 
kastélyparkok remete lakjairól: Rapaics:i. m. 88., 116., 119., 128., 137. 

2 ' Kosáry Domokos : i. m. 2 31. 
2'Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom - világirodalom. Bp. 

1961.1. 364. - Baróti Dezsó': írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 65. 
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mint egy parkban, vadászatuk színhelye akár egy vadaskert 
lehetne. A hajnal című költemény tájrajzában piros rózsák, 
„rozmarintok", a díszkert virágai tűnnek föl. A remete 
alakjának megverselésére pedig, akinek zord magányát rend-
kívül expresszív strófák mutatják be, tulajdonképpen a 
kastélyparkok mű-remetelakjainak látványa is megihlethette 
a költőt. 

Faludi természetábrázolásának bonyolultsága elsősorban 
Tündérkert című verséből ismerhető meg. A felszínt egy 
kert növényvilágának idillikus rajza képezi: a virágok csino-
sítják magukat, nyájaskodnak, tréfálkoznak, gáláns módon 
térdet, fejet hajtanak, sőt táncra perdülnek egymással. A 
kert (amely még csak nem is tisztán díszkert, hiszen bab, 
borsó, tök, dinnye és káposzta is nő benne) elegáns bál-
teremmé alakul, ahol a növények játsszák el a vigadozó úri 
társaság tagjainak szerepét. Ez a meghitt kép azonban a be-
fejező versszak szerint elmúló, szétfoszló álom, amely 
csupán egy tünékeny pillanatban létezik. A játékos felszín 
valójában mélységeket takar, a gyönyörű kert által jelképe-
zett életörömnek, az epikuroszi típusú kert-szimbólumnak 
csak a jelenben meglévő, majd váratlanul tovatűnő voltát. A 
Faludi-vers látszólag gondtalan mosolya mögött a rokokó-
nak egy olyan titkos, alig sejtetett szomorúsága rejlik, mint 
Watteau-nak az olasz komédia távolba révedő, melankolikus 
tekintetű szereplőit ábrázoló festményein,30 Mozart zenéjé-
ben vagy Marivaux vígjátékaiban.31 

3 0 Dorette Eckardt: Antoine Watteau. Bp. 1978. Székely András 
ford. L. pl. Л gitáros, a Gilles, valamint A közömbös c. képeket. 

3 1 L. Georges Poulet Marivaux-tanulmányát La distance intérieure с. 
kötetében. Paris, 1952. 
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Ъ)А szerelem kertje 

„Szent légyen ez a' helly a' Szerelem Istenének" — 
mondja Gessner egyik idilljében Lycas annál a szilfánál, 
amelynek árnyékában Chloe először csókolta meg őt, majd 
elhatározza, hogy a gyönyörű nap emlékére kertet létesít a 
fa körül. Részletesen megtervezi, hova milyen virágokat fog 
telepíteni, hogyan vezeti majd oda a közeli forrás vizét, s 
hogyan fogja tüskés bokrok ültetésével megvédelmezni a kis 
ligetet a legelésző állatoktól. Gessner-nek ez a (magyarra 
Kazinczy által fordított) műve32 a szerelemkert motívu-
mának ahhoz a legelterjedtebb és legegyszerűbb változatá-
hoz áll közel, amelyben a kert mint leírás jelenik meg, s 
célja többnyire az, hogy a maga szépségével, mintegy pár-
huzamként, a szerelem szépségét tükrözze. 

Az effajta leírások azonban könnyen sztereotípiákká vál-
hatnak: az európai irodalom évszázadok óta bővelkedik a 
szerelmi vallomások színhelyéül szolgáló rózsalugasokban. 
Ennek a veszélynek a kiküszöbölésére egyébként szintén 
megvannak a hagyományos, idővel persze ugyancsak köz-
helyszerűvé vált eszközök, amelyek a környezetrajzot nem 
csupán dekoratív elemként kezelik, hanem funkciót szánnak 
neki az érzések alakulásában, illetve tolmácsolásában: pár-
huzamosság helyett a kettőt kapcsolatba léptetik egymással. 
Amadé László Nagy baj lévén bús szívemen kezdetű versé-
ben például — egy, a reneszánszban gyökerező hagyomány-
nak megfelelően - úgy nyer aktív szerepet a kert, hogy a 
kedvese miatt bánatos poétát a madarak vigasztalják meg 
ekhószerűen játékos, a panaszkodásra együttérzéssel felelő 
kiáltásaikkal. Hasonló módszert alkalmaz később Kisfaludy 
Sándor, amikor A kesergő szerelem XI. énekében a leány-
nak a távol levő költő helyett a virágok fejezik ki hódola-
tukat. 

32 Gessner' IdylliumL Fordította Kazinczy Ferentz. Kassa, 
1788. 49-52. 
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A szerelem kertjének motívuma azonban nem a nemesi 
rokokó lírában, hanem az annak eredményeit fölhasználó, 
de sablonjain túllépő Csokonai költészetében születik újjá. 
A sztereotípiáktól való megszabadulásnak többféle útját 
fedezi fel. Ilyen A rózsabimbóhoz írt versben a miniatüri-
zálás, A boldogság című anakreóni dalban pedig a mulató-
kert és a szerelem kertje motívumainak összekapcsolása. De 
a legérdekesebb az, ami A tanúnak hívott ligetben tapasz-
talható. Itt a szellő és a falevelek már nemcsak visszhangoz-
zák a költő panaszát vagy csak felelnek rá, mint a madarak 
Amadénál: Csokonai magának a természetnek tulajdonítja 
saját érzéseit, a szél az ő sóhajtása, a harmat az ö könnye, 
a liget az ember belső világával azonosul. Ez a tendencia 
különösen a mű átdolgozása során erősödik. Az 1793-as 
változatban még így kezdődött a negyedik versszak: 

Az én lelkem sóhajtásitól 
Reszket a fáknak levele, 

tíz évvel később pedig: 

Mind, - mind az én sohajtozásim, 
Kik ott a fákon lengenek ( . . . ] 

A külvilágnak lelki tájjá való átalakulása (interiorizációja) 
legtökéletesebben A Reményhez írt költeményben megy 
végbe, ahol nyilvánvaló, hogy már semmiféle valóságos kert-
ről nincsen szó. A kert-motívum és az emberi psziché itt 
már, mintegy a modern líra „votre âme est un paysage"33  

szemlélete felé mutatva előre, csaknem teljes egységbe 
olvad. A második és a harmadik strófa következetesen 
végigvitt ellentétében a belső táj ugyanakkor mint az ősi 
élet- és halálkert kettőssége jelenik meg. A vers rendkívüli 

3 3 L. Verlaine: Clair de lune (= Holdfény) c. versének kezdetét. Szabó 
Lőrinc fordításában: „Különös táj a lelked." 
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hatásához valószínűleg az is hozzájárul, hogy Csokonai a 
motívumoknak ilyen széles regiszterén tud hibátlanul ját-
szani. 

c) A sztoikus megnyugvás kertje 

„Műveljük kertjeinket!" — írja Voltaire a Candide végső 
kicsengéseként, s ez a mondat — Julow Viktor megfogalma-
zása szerint - „a felvilágosodás nagy jelszava", „amelyet az 
a világ ostobasága és gonoszsága ellen gyógyírul ajánl."34 

Csokonai költészetébe a kert-motívumnak ez a típusa is 
szervesen beleépül, s mint Julow elemzése kimutatja, fontos 
szerepet játszik Fazekas Mihály lírájában is. Julow Viktor 
Fazefazs-monográfiájának eredményeit továbbgondolva, meg 
kell azonban vizsgálnunk, milyen változatai alakultak ki a 
sztoikus kert-motívumnak az európai felvilágosodás idején, s 
hogy a magyar szerzők felfogása ezek közül melyikkel hoz-
ható összefüggésbe. A kertbe való visszavonulás mint maga-
tartásforma ugyanis az ember és a természet kapcsolatának 
elvi kérdését implikálja, márpedig ebben a tekintetben jelen-
tős véleménykülönbségek tapasztalhatók a 18. század folya-
mán. 

Az egyik álláspont csakugyan Voltaire-é, aki a városi 
élet, a civilizáció kényelmét egyértelműen pozitívnak, az ősi 
természeti boldogságot pedig hamis illúziónak tekinti. Ezért 
utasítja el gúnyosan a Mondain és a Défense du Mondain 
című költeményekben az Édenkert által szimbolizált 
„aranykor" eszméjét: Ádám és Éva ruhátlanul, hajlék nél-
kül, az időjárás változásainak védtelenül kiszolgáltatva sem-
miképpen sem lehettek boldogak. (Okfejtését később Jean-
Antoine Roucher is visszhangozza A hónapok című poémá-
jában. 3 5) Candide viszontagságai ugyan egyfajta Paradicsom-

3 " Julow Viktor: Fazekas Mihály. Bp. 1982. 144. 
3 5 Jean-Antoine Roucher: Les Mois. Paris, 1779. I. 8-9. 
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ból való kiűzetéssel kezdődnek, ám Thunder-ten-tronckh 
báró úr birtoka csupán torzképe a Voltaire által soha el 
nem fogadott Paradicsomnak. Az így megrajzolt ál-Édentől 
Candide a történet végén ugyancsak egy kertbe jut el, ez 
utóbbi azonban szintén tagadása a boldogság kertjének: 
hősünk pénzét ezután is kicsalják, felesége még tovább 
csúnyul, az öregasszony betegeskedik, a robotolásban ki-
merült Cacambo pedig átkozza nyomorult sorsát. Ferenczi 
László találóan emeli ki Voltaire szavainak lényegét: a kerti 
munka itt „nem újfajta boldogságkeresés, hanem eszköz a 
lét elviselésére."36 A sztoikus megnyugvás kertje - a gond-
viselést és az üdvtörténetet elutasító deista filozófus 
számára — csupán a szkepticizmusba hajló beletörődés 
kertje lesz, egy távlatok nélküli jelené, amely sem valami-
féle ősi harmónia emlékét, sem az eljövendő feloldódás 
reményét nem tartalmazza. Fazekas Mihálynál (de még a 
nála sokkal komorabb színekig eljutó Csokonainál sem!) a 
felvilágosodás kori kert-motívumnak nem ez a voltaire-i for-
mája ismerhető fel. Éppen ezért nem tartjuk szerencsésnek 
az irodalomtörténeti kézikönyvnek azt a megfogalmazását, 
amely Fazekast „debreceni Candide"-nak nevezi.37 

A másik változat, amelyik nem a beletörődést, hanem — a 
„vir beatus" hagyományait követve - a kertben való megnyug-
vást fejezi ki, forrásait tekintve sokkal bonyolultabb, hatásá-
ban jóval szerteágazóbb. A 17. századi Angliában (eredetileg a 
polgári individualizmus tükröződéseként) alakul ki a visszavo-
nulásnak (retirement) egy olyan formája, amelyik a század 
második felétől kezdve a cambridge-i újplatonikus filozófiai 
iskola eszméivel kapcsolódik össze, s e találkozás eredménye-
ként fokozatosan új tartalommal telik meg a sztoikus kert-kon-
cepció.38 A cambridge-i újplatonikusok ugyanis középpontba 

3 6Ferenczi László: Voltaire-problémák. Bp. 1978. 61. 
31A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, III. Bp. 

1965. 249. 
"R^stvig: i. m. I. 2 3 - 2 7 . 
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állították azt a gondolatot, hogy a természet megfigyelésébe el-
merülő ember, éppen azért, mert a természet harmonikus 
egészet képez, magasabb igazságoknak jöhet a nyomára.39 A 
newtoniánus természetszemlélet, majd a fiziko-teológiai iroda-
lom (a szigorú törvényeknek engedelmeskedő világegyetem 
alapján egy értelmes teremtő akaratra következtetve) szintén 
erősítette azt a tendenciát, amely a kertbe való visszavonulást 
már nem az elszigetelődés árán kivívott nyugalomnak tekin-
tette,4 0 hanem egy nagyobb, a társadalom felszíni jelenségei-
hez képest igazibb összefüggésbe való beilleszkedésnek. Ennek 
egyik következménye az, hogy az angol kertépítészet tudato-
san szembefordul a természet hitelességét meghamisítónak vélt 
mértani formákkal, a másik pedig, hogy a természetbe (és az 
azt utánzó „angol" stílusú kertbe) visszavonuló költők, mint 
Pope vagy Thomson, úgy érzik: az emberiség nagy létkérdései-
hez is közelebb kerültek. Szinte jelképes, hogy a kortársak 
szemében Pope csaknem olyan híres twickenhami kertje,41 

mint az emberről írt nagy költeménye, az Essay on Man alap-
ján. 

A következő nagy lépést Rousseau teszi meg, amikor az 
ember és a természet viszonyát historizálva, nemcsak filozófiai 
síkon fogalmazza meg azt, hanem a történelem összefüggéseibe 
helyezi. Az ősi, természetes boldogság színhelyét mégsem a 
Paradicsom jelképezi nála: ez a tény azonban egészen más meg-
fontolásból fakad, mint a deista Voltaire ellenszenve a gond-
viselést feltételező Éden iránt. A kert lényegéhez ugyanis 
hozzátartozik az elkerítettség - a magyar szónak még az 
etimológiája is hangsúlyozza ezt - , márpedig Rousseau-nak az 
őstársadalomról vallott felfogásában a kerítésnek nincs helye. 

3 9 Mindennek plotinoszi gyökereivel kapcsolatban 1. Magyari 
Zoltánné Techert Margit: A hellén újplatonizmus története. Bp. 
1934. 14. 

4 0 „The new idea of a harmonious universe had to lead to a rejection 
of the old isolationist attitude." Rjïstvig: i. m. II. 391. 

4 1 V ö . : Ormos Imre: A kerttervezés története és gyakorlata. Bp. 
1955. 100. 
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(A magántulajdon fogalmát az Emilben épp a kert kapcsán 
érteti meg a gyermekkel!) A jövőről alkotott híres utópiájának, 
Julie és Wolmar clarens-i birtokáról adott leírásának azonban 
már elválaszthatatlan része „Julie Elíziuma". Ez a gyönyörű 
kert nyilvánvalóan az angol stílusú parkok hatásáról tanús-
kodik, de sokkal több, mint egyszerű állásfoglalás a kertépítés 
aktuális kérdéseit illetően. S bár a benne végzett munka — vagy 
csupán az ott-tartózkodás — tényleg boldogsággal tölti el a 
család tagjait, „Julie Elíziumá"-nak nemcsak ez a funkciója; 
jelentése még a „vir beatus" kertjéénél is mélyebb, gazdagabb. 
Erre utal az a különös titkolódzás, amely körülveszi: Saint-
Preux szerint valóságos misztériumot csinálnak belőle. A ter-
mészetnek az emberi civilizáció által többé meg nem zavart 
összhangja valósul meg itt, ahol már a madarak sem a korábbi 
kastélyparkok ketreceiben visszatartott rabok, hanem egy, a 
kényszertől mentes, szabad élet szimbólumai.42 Az ÚjHéloïse-
nek ez a részlete az ember és a természet helyreállítandó har-
móniájának (egy szabad társadalom előfeltételének) legszebb 
rousseau-i álmát fogalmazza meg. A külvilágtól való elzártságot 
épp a romlást hozó civilizáció kirekesztése indokolja, az egyéb-
ként magántulajdont jelképező kerítés tehát ezúttal pozitív 
szerepet kap. A „vir beatus" kertjének motívuma egy, a jövőbe 
vetített Édenkertben teljesedik ki. 

Rousseau egyéni sorsát azonban nem ez a kiteljesedés jel-
lemzi. A Magányos sétáló álmodozásaiban például Saint-Pierre 
szigete — amely itt lényegében a kert-motívum egyik variánsa, 
csupán a kerítést a víz helyettesíti — a természet örök jelenével 
vigasztalja a múlt bajaitól menekülő, a jövőtől szorongó írót.4 3 

Ám a korabeli olvasókat ez nem téveszthette meg: tudták, 
hogy Rousseau csak a rossz társadalomnak fordított hátat. 
Egyik lelkes követője, Lezay-Marnézia tényként szögezi le, 

4 2 A díszkertek madárházaival szemben már Baconnak is voltak 
fenntartásai; 1. Essays, XLVI. 

4 3 Különösen az Ötödik sétában. 

2 Irodalomtörténet 1983/1 
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hogy a táj iránti szeretet „ritkán válik el az emberiség iránti 
szeretettől",44 Csokonai pedig még tovább megy, amikor nem-
csak azt írja, hogy Rousseau az elvonultságban ember tudott 
lenni, hanem hozzáteszi, hogy ugyanakkor polgár is volt. A 18. 
század második felétől tehát a sztoikus visszavonulásban már 
nemcsak az általános emberi, morális értékek megtalálásának 
vágya, hanem — korábban ismeretlen dialektikával — gyakran a 
puszta elutasítás gesztusát meghaladó, pozitív társadalmi töltés 
is jelentkezik. 

A sztoikus megnyugvás kert-motívumából mint forrásból a 
18. században kialakuló harmadik változat, az előzőhöz hason-
lóan, ugyancsak az angol kertstílussal van kapcsolatban. Ponto-
sabban annak érzelmes romkultuszával, amely a kertnek idő-
beli dimenziót ad.4 5 Ez az időbeli dimenzió már nem a termé-
szetnek állandóságot s valamiféle biztonságot sugalló ciklikus 
ideje, hanem az elmúlás föltarthatatlan, megfordíthatatlan, 
lineáris folyamatáé. Az Enciklopédia Jardin, illetve Jardinage 
című cikkei még nem tesznek említést a romokról, az angol 
Whately (1771-ben franciára fordított) könyve viszont már a 
müromok létjogosultságát is elismeri,4 6 Jacques Delille 1782-
ben megjelent költeménye, A kertek pedig Franciaországban is 
véglegesen polgárjogot ad a romoknak a parképítésben és a köl-
tészetben.47 Delille-nél azonban nemcsak a tényleges romok 
(és mellesleg: a már Hervey által divatba hozott, Gessnernél is 
felbukkanó sírkövek) jelképezik a pusztulást: a költő az ősszel 
lehulló faleveleket is „ruines"-nek, „débris"-nek nevezi, 

4 4„L'amour de la campagne est rarement séparé de l'amour de 
l'humanité." Lezay-Marnézia: Essai sur la nature champêtre. Paris, 
1787. 13. 

4 5 Balogh András: i. m. 30. - Komárik Dénes: A korai gótizálás 
Magyarországon. In: Művészet és felvilágosodás. Építészettörténeti 
tanulmányok. Szerk. Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Bp. 1978. 215. 

4 6 Roland Mortier: i. m. 109. 
4 'Delil le: Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages. Paris, 1782. 

99-102. ÖV. ének.) 
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amelyeknek szemlélése lágy melankóliával („tendre mélan-
colie") tölti el a sétálót, s gyönyörűséges könnyeket („pleurs 
délicieux") csal szemébe.48 Delille felfogásában - részint az 
angol szentimentalizmus nyomán - háttérbe szorul a termé-
szet és a társadalom kapcsolatának a francia felvilágosodásra 
(mindenekelőtt Rousseau-ra) jellemző dilemmája, s mint 
később a romantika idején, újra nagyobb szerepet kap az egyén 
és a mindenség viszonya. A természetbe való elmerülés révén 
az ember a békés elmúlás, a kozmoszban való panteista felol-
dódás élményét sejti meg, a sztoikus megnyugvás kertje így 
fokozatosan a halálkert motívumtípusába torkollik. 

A fentiekben már utaltunk arra, hogy Fazekas és Csokonai 
költészetében nem Voltaire Candide-jának szkepticizmusba 
hajló, beletörődést kifejező kert-motívuma jelenik meg. Felvi-
lágosodás kori irodalmunkban mindamellett a kertbe való 
sztoikus visszavonulásnak többféle árnyalata van jelen; skálá-
juk a „vir beatus" megnyugvásától egészen a halálkertben való 
feloldódásig terjed. 

A kerti munkában kárpótlást kereső ember eszméjét a köz-
életbe vetett remények szétfoszlása különösen az 1790-es évek 
derekától teszi időszerűvé Magyarországon. Erőteljes jelentke-
zését több irodalmi hatás is fokozza: a sztoikus visszavonulást 
megéneklő római költők fontos helye az iskolai oktatásban, 
Rousseau növekvő népszerűsége íróink között,4 9 s nem utolsó-
sorban Gessner, illetve Ewald Christian von Kleist műveinek 
megismerése. Kazinczy már 1788-ban közzéteszi GeszneV 

4 'Deli l le: i . m. 45-46. öl- ének.) 
4 9 L . : Bíró Ferenc: Voltaire et Rousseau en Hongrie à l'époque des 

Lumières. In: Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en 
Europe orientale. Actes du Quatrième Colloque de Mátrafüred. Bp. 
1981. 28-30. 

* 

2* 
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Idylliuminak fordítását, amelyek az „alatsony hajlékbann", 
„egy kis falusi kertetskébenn", ,,a' híresedés és irigy szem elöl" 
elrejtett élet szépségeit magasztalják,50 Kleistnek A tavasz 
című „festő versezet"-ét pedig 1801-ben Csokonai ülteti át. 

A sztoikus kert-motívumnak ezt a változatát nálunk min-
denekelőtt Fazekas Mihály képviseli: Julow Viktor megálla-
pítása szerint „ő a kertész irodalmunkban".51 Az én kis 
kertem című verse nem csupán tájfestés, hanem egy életfilo-
zófia összefoglalása is. Az Új Héloi'se-t jól ismerő Fazekas töké-
letesen megvalósítja a rousseau-i programot: hátat fordít a 
háború, a fösvénység és a kevélység által jellemzett rossz társa-
dalomnak, lélekben teljesen a természettel azonosul, gyönyö-
rűségét a maga ültette „plánták" növekedésében találja meg, 
legnagyobb szomorúságát pedig azoknak ellankadása okozza. 
Julow Viktor kitűnő elemzése joggal emeli ki a versnek a 
németalföldi piktúra hatását tükröző festőiségét. Tegyük 
hozzá, hogy ez a festőiség poétikai szempontból igen korszerű 
vonása Fazekas lírájának; a francia költészetben például — a 
newtoni optikán alapuló fiziko-teológiai természetleírások el-
világiasodása nyomán5 2 — épp a 18. század utolsó harmadában 
válik uralkodóvá a festőiséget programszerűen megvalósító 
„poésie descriptive" koncepciója.53 A franciák mintaképei 
közül a newtoniánus Thomsonnak Évszakok című nagyszabású 
költeménye a legfontosabb, amely egyébként a Fazekasra ható 
Kleistet is megihlette.54 Az én kis kertem ilyenformán a 18. 
század európai művelődéstörténetének több, részben párhuza-

5 0 Geszner' Idylliumi, 264-280. 
5 1 Julow Viktor: i. m. 144. 
5 2 Az optika és a költészet kapcsolatára nézve 1.: Szauder József: Az 

estve és Az álom. Bp. 1970. 525. 
"Részletesen 1.: Édouard Guitton : Jacques Delille et le poème de la 

nature en France de 1750 ä 1820. Paris, 1974. - A festészet és a kert-
művészet kapcsolatával a 18. században főleg Claude-Henri Watelet 
festő és író foglalkozott, pl. Essai sur les jardins с. munkájában, 
Paris, 1774. 

5 4 Julow Viktor: i. m. 176. 
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mos vonulatát szintetizálja, de úgy, hogy mindez a legszemé-
lyesebb élmény hitelességével fogalmazódik meg. S ami a ver-
sen túl van : Fazekas számára személyes ügy lesz Rousseau-nak 
a botanika iránti érdeklődése is. Közismert a debreceni poétá-
nak a Füvészkönyv megalkotásában vállalt szerepe. A kertbe 
való visszavonulást kevesen tudták olyan hasznos, közérdekű 
társadalmi tevékenységgé varázsolni, mint ő. 

Az én kis kertemet együtt szokás emlegetni Csokonainak 
Főhadnagy Fazekas úrhoz című költeményével, mint amelyből 
hasonló életeszmény bontakozik ki. A kettő között azonban 
árnyalatnyi különbségek is vannak. Fazekasnak valamivel 
hosszabb, páros rímű, a meditációhoz jobban illeszkedő sorai-
val szemben a kisebb szótagszám és a keresztrímes megoldás 
könnyedébb ritmust ad Csokonai versének, s valóban több is 
benne a játékosság, a tréfálkozás: az ártatlan természet előtti 
hódolatot például a répánál való letérdelés vagy a tök meg-
süvegelése fejezi ki. Ugyanez a rokokó játékosság nyilvánul 
meg Az én poézisom természetében is, amely Hervey és Young 
sírköltészetével - a halálkert kultuszával - „a nárdust lehellő 
rózsában" megszálló „kis istenek" „mennybéli koncertecs-
ké"-jét állítja szembe. Csokonai (mint láttuk) szerelmi lírájá-
nak nem egy darabjában el tud szakadni ettől az idillikus kert-
felfogástól. Amikor azonban nem a szerelem kertjének motí-
vumtípusáról, hanem a természetben megnyugvást kereső 
ember visszavonulásáról van szó, akkor Csokonai vagy meg-
marad a rokokó kertleírásnak a horatiusi „vir beatus"-t idéző 
derűjénél, vagy — a társadalommal való súlyosabb konfliktus 
esetén - magáról a kert-motívumról is lemond. A Magános-
sághoz írt vers a mezőn vagy az erdőben keresi a feloldódást, A 
tihanyi Ekhóhoz című pedig a sötét hegyekben. Talán azért, 
mert a mélyebb fájdalmat a költő az egész, a végtelen termé-
szetnek akarja elpanaszolni, de talán azért is, mert a rossz tár-
sadalomból való kivonulás ebben a súlyosabb esetben már nem 
horatiusi, hanem rousseau-i magatartásforma, amellyel 
Csokonai (Az estve költője!) nyilván nehezen tudná össze-
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egyeztetni az „enyim" s a „tied" jelképéül is szolgáló kertet. 
Ha ez utóbbi feltevésünk helytálló, akkor eggyel több példáját 
látjuk annak, milyen szuverén módon, saját lírájának belső 
logikája szerint használja föl vagy mellőzi Csokonai a mások 
műveiből megismert költői eszközöket. 

Felvilágosodás kori irodalmunkból azonban mégsem hiány-
zik a sztoikus kert-motívumnak az a változata, amelyben valaki 
a társadalomtól elszenvedett súlyos üldöztetésre keres vigasz-
talást a kert magányában. „Oh be jó itt! . . . " — sóhajt föl 
Fanni, Kármán József regényének rögtön az elején, az emberi 
gonoszság elől a veteményeskertnek egy meghitt zugába rej-
tőzve. A Fanni hagyományainak ebből a részletéből a szóban 
forgó motívumtípusnak szinte minden összetevője „vegy-
tiszta" módon kielemezhető. A hősnő magánya teljes: nemcsak 
az emberiség, hanem még a szűkebb család is ellenségévé lesz. 
A természet erkölcsi minőséget képvisel a társadalom romlott-
ságával szemben: a méhek „társaságának" tagjai „közszerelem-
mel" munkálkodnak egymás javán, s fullánkjuk — az emberek 
viselkedésével ellentétben — sohasem bünteti az ártatlanokat. 
A világmindenségben tökéletes harmónia uralkodik: a növé-
nyek és az állatok, a napsugarak által jelképezett ég és a hason-
latban feltűnő forrás, egyszóval az élő és az élettelen világ 
mind ugyanazt a jót akarja. S végül: ez a harmónia, ez a (nem-
csak fizikai, hanem erkölcsi) jóság a szó szoros értelmében 
vigasztalást nyújt a hősnőnek: a lombok sötétje jótékonyan 
elfedi titkait, a benyúló komlószár pedig hízelegve öleli át a 
vállát. 

A megnyugvásban itt még sok az idillikus elem. A mű 
következő, ugyanott játszódó részletéből azonban fokozatosan 
egy másfajta, már nemcsak pillanatnyi, hanem végleges meg-
nyugvás képe bontakozik ki: a halálé, amelynek hangulatát a 
napnyugta, a suhogó esti szél, a hűvös harmat, a megnőtt 
árnyékok, a hold látványa és az elhunyt édesanya emléke 
készíti elő. De a megelőző jelenet békéje után ez a halál már 
legfeljebb „édes borzadás", hisz tulajdonképpen szabadulást 
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jelent az élet kínjaitól, s egy, az imént megrajzolt igazabb, jobb 
világban való feloldódás reményét ígéri. A kétféle kerttípus: a 
természetben való megvigasztalódásé és a halálé, szervesen 
összekapcsolódik, szinte egymásból következik. 

így jutunk el a sztoikus megnyugvás kertjének ahhoz a vál-
tozatához, amelyik már a sorskert típusába csap át. 

c)A sorskert (élet- és halálkert) 

Ezt az alcímet valójában sokkal korábban fölírhattuk volna, 
hiszen az elmúlás gondolata egy pillanatra már Faludi Tündér-
kertiében is fölvillant, az átcsapás legszebb megnyilvánulása-
ként pedig Csokonainak A Reményhez írt költeményét emlí-
tettük. A kert-motívum eddig elemzett mindhárom típusában 
ott rejlik tehát a sorskertté válás (vagy visszaválás? ) lehető-
sége. 

Felvilágosodás kori költészetünkben a sorskert — nyilván a 
szentimentalizmus hatására — inkább a halál jelképe, mintsem 
az életé. Van példa természetesen az utóbbira is. A fiatal 
Batsányi Serkentő éneke szerint „kert az élet", s rózsáit a 
tövistől (vagyis a balszerencsétől) óvakodva kell szedegetnünk. 
Ennél jóval gyakoribbak azonban a szorongás, a szomorúság 
vagy a végső megnyugvás hangulatát árasztó sírkertek, 
amelyeknek sora Ányos Páltól (Egy boldogtalannak panaszai a 
halovány holdnál) Pétzeli József Hervey-fordításán és Szentjóbi 
Szabó Lászlón át (A sirhalom) Földi Jánosig (Az én sírhal-
mom), Berzsenyi Dánielig (A temető) és Katona Józsefig (Egy 
könny: Betti sirhalmára) terjed. 

Mindamellett a sírköltészet, különösen pedig Ányos Pál szó-
ban forgó műve, lényegesen különbözik a természetben való 
föloldódásnak attól a kultuszától, amely Delille-nél vagy 
Kármánnál tapasztalható. A halavány holdnál panaszkodó ifjú 
körül például a természet „szunnyadoz álmában", a vers kép-
anyagából - a halált szimbolizáló ciprus kivételével - teljesen 
hiányzik a növényvilág. Szó sem esik tehát a vegetáció pusztu-
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lásáról, amelynek látványa az élőlények közös sorsának melan-
kóliájával mérsékelné az egyén fájdalmát. Az elmúlás nem a 
belenyugvás lassú folyamata: a változni nem akaró szenvedés 
szinte statikus állapotának hirtelen közbelépéssel vet véget a 
szabadító halál. Ányos költeménye persze szélsőséges eset, a 
felsorolt művek többségében valamilyen módon jelen van az 
anyagvilágba való csendes beleolvadás gondolata. Ennek a bele-
olvadásnak a megsejtetésére azonban mégsem a sírköltészet a 
legalkalmasabb, hiszen a sír akarva-akaratlanul határt jelöl ki 
élet és halál között, s ráadásul fönn akar tartani valamit az élet 
emlékéből. 

Felvilágosodás kori irodalmunk legszebb halálkertjei azok, 
amelyek el tudják kerülni a látszólag könnyű megoldást kínáló, 
divatos sírköltészet csapdáját. Bessenyei filozófiai költeményé-
nek, A természet világának az a részlete például, amelyik a 
Végső pusztulása az életnek címet viseli:5 5 

Hesperia kerted élteden sárgállik, 
Nem virít, nem terem: madara nem hallik. 
A földön el terült sok száraz levelek 
Zörögnek, mellyeket ot szórnak a szelek. 

Köd és bús halgatás borong az út felett, 
Mellyet tavasszal sok szép sétálló lepett. 
Virágos mezei kórók közt állanak, 
Hová tsak jeges zuz és havak szállanak, 

Búsulás terül el a kedves tájokon, 
Hol másszor tsók hangzót a szép ajakokon. 
Nem lepik térjeit a katzagó Nymfák, 
Nem hangzanak reá vissza az élő fák. 

"Bessenyei György: A természet világa vagy A józan okosság. A 
költő kéziratából első ízben kiadta Bokor János. Bp. 1898. Nyolcadik 
kötés, III. szakasz, II. rész, p. 387. 
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Ányos verse csupán a temető síri világát mutatta be, 
Kármán Fannijában pedig egymást követte a vigasztalást nyúj-
tó, árnyas kert rajza, illetve az alkonyatkor fokozatosan elha-
talmasodó halálsejtelem leírása. Bessenyei már egymásra vetíti 
a boldog lét és a szomorú pusztulás képét, e tömörségével nem 
egy részletében Berzsenyi stílusához jutva közel. Az ember 
azonban Bessenyeinél egyelőre csak szemlélője marad a termé-
szet pusztulásának. Lelkében átérzi ugyan a rá is váró elmúlást, 
de az még csak mint fenyegető jövő kelt félelmet benne. Az 
idézett sorok közvetlen folytatása szerint a legbölcsebb lenne 
nem is gondolni rá, hanem az állatok „boldog tudatlan-
ság"-ában élni tovább. 

A kert-motívum felvilágosodás kori szerepéről szóló áttekin-
tésünket Berzsenyinek A közelítő tél című költeményével zár-
juk. Ez ugyanis az a vers, amelyikben mind a négy, az eddigiek-
ben tárgyalt motívumtípus összefut. A legfontosabb közülük a 
halálkerté, amelynek ábrázolási technikáját Horváth János óta 
„negatív festés"-nek szokás nevezni. Ez a negatív festés azon-
ban a természetnek nem csupán а már eltűnt szépségeit állítja 
elénk („nincs rózsás labyrinth", „nincs már symphonia" stb.), 
mintegy a halál végső mozdulatlanságában, hanem ott van még 
benne az elmúlás tovább tartó folyamata is: a liget nem „elher-
vadt", hanem „hervad", díszei nem „lehullottak", hanem „hul-
lanak", a bimbó nem „elvirult", hanem „lassanként elvirít". A 
dermedt mozdulatlanságba nehezebb volna beilleszkedni, mint 
egy ilyen csöndes folyamatba: e kettőnek egységben történő 
bemutatása teszi lehetővé a halálkertnek és a természetbe való 
elmerülés sztoikus eszméjének zavartalan összekapcsolódását. 
Közben egy-egy pillanatra — mint az elveszített boldogság tűnő 
emlékei — fölvillan a szüreti öröm dalától harsogó mulatókert 
és a nektárt kínáló szerelem kertje is. A költemény expresszi-
vitásához nagy ellentéteket átfogó kertszimbolikájának harmó-
niába oldódó sokrétűsége is hozzátartozik. 

* 
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Befejezésül csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kert-
motívum legalább ugyanilyen fontos marad irodalmunk 
további korszakaiban. Hosszan lehetne vizsgálni ebből a szem-
pontból például a Csongor és Tündét vagy Az ember tragédiá-
ját, de nem elhanyagolható a kert-szimbólum a 20. század 
magyar költészetében sem: Babitsnál, József Attilánál, Illyés-
nél, Takáts Gyulánál, Nemes Nagy Ágnesnél. Mindez azonban 
már túl van kitűzött célunkon, s további részletes tanulmá-
nyok tárgya lehetne. 


