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JARÁBIK-LANG ANNA* 
 

Kisfaludy Károly a halott vőlegény 
tematikus csoportba sorolható balladáinak 
retorikai, tematikai sajátosságai 
 
 

1. Bevezetés 
 
Elemző-értekező jellegű tanulmányom témájául a reformkori műballadákat 
választottam. Ezeken belül egy tematikus csoporttal, a halott vőlegény ballada-
típusával foglalkozom, mely a népköltészetben és a népies műköltészetben 
egyaránt ismert. A szerteágazó, korban több szerzőt (például Kölcsey Fe-
rencet, Kisfaludy Károlyt, Vörösmarty Mihályt, Czuczor Gergelyt, Erdélyi 
Jánost, Garay Jánost és Arany Jánost) is érintő balladaműfaj kapcsán Kisfa-
ludy Károly azonos tematikába sorolható műveit vizsgálom. Kutatásom két 
fő kérdése, hogy az általa írt műballadák mennyiben feleltethetők meg mo-
tívumaikban, formájukban és témájukban az ismert halott vőlegény balladatí-
pusnak. Másik, ennél tágabb kérdésem pedig, hogy hogyan fogadta Kisfalu-
dy ezen a műveit és általában balladáit a korabeli, illetve a későbbi 
tudományos kritika. Célkitűzésem, hogy a dolgozatban megvalósuló, átfogó 
recepcióismertetés és alapos szövegvizsgálat révén felhívjam a figyelmet 
Kisfaludy Károlynak, a reformkor óta irodalomszervezői és drámaírói 
munkássága által méltán elismert szerzőnek a balladáira, ezekre az életmű-
nek talán kevésbé közismert alkotásaira. 

Bár az érdeklődő olvasó Horváth János A magyar irodalmi népiesség Faludi-
tól Petőfiig, illetve a Kisfaludy Károly és íróbarátai című monográfiái óta tanul-
mányokban és monográfiákban találhat néhány sornyi vagy néhány oldalnyi 
ismertetést a pályának erről a szakaszáról, ezek a kritikák mennyiségükben 
is elmaradnak az egyéb időszakok és eredmények bemutatásától: pedig az 

                                                   
* Jarábik-Lang Anna a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallga- 
tója. Készülő doktori értekezésének témája: „Otthon leli magát ajkaimon dala” – Népköltészeti 
hagyományok a 19. század eleji műballadáinkban. Témavezető tanára: Dr. Tarjányi Eszter egye-
temi docens. 
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utóbbi időben az irodalomtörténeti érdeklődés egyre többet foglalkozik a 
szerzővel. Például a 2007-ben megjelent A magyar irodalom történeteiben olva-
sóként azonban az a tapasztalatom, hogy balladaírói tevékenységével legin-
kább a pálya kevésbé jelentős szakaszaként, elnagyoltan ismerkedhetünk 
meg. Ez késztetett rá, hogy mostani munkámban megkíséreljem az e mű-
fajban alkotott műveit is jobb megvilágításba helyezni, kutatásra alkalmas 
feladatként újrapozícionálni. 

Az olvasott szakirodalomban a legérdekesebb felvetésnek Kerényi Fe-
renc megállapítását tartottam. A szerző a 12 legszebb magyar vers című sorozat 
harmadik kötetébe Balladaproblémák a magyar romantikában címmel egy össze-
foglaló jellegű tanulmányt írt: ebben jegyezte meg, hogy Kisfaludy néhány 
balladája műfajparódiaként is értelmezhető. Érdekes és továbbgondolásra 
érdemes meglátásnak tartom ezt a megállapítást, melyet a szövegvizsgálat 
során megpróbálok bizonyítani. Kísérletem újdonsága, hogy szövegfolklo-
risztikai érdeklődéssel közelítem meg a műköltészeti balladákat, elvégzem 
azok motívum-, szüzsé- és formavizsgálatát, illetve az elemzés során meg-
próbálom a népköltészetben ismert balladatípusokkal is társítani őket. 
Munkám így elsősorban nem a szerzőre koncentrál, hanem magára a szö-
vegre és az abban fellelhető mesterséges formák és fordulatok mellett a 
tudatos vagy tudattalan népi motívumra és szüzsére, illetve – Kerényi felve-
tését továbbgondolva – azok parodisztikussá nagyítását, kifordítását is be-
mutatom. 

A forma kérdésében például arra keresek választ, hogy milyen, a népköl-
tészetre jellemző ritmus, szerkezet és költői eszköztár található ezekben a 
műballadákban. A kérdés kapcsán a népdalokban és balladákban a folklo-
risztika segítségével (például Vargyas Lajos vagy Küllős Imola munkáiban) 
már korábban kimutatott jellemzők szolgálnak kiindulópontul. Emellett 
bemutatom például az egyazon tematikába sorolható művekben a költői 
eszközök és alakzatok megjelenését és mikéntjét. 

A költői képek közül a metaforák állnak a vizsgálat fókuszában. A meta-
foráról olvasott szakirodalom1 kapcsán arra keresek választ, hogy a műbal-
ladákban fellehető metaforák milyen céllal kerültek a szövegbe. Feltevésem 
szerint a népballadákban gyakrabban találkozhatunk a megértetést, világ-

                                                   
1 BARANYINÉ KÓCZY Judit, Orientációs metaforák a magyar népdalok természeti kezdőképeiben, 
Magyar Nyelvőr, 2008/3, 302−325. 
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megértést szolgáló, úgynevezett kognitív metaforákkal, mint a műballadák-
nál. Ezzel szemben a műballadákban bármennyire is népies akar lenni a 
szerző, gyakrabban él a díszítő funkcióval. 

A Kisfaludy által írt műveket, ahogy már utaltam rá, tematikus csopor-
tokba rendezve tárgyalom: az azokban megjelenő ismert népköltészeti té-
mák adják a támpontot ehhez a csoportképzéshez. Jelen tanulmányban a 
szerelmi téma egyik altípusával, a halott vőlegény témával, illetve az e témához 
köthető balladákkal foglalkozom. Természetesen, mivel nem beszélhetünk 
teljes megegyezésről – sőt még variációs megjelenésről sem, csupán hason-
lóságokról –, az egyes műballadák rövid ismertetését is elvégzem. Feltevé-
sem szerint előfordulhat olyan eset, amikor egy vizsgált műballada egyszerre 
több ismert népballada tartalmi elemeit is magában foglalja. Reményeim 
szerint egy ilyen szoros szövegolvasati eljárás közelebb hozhatja ezeket a 
műveket az olvasókhoz, felhívhatja a figyelmüket azok értékére, és cáfolha-
tóvá válik az életműben talán mellőzött vagy elhanyagolhatónak minősített 
mivoltuk. A műelemzések előtt Kisfaludy Károlynak a népies irodalomban 
elfoglalt helyéről, balladáinak kortársi, korai és mai megítéléséről szólnék az 
azokhoz való odafordulás miértjének igazolása és az elméleti megalapozás 
okán.   
 
 

2. A Kisfaludy Károly-i balladák recepciója 
 

Amikor Kisfaludy Károly Szalay Benjámin álnéven 1829-ben egyszerre 25 
népdalt adott közre, első kritikusa, Toldy szerint azokban „a nép gondolko-
dása, kedvenc szavai, szólásai, rímei olyanok, mintha a nép keblében támad-
tak volna.” Ma ezek közül már egyiket sem érezzük a nép lelkétől valónak.2 
A népies műköltészetről alkotott véleményünk ma már egészen más, mint 
az 1800-as évek elején volt. A népies műköltészet célja, megítélése akkor 
még nem volt egységesen körvonalazott. Két, egymással ellentétes szemlé-
letmód képviselte a fő irányt. 

A műköltői népdalok mibenlétét Bajza József fogalmazta meg Toldyhoz 
írt levelében 1828-ban, melyben kifejtette, hogy a népdalköltő művésztől az 
                                                   
2 Idézi és megjegyzi: HORVÁTH János, A népiesség Faluditól Petőfiig, Bp., Akadémiai, 1978, 
161. 



 

240 
 

utánzás vagy kikeresés helyett a népdal műköltői megnemesítését várja. 
Kitűzi a később Arany János kritikai gondolataiban és balladaköltői gyakor-
latában egységesülő célt, miszerint a művész a „nép szájában támadt dalt 
művészi alakban nemesítse meg, művészi gonddal”. Vagyis Bajza a műköltő 
megnyilatkozását várja el a népdalíró műköltőtől. Vele szemben Toldy sze-
rint a feladat a népi érzésmód átvétele, lélekben a néphez idomulás lenne. A 
két szemléletmód különbsége abban áll, hogy míg az egyik az elidegenedett 
műköltészetet akarja megújítani a népköltészet által, addig a másik csupán a 
népet akarja ellátni saját dalainak hasonmásaival.3 Míg az egyikben megta-
lálható a forrásokra támaszkodó, de az eredetiséget szem előtt tartó gondo-
lat, addig a másikban csupán az utánzás szándéka áll. Így tehát Toldy fent 
említett bírálata Kisfaludy népdalairól, népies költészetéről már a saját ko-
rában sem lehetett általánosan elfogadott. Amint pedig a Kölcsey–Toldy-
féle irány Arany munkásságát követően és a fentebb említett Bajza-féle 
elgondolást elterjesztve megváltozott, máris más fényben tűntek fel Kisfa-
ludy művei az olvasó előtt. 

Az 1895-ben megjelent A magyar költészet kincsesházában Kisfaludy népies 
műveiről a következőt olvashatjuk: „[…] költeményeiben a régi irány, pl. 
Kazinczy hatása alól csak részben tud menekülni. […] legtöbb érzését csak 
általánosságban adja elénk, […] a természetes is kevés bennük, ha talán az 
érzés nem affektált, az előadás mindenesetre mesterkélt”.4 Vagyis már itt 
megfogalmazódik legfőbb hibája, hogy amikor népies próbál lenni, az csu-
pán mesterséges álarc nála. Népies dalai és sablonszerű alakokat felvonulta-
tó, romantikus, a kísérteties rémromantikához sorolható balladái túl művik, 
túl sikamlósak és túl általánosak, bonyolult rímekkel és néhol az értelmet-
lenségig túlírt szóképekkel tarkítottak. 

A 19. század végén Kisfaludy Károlyról ez a megítélés erősen tartja ma-
gát. Egy korabeli tankönyv szerint „csinos népdalaiban, melyek hol bánato-
sak, hol tréfálkozók, a gondolat, érzés igaz naivitása még nem tudja megta-
lálni mindig a nyelv tiszta, népies egyszerűségét. Románcai, elbeszélő 
költeményei meg az akkori német költészet hatásai alatt a sötétet, rejtelme-

                                                   
3 Uo., 128–131. 
4 A magyar költészet kincsesháza, szerk. ERDŐDI Sándor, Bp., Atheaneum, 1895, 37–38. 
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set keresik.”5 Néhány évtizeddel később, a 20. század első felében Horváth 
János (1935–36-ban tartott egyetemi előadásaiban) Kisfaludy Károly mű-
népdalait és balladáit még mindig egyfajta naiv kíváncsiságként, a különössel 
való próbálkozásként határozta meg. Horváth úgy vélte, hogy ezekben a 
szövegekben a műköltőnek a naiv és nemzeti iránti vonzalmát kell keres-
nünk.6 

A 20. század második felének nagy vállalkozásában, A magyar irodalom tör-
ténetében éppen Horváth Jánosra visszautalva olvashatunk hasonlót. Esze-
rint Kisfaludy számára a népdalírás a nép körébe való költői „kirándulás” 
lehetősége, mely leginkább abban nyilvánul meg, hogy a költő népdalait a 
nép nyelvén írja, ami nála elsősorban a nyelvújítástól nem érintett nyelv 
alkalmazását jelenti.7 Érdekes megállapítást tesz az 1980-as években Fenyő 
István: szerinte Kisfaludy a balladában egyfajta össznemzeti műfaj megte-
remtésének lehetőségét látta, mely sajátos műnemek közöttisége, kiélezett-
sége és erős érzelmi töltete miatt az olvasók legkülönbözőbb rétegeinek 
megragadására alkalmas, ezáltal pedig mindenki érdeklődését felkeltő tar-
talmak hordozója lehet. Így Kisfaludynál is olyan tartalmak megjelenítésére 
szolgál, mint a szerelem (Eprészleány) vagy az önkény és megtorlás 
(Karácsonéj). Ugyanakkor, mivel a műfaj pszichológiai sűrítettsége távol áll 
Kisfaludytól, alakjai sablonosak, kezdetleges lélekrajzi motivációjúak.8  Az 
elmarasztalás mellett van a tanulmánynak egy fontos megjegyzése, miszerint 
Kisfaludy ösztönző hatása nyomán indult meg az a széles körű költői gya-
korlat, melynek során a műfaj Vörösmarty, Czuczor, Garay és Arany tollán 
a nemzeti összetartozás hirdetőjévé is emelkedett. Ez egyfajta tudatos fel-
mérését, felismerését jelenthetné a műfaj határainak. 

A legújabb kori tudományos irodalmi kritika egy-egy különlegességre is 
felhívja a figyelmünket, melyek által a korábbi, nem túl elismerő kritika kie-
gészült néhány új észrevétellel. Fried István9 a romantikusságra hívja fel a 
                                                   
5 A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, Kisfaludy Károlytól mostanáig: A középiskolák VI., 
VII., és VIII. osztálya számára, összeáll. BEÖTHY Zsolt, Bp., Athenaeum, 1897, 24. 
6 HORVÁTH János, Kisfaludy Károly és íróbarátai: Irodalomtörténeti tanulmányok I., szerk. SŐTÉR 
István, Bp., Művelt Nép, 1955, 82–84. 
7 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerk. SŐTÉR István, Bp., Akadémiai, 1965, III, 
234. 
8 FENYŐ István, Haza s emberség: A magyar irodalom 1815–1830, Bp., Gondolat, 1983, 158. 
9 FRIED István, Magyar irodalom(történet): Fejezetek a magyar irodalmi modernség történetéből, Sze-
ged, Tiszatáj Könyvek, 2010, 23–37. 
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figyelmet, és ezt Kisfaludy fő érdemévé teszi – Kerényi Ferenc pedig épp a 
balladák kapcsán emeli ki, hogy egyfajta rokonszenves és Petőfiig páratlan 
kettősség jellemzi a szerzőt, mely által „egyszerre volt képes látni a jelensé-
gek színét és fonákját”: így említi Kerényi az Éjjeli mennyekző paródiájaként 
A kísértet című balladát.10 

Véleményem szerint az Éjjeli mennyekző önmagában felfogható egyfajta 
műfajparódiának, főként, ha összevetjük a témában hozzá közel álló más 
balladákkal, például A magányos sírral és A szeretők sírjával. Ezt a megállapí-
tást továbbgondolva érdemes a legtöbb Kisfaludy-balladához a parodiszti-
kusság kérdésfelvetésével közelíteni. És nem, vagy nem csak úgy, hogy 
egyikük paródiája a másiknak, vagy másikaknak, hanem úgy is, mint önma-
guk témájának vagy magának a műfajnak az átfordításai. A halott kedves mo-
tívumnál megfigyelhetjük például azt, hogy hogyan sarkítja ki a népballadá-
ban tragikusan ábrázolt, kedvesét hiába kereső szerelmest akár a Tabán, akár 
a Lánybú, akár A jövevény című balladákban. De ugyanígy a műfaj kineveté-
sének tekinthető a gazdag fiú–szegény lány népmesei témát feldolgozó 
Eprészleány is, mely meseszerűen boldog zárlatával szintén ellentmond az 
elvárásoknak. És talán ezekben az ellentmondásokban kell keresnünk a 
Kisfaludy balladák értékét is. Talán a népiest szem előtt tartó, de szélesen 
értelmezett műfajfogalommal állunk szemben, melynek eredetiségét is ép-
pen ez rejti. Ez a felvetés viszont magában hordozza a kérdést, hogy vajon 
a paródia mellett és helyett nem inkább a maga korában egységes fogalom-
mal nem rendelkező műfaj eszközhasználatára reflektáló, a műfaji sajátos-
ságokkal szembenéző eljárással van-e dolgunk? Megközelíthetjük-e úgy 
ezeket a műveket, mint a korban még szigorúan nem korvonalazott műfaji 
határok megismerési, tágítási próbáit? 

Alátámaszthatónak érzem ezt a gondolatot két okból. Az első ok az iro-
dalomtörténet kapcsán kerül elő. Kisfaludy Károly balladáinak zömét 1828 
és 1830 között az Aurorában jelentette meg. Önállóan 1843-ban a (Toldy) 
Schedel Ferenc szerkesztette Kisfaludy Károly Minden Munkái című több köte-
tes kiadásban szerepelnek, az 1831-es kiadás után másodszor. Ez a második 
kiadás egyértelműen a korszak sajátságos, tudományosan még nem definiált 

                                                   
10 KERÉNYI Ferenc, Balladaproblémák a magyar romantikában = Szondi két apródja, szerk. FŰZFA 
Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2009 (A tizenkét legszebb magyar vers 3.), 
20. 
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műfaji fogalmáról tanúskodik. Az első korszakban készült Éjjeli mennyekző 
és A kísértet egyszerűen „versek” címszó alatt szerepel, műfajmegnevezés 
nélkül.  Ezzel szemben a második korszakban készültek közül  A magányos 
sír és A jövevény a „románc” alműfajba sorolódik, míg Az álmatlan király vagy 
a Karácsonéj a „regék” címszó alatt találhatók. A másik ok Kisfaludy Károly 
költői fejlődése során az önmagáról tett megállapítással támasztható alá. A 
Kazinczy-féle neológiával való megismerkedése idején került kapcsolatba 
Gaal Györggyel, a Bécsben élő, németül író literátorral, akihez roppant 
termékeny kapcsolat fűzte. Gaal bírálatokkal, észrevételekkel, tanácsokkal 
látta el Kisfaludyt, amiért ő nem győzött hálálkodni. Ezek a tanácsok a ro-
mantika szellemében megfogalmazott terelgető szavakká váltak. Kevés idő 
telt el, és Kisfaludy írói szándékát a romantika szellemében fogant eredeti 
irodalom létrehozására irányuló tevékenységként fogalmazza meg. A kije-
lentés véleményem szerint a drámákon túl vonatkozhat más műnembeli 
próbálkozásokra, így a balladákra is: „Meine Tendenz war, den Wunsch, ein 
vaterländisches Theater zu besitzen, rege zu machen, dies konnte nur durch 
Originalwerke geschehen.”11  
 
 

3. Kisfaludy Károly balladáinak új megközelítése és vizsgálata 
 
Úgy hiszem tehát, hogy Kisfaludy Károly munkásságában a balladákat a 
fentiek miatt inkább a költői szabadság szemszögéből kell vizsgálnunk. 
Olyan műfajként, amelyben az eredetiség és egyediség lehetősége rejlik. 
Mikor Horváth János a népihez való költői „kirándulásként” említi a népda-
lokat és balladákat termő pályaszakaszt, ebben a „kirándulás” szóban, úgy 
hiszem, a mellékesség, fővonal melletti elhanyagolhatóság helyett éppen a 
„kirándulás” adta szabadságot kellene értenünk. Támogatja ezt a felvetést a 
reformkori műfajfelfogás is. A korszakban ugyanis a ballada mint műfaj, 
ahogy korábban már említettem, még nem körvonalazódott, még nem tisz-
tult le a mai értelemben balladáknak tekintett műveknek megfelelően. 

Az első műfaji kérdéseket összefoglaló munka Greguss Ágost máig hí-
res, A balladáról című monográfiája ugyanis csak 1865-ben jelent meg. A 
műfaj kapcsán a ballada és a románc elkülönítése pedig Arany Jánosnál, a 
                                                   
11 ROHONYI Zoltán, A magyar romantika kezdetei, Bukarest, Kriterion, 1975, 236. 
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Széptani jegyzetekben fogalmazódik meg először az 1850-es években. Az ezt 
megelőző időszakban nemhogy e két műfaji alcsoport, de még a ballada 
más műfajoktól való elkülönítése is problémás volt. Dallama, strófikussága, 
gyakori szerelmi témája miatt gyakran sorolták egy csoportba a népdalokkal 
és népies műdalokkal, epikus, elbeszélő sajátosságai miatt pedig a regékkel. 
Több szakirodalom utal rá, hogy Kisfaludy Károly balladáit nagyban meg-
határozták például bátyja, Kisfaludy Sándor regéi is, azok egy-egy izgalmas 
epizódja, végkifejlete.12 Ha a Kisfaludy-kiadásokat megnézzük, ismét műfaj-
besorolási problémába ütközünk. Az első, 1831-es, Toldy-féle tíz kötetes 
kiadás első kötetében külön címszó alatt szerepelnek a Balladák és Románcok, 
elkülönítve a Daloktól és Vegyes költeményektől. Csakhogy például a kissé 
anekdotikusabb A bánkódó férj ez utóbbiban kapott helyet. Azonban az 
1843-as kiadásban, ahol az időrendi közlés mellett a műfaji meghatározások 
eltörpülnek, elmosódnak, mindenféle műfaji megnevezés nélkül Versek cím- 
szó alatt jelenik meg az Éjjeli mennyekző, míg például „népregék” alatt szere-
pel a Karácsonéj, vagy „románc” műfajmegnevezéssel A magányos sír. A legtel-
jesebb kiadásnak talán a Bánóczi-féle, 1893-as kötetek tekinthetők, melyet a 
sajtó alá rendező a Toldy-féle első kiadásokból kiindulva, de azokat a Kisfa-
ludy-kéziratból megismert kritikai észrevételekkel kiegészítve adott ki.13 Ezt 
a kiadást használom, ám a műfaji kategóriákat a mai balladafogalomnak 
megfelelően felülbírálom. 

Az említett kiadások tanulsággal szolgálnak: ha ugyanis ezeket a műfaj 
iránti bizonytalanságokat is szem előtt tartjuk, indokolhatónak látszik a 
költői szabadságként értelmezett műfaji „kirándulás” gondolata, hiszen a 
korban a ballada nemcsak a népieshez való „kirándulásnak”, hanem körül-
határolatlansága miatt a műfaji határok tágításának is megfelelhetett. És így 
érthető lenne tematikus és motivikus sokszínűsége, illetve a Kerényi Ferenc 
és korábban Horváth János által is megállapított tragikus-ironikus hangvéte-
li, szüzsébeli szembenállása egyaránt. 

                                                   
12 HORVÁTH, i. m., 89. A műfaji kérdések kapcsán lásd még: KRÍZA Ildikó, A magyar népbal-
lada, Bp., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1979.; UŐ, A balladai tragédia születése és 
társadalmi háttere = Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára, szerk. DEÁKY Zita, Bp., 
Györffy István Néprajzi Egyesület, 2002. 
13 Kritikai észrevételeit az első kötet bevezetőjében is említi, illetve önállóan: ItK, 1893/2, 
184–206. 
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Tematikus szempontból három tipikus problémakörhöz kapcsolhatók a 
Kisfaludy balladák. A bűn és bűnhődés kérdését járja körül a Karácsonéj és 
Az álmatlan király. A történelmi témához sorolhatók a Budai harcjáték, A 
sastoll, a Bandi, az Elte és a Zuard. A legszerteágazóbb szerelmi témában két 
főcsoportot különíthetünk el: a szerelmi hűség kérésével foglalkoznak a 
Lánybú, A jövevény, A kísértet, A bánkódó férj és az Eprészleány, míg a halott 
kedves alakját megjelenítő és a továbbélő szerelmi bánatát megfogalmazó, 
tulajdonképpen a halott vőlegény balladatípushoz sorolhatók az Éjjeli 
mennyekző, A szeretők sírja, A magányos sír és a Tabán. A továbbiakban ez 
utóbbi csoportot elemzem részletesen.14 
 
 

3. 1. A szerelmi téma változatai 
 
3. 1. 1. A halott vőlegény balladatípus megjelenései 
 
Kisfaludy Károly balladakísérleteiben a balladatémáknál is még erősen a 
német hatás (Bürger, Schiller és Goethe) érezhető.15 Ennek legjobb példája 
az a néhány balladakísérlet, melyek valamilyen tematikus mozzanatukban 
éppen a Bürger-féle Lenorét vagy annak valamely későbbi változatát érintik. 
Az eredeti kísértetballadában a hősnő kedvese nem tér vissza a csatából, 
majd egy éjjel „szellemlovasként” mégis megjelenik a lánynál, de a menyeg-
ző helyett a temetőbe viszi, ahol csontvázként mutatkozik meg, majd kakas-
szóra a lóval együtt a pokolba süllyednek. 

A balladának az európai műköltészetben és népköltészetben is számtalan 
változata ismert. Egy hiedelemmeséből eredeztethető, melyben a vőlegényét 
hazaváró lány a szomszédasszony tanácsára hoz a temetőből egy koponyát 
(három marék földet, fejfaszilánkot, a vőlegény kapcáját), s azt főzni kezdi. 
Egy idő múlva a legény, aki a csatában elesett, megjelenik fehér lovon, felül-
teti kedvesét is, s elnyargalnak. Háromszor felteszi a kérdést: „Jaj de szépen 
süt a hold, / Megy egy élő, meg egy holt, / Félsz-e angyalom?”A leány 

                                                   
14 Az elemzésben megjelenő idézetek forrása: Kisfaludy Károly összes költeménye, Verstár ’98, 
CD-Rom, Bp, Arcanum, 1998. Internetes hozzáférés: http://mek.oszk.hu/00700/00732/ 
(Az utolsó letöltés ideje: 2013. okt. 25.)  
15 Kisfaludy Károly Népdalai és balladái = A magyar irodalom története 1772-től…, i. m., 234. 
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azonban mind a háromszor azt válaszolja: „Nem félek, amíg téged látlak!” 
Elérnek a temetőbe, s a legény a leányt magával akarja vinni a sírba. A leány 
darabonként ledobálja a ruháit, majd elmenekül, be a kápolnába, ahol egy 
másik halott van kiterítve, kisvártatva odaér a halott vőlegény, s bekopogtat: 
„Halott, add ki az élőt!” („Holt, holtnak nyiss ajtót!”), mire a halott vagy 
megmozdul, vagy felül, vagy egyik lábát leteszi a földre. Mikor le akar száll-
ni, megszólalnak a kakasok (tizenkettőt üt az óra), s mind a két halott porrá 
válik. A leány is meghal ijedtében, vagy bizonyos balladaváltozatokban visz-
szamegy a falujába, és többé nem kívánja a szeretőjét látni. 

A mese hiedelemalapja, a halott (kedves) hazafőzése a szerelmi varázslás 
mágikus cselekményei közé tartozik. A mesetípust Bürger híres ballada- 
feldolgozásának címével szoktuk jelölni, és Benkő László feltevése szerint 
szláv területen hiedelemelemekből alakult ki a 6–7. sz. folyamán, majd ván- 
dorénekesek terjesztették és juttatták el hazánkba is.16 Kisfaludynál a német 
változat ismerete valószínűsíthető. Az alaptéma, miszerint a halott vőlegény 
eljön menyasszonyáért Krizánál a Vadrózsákban éppúgy megvan, mint az 
angol vagy a skót balladakincsben. Ipolyi Magyar mithológiájában szó esik a 
kísértetek éjféli miséjéről is. Valószínűleg Arany János Bor vitéze és Kisfaludy 
Károly Éjjeli mennyekzője ezzel a mozzanattal egészül ki.17  
 
 
3. 1. 1. 1. Éjjeli mennyekző 
 
Az Éjjeli mennyekző valójában egy elválás–viszontlátás témának a romanti-
kus, haláltánc-motívummal fűszerezett mintája.18 A fiú, aki elhagyta és most 
újra keresi a szeretőjét, annak már csak a szellemét találja, hiszen időközben 
a lány öngyilkos lett. Bár az alaptéma lehetne balladai, a megfogalmazás túl 
művi. A népballadák homályos, ködös, visszafogott nyelvezetéhez képest 
túlságosan sikamlós. 

A nyitó párbeszédben az apa megpróbálja késleltetni a fiát, a viharra hi-
vatkozva „Megállj”-t parancsol, de a fiú nem hallgat rá. Őt ugyanis hajtja, 
                                                   
16 A halott vőlegény, Lenore = Magyar Néprajzi Lexikon, szerk. ORTUTAY Gyula, Bp., Akadémi-
ai, 1979, II, 1033. 
17 IMRE László, Műfajok létformája a XIX. századi epikában, szerk. BITSKEY István, 
GÖRÖMBEI András, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1996 (Csokonai könyvtár 9.), 103.  
18 HORVÁTH, Kisfaludy Károly…, i. m., 90.  
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sürgeti a kéjvágy: „Édes öröm, vár az éjjel még rám / Egy kegyes szépnek 
forró kebelén / Kinek lángot gyujték szivében / Hozzá, a kedveshez sietek 
én, / Vigan kéjelgni bájkörében / S uj lángra hevülni / Váltig elmerülni / 
Kényei özönében.” Az ifjú kínzó „tűzszenvedelmében” minden veszélyt 
vállal. Az apa beszédmódjára patetikusság, túlzások, művészi metaforahasz-
nálat jellemző. A művészies, néhol az értelmet is zavaró megszemélyesíté-
sek és metaforák szintén távol állnak a népi balladákra jellemző beszédmód-
tól. Az olyan szókapcsolatokban és sorokban, mint amilyen a „tologó 
zivatar zúgását, vad bátorságodat bú fogja érni, oltsd el emésztő/zabolátlan 
indulatodat”, érhető leginkább tetten, hogy Kisfaludy Károly balladáiban 
még nem azzal az igénnyel fordult e műfaj felé, amellyel később azt Arany 
János tette. Az egyediség igénye nála még nem a népiesből és megnemesí-
tett gondolatából született, hanem a nép körében is gyakori témák romanti-
kus műköltői megfogalmazásának gyakorlatából ered. Oka lehet ennek – és 
így a műköltői túlírást is magyarázná – a korban egységes fogalommal nem 
rendelkező műfaj eszközhasználatának felmérése, a felismert eszközök ki-
próbálása, illetve azok felismerése után a felnagyításuk. 

Az idő- és helyszínválasztás is hasonló megfontolásra enged következ-
tetni, mint a téma és a megfogalmazás. A balladában az éjszaka, és főképp 
az éjfél rájátszik, sőt kijátssza a népi hitvilághoz kötődő gondolatot, mely 
szerint ez az időpont a rontó lények működésének ideje, a kísértetek evilági 
megjelenésének órája.19 Kisfaludy – a néphit folklorisztikus megjelenésétől 
idegenül – túlhangsúlyozva alkalmazza a kísérteties helyszínt, és szenzáció-
hajhász módon helyezi középpontba a kísértetjárásra alkalmas éjfélt. Ha-
gyományosan az éjszakához köti a magyar néphit is a halottak hazalátogatá-
sa mellett a boszorkányok, kísértetek megtáncoltatását is: ez a haláltánc-
motívum, vagyis a halál közelségére figyelmeztető ábrázolása a vesztét érző 
tömegnek, akik körtánchoz hasonló végzetes tombolással zárják evilági 
létüket, a középkori képzőművészetben és a középkor óta a műköltészetben 
is igen gyakori (például Francois Villon, Madách Imre vagy Arany János 
műveiben.) Kisfaludynál ez a motívum parodisztikussá válik azáltal, hogy a 
szinte szánnivalóan naiv főhős meg sem kérdezi mátkájától, miért csábítja 
őt a „holt és élő menyekzőjére”, ahol „vigadnak a lakodalmasok”. 

                                                   
19 Magyar Néprajzi Lexikon, szerk. ORTUTAY Gyula, Bp., Akadémiai, 1977, I, 1792. 



 

248 
 

A Kisfaludy-balladában érdekes helyszínválasztással párosul a lelkek órá-
jának ideje. Az apa és a fiú másnak véli a bércen álló épületet. Az apa már 
messziről látja, hogy „fejér árnyék lebeg a bérceken”, ahol „Az egész kápol-
na / mintha tűzben volna”, és utolsó marasztaló mondatában figyelmezteti 
a fiát, hogy „ama csalóka kisértet / Örök kárt tesz ártatlan szivedbe / S 
letöri virágzó létedet”. Az apa biztos abban, hogy ártó szándékú lényekkel 
van dolguk, a fiú azonban elvakultságában csak az „óhajtott vár”-at látja, 
„hol adnak s vesznek szerelmet”. Mátkáját sem kísértetnek véli, hanem hű 
szeretőnek, aki elébe siet, és így a váron kívül, a szabadban mulat. 

A helyszín megnevezésének megkettőzésével (kápolna–vár) és a kísér-
tet–mátka kettősségével Kisfaludy a balladában a nézőpontot is megdupláz-
za. Több ez egyszerű, egymásra reflektáló dialógusnál. Az olvasó számára a 
külvilág is hol a bölcsen és józanul érvelő apa, hol az elvakult fiú szemüve-
gén keresztül látható. Nem véletlen, hogy az elbeszélő csak ezt követően, az 
apa és a fiú elválásakor, a fiú és a kísértet-lány ölelkezésekor szólal meg 
először. Szerkesztői tudatosságra vall ez a megoldás. Ugyanezt támasztja alá 
az is, hogy miután a fiú elbúcsúzott az apjától, következetesen megmarad az 
elbeszélői beszédmódban a fiú szókimondósága, erotikus túlfűtöttsége, 
vagyis a nézőpont egyoldalúvá válik: „Száguldva lépéseit sietteti, […] Bűnös 
kivánat égve mellében / Kénybe elmerülve […] Csókokkal födözi […] A 
mátka / […] magát odaadva / Még neveli vad lángját /  Minekutána kedve-
sét kényére ölelte” – mondja az elbeszélő. Elvárásaink szerint a szeretkezés 
aktusának itt balladai homályban kellene maradnia, ám az elvárást kijátszva 
arról az elbeszélő részletesen tájékoztat bennünket. A szeretkezés, a betelje-
sülés a ballada szerkezeti fordulópontjának is tekinthető. Megfigyelhetjük, 
hogy a balladai hagyományoktól teljesen idegen módon a fiú egyfajta jellem-
fejlődésen megy keresztül. A kéj homályából felriadva elkezd kételkedni: 
kérdéseket tesz fel, bizalmatlan lesz („Minő mulatságra / Jövünk oda ma-
gányosságra?”), és a helyszínt is puszta kápolnának látja már. 

Az élő és holt lakodalma ezután egy dalbetéttel indul, melynek címe A 
lelkek élete. A dalbetét a Lenoré néhány változatában is ismert, és Kisfaludy 
műveitől már csak a drámák miatt sem idegen, hiszen a lelkek énekének 
funkciója hasonló az antik drámák kórusdalaihoz: magyarázza az eseménye-
ket, egyfajta külső, nézői véleményt, álláspontot fogalmaz meg. A lelkek 
élete mellett a kísértetek és emberek kapcsolatáról is tudósít, ezzel mintegy 
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magyarázva az egész ballada tartalmát. Sőt, kataforikus szerepűvé is válik 
azzal, hogy a tragikus véget előre jelzi az utolsó sorokban: „Az öröm szépé-
re / Szerelem ölére / Halálszint von árnyékunk”. A fiú borzadva hallgatja 
ezt a dalt. Amikor közvetlenül a dal után kedvese egy kehellyel kínálja, ami-
ből innia kell, már hallja a távolból atyja szavát: „Ne igyál!”. Az apai néző-
pontra való ráismerés és a kéjvágytól fűtött elvakultságból való felocsúdás 
azonban hiábavaló, mivel „a szép hízelkedése / Többet nyoma, mint atyja 
kérése.” A kedves e pillanattól valóban rontó, csábító kísértetté válik. A 
transzformáció az olvasó számára nem váratlan, nem megrázó. Oka ennek 
egyrészt a korábbi, több szinten – a helyszín, az idő, a megnevezések szint-
jén – létrehozott nézőpontkettőzés, másrészt a balladai homály talán nem is 
ok nélküli hiánya. 

A zárlatban egy új, harmadik nézőpont jelenik meg: a lány maga tudósít 
saját tragédiájáról, s bosszúálló kísértetként a holtak birodalmába zárja a 
csábítóját. A holtak birodalmába záratás és a „vár” helyszínmegnevezés 
eszünkbe juttatja a falba épített lány balladát. A sokféle balladatípus felvetése 
majd kijátszása – például a falba épített lány, a halott vőlegény/menyasszony és 
tulajdonképpen a szerelmi és házassági aktussal sajátos módon a halál után 
egymáséi lett szeretők – miatt az olvasóban megfogalmazódhat a már ko-
rábban felvetett kérdés: hogy vajon nem a műfaji eszközhasználat és téma-
felvetések kipróbálásával van-e dolgunk? Ezt támasztaná alá, hogy a balla-
dához leginkább köthető, főként a műköltészetben ismert kísértetballadák 
eszköztára túl nyilvánvaló és szinte a komikusságig hangsúlyozott. 

A zárlatban még egy érdekességgel is találkozunk. Egészen váratlan for-
dulattal ugyanis a keresztény gondolkodásmódnak megfelelő halál utáni 
bűnbocsánat lehetőségét a csábító, bosszúálló, ördögi szándékú kísértet 
mondja ki, átminősülve így az ártó szándékúak közül a másvilág segítő lé-
nyei közé: „Szép ifjú! vége életednek! /Az úr […] / Legyen hát irgalmas / 
Szegény bűnös lelkednek.” 

A szerteágazó elemzést összefoglalva tehát azt mondhatjuk: Kisfaludy 
Károly egy olyan balladát alkotott, mely a motívumok, a téma és a beszéd-
mód szintjén egyaránt ötleteket és elemeket merít a romantikus líra képi 
eszköztárából és szóhasználatából, a népballadákból, a keresztényi és népi 
gondolkodásmódból, és tudatos szerkesztéssel olvasztja ezeket eggyé Az 
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Éjjeli mennyekzőben. Kisfaludy a sokféleségből alkot egyedit, megfelelve ez-
zel a romantika korában a kor műköltői kívánalmának. 

A sokfélség a tartalmon kívül a formában is megvalósul. Változatos rím- 
és ritmusképlettel találkozunk. A 25 darab 9 soros versszakban, mely a bal-
lada alapja, 10, 9, 6 és 7 szótagos sorok váltják egymást, a sorvégeken páros, 
kereszt és ölelkező rímek keverednek. A három versszaknyi betétköltemény 
azonban formájában a cím mellett az eltérő ritmus- és rímképlete miatt is 
kiemelkedik a balladából. Ezekben ugyanis 10 sorossá válnak a versszakok, 
7 és 8 szótagossá a sorok: így noha a rímeknél megmaradnak a fenti rím-
képletek, más lesz azok sorrendje. A rímek kapcsán is megfigyelhető tehát 
az elemzés elején említett, túl művészies, sőt művészieskedő hajlam az egy-
szerűségre törekvés helyett. A rím megtartása miatt ráadásul több helyen – 
leginkább az igéknél – kényszeresen régies szóalakkal találkozunk, ami a 
beszédmódban is ezt a művészieskedő túlzást erősíti meg. Mivel ezeknek 
tartalmi–hangulati funkciója nincs, zavaróak, a kontextusba nem illőek (pél-
dául kerestelek/veszesselek; támadott/szólott; tégyen/légyen.) 

A tartalmi, beszédmódbeli és formai sokféleség egyik oka lehet, hogy 
Kisfaludy Károlynak ez a balladakísérlete a legkorábbiak közül való, és leg-
inkább úgy értékelhető, mint a kísértetballada szenzációhajhászó, érdeklő-
dést gerjesztő kliséit és erotikumát felnagyító, és ezáltal a sajátosságait tuda-
tosan felmérő műfaji kirándulás. Kerényi korábban említett paródiaelmélete 
alapján, az Éjjeli mennyekző elemzésekor azonban nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a Horváth János óta annak paródiájaként emlegetett A kísértet című, 
ugyancsak korai keletkezésű balladát. Hogyan értelmezhető a parodisztikus-
ság a két ballada közös vizsgálatakor? Úgy vélem éppen a kísérteties és ero-
tikus elemek kinevetése által. Az Éjjeli mennyekzőben paródiaszerűen túl-
hangsúlyozva a kísértetballada sajátos, mégis izgalmas kísértetiessége jelenik 
meg több szinten (a tér, az idő és a szereplők szintjén). A babonás hiedel-
mek létezőnek bizonyulnak, nem megkérdőjelezhetőek. Kisfaludy különös 
humoráról tanúskodik, hogy éppen ezek a babonás hiedelmek válnak paro-
disztikussá A kísértetben. 

Ötletes ellentétező költői megoldást figyelhetünk meg, ha a két balladát 
együtt vizsgáljuk. Utóbbiban ugyanis azáltal, hogy a kísértetballadákra jel-
lemző elemek és a kísérteties hangvétel is feleslegesnek bizonyulnak, éppen 
az előbb pozitív előjellel bemutatott klisék kerülnek negatív tartományba. A 
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kísértetben a fogadóba érkező vendég és a gazda párbeszédéből ismerjük 
meg az eseményeket. A vendég a fogadó udvarában az utolsó üres szobát 
szeretné egy éjszakára kivenni. A gazda semmi áron nem akarja kiadni, mert 
azt kísértet lakja. Egy ideje ugyanis, amikor az óra éjfélt üt, egy kísértet jele-
nik meg, átmegy az udvaron, és abban a szobában tölt egy órát. A gazda 
egyszer meg is lesi, de halotti ruhája és sápadt ábrázata elriasztja a további 
leskelődéstől, szegény gazdasszony pedig annyira fél a kísértettől, hogy egy 
ideje, amikor az megjelenik, a „házban hálni sem mér”. Hajnalokig fent 
virraszt valahol, és emiatt bágyadt, néha délig is alszik. A belépő háziasz-
szony tüzes szemei a vendéget meggyőzik, hogy a hűség nem megdönthe-
tetlen a menyecskében. És egy óvatlan pillanatban azt mondja neki az asz-
szony: „Légy te ma a kísértet.” A balladában vagy inkább románcban a fent 
említett klisék tehát csak a hiszékeny férj megtévesztésére szolgálnak: a 
kapós asszonynak alibit adnak, így ő eléri a célját, szenvedélyes éjszakákat 
tölthet a vendégekkel, míg a férje az éjszakai kísértet zaklatása miatt sajnálja 
rettegő feleségét. A cél, a szerelmi légyott eszközei a babonás hiedelmek, 
melyek ezáltal a humorizálás eszközeivé is lesznek.  
 
 
3. 1. 1. 2. A magányos sír 
 
Az Éjjeli mennyekzőnél pár évvel későbbi keletkezésű, tematikusan is ahhoz 
hasonló A magányos sír című ballada, melynek mintája Zlinszky Aladár sze-
rint Kölcsey Remetéje lehetett.20 Kisfaludynak ezt a kísérletét a mai műfaj-
meghatározásunk alapján a sikerültebb balladák közé sorolhatjuk. 

Greguss Ágost munkája óta folyamatosan körvonalazódik, hogy melyek 
is a műfaj tipikus jellemzői. A sűrítés, a szaggatottság, a tömörség, a mű- 
nemek közöttiség, a tragikum, a társadalmi témák, a balladai homály mind 
ide tartoznak. Ezek már A magyányos sír című balladában is fellelhetőek, sőt 
a népballadákban még a tradálást segítő ismétlés költői alakzata is a mai 
elvárásainknak megfelelően, a balladát szakaszokra bontva jelenik meg: 
„Utas / utas! fergeteg kél / Utas, utas! nézd ezen sírt: / vagy Túl az erdőn / 
túl a berken”. 

                                                   
20 HORVÁTH, Kisfaludy Károly…, i. m., 90. 
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A szerelmi alaptémájú mű a fentihez hasonlóan az elválás–viszontlátás 
problematikáját járja körül. Itt is a lány hal meg a kedvese miatt. Ám más a 
kontextus és a szituáció is. Gyula, a szerelmes ifjú ugyanis itt „messze 
harczba tére / Honja hősi védletére”, míg kedvese itthon várt rá: vagyis itt 
nem a női becsület és a szexuális vágy az alapprobléma, hanem a szerelem. 
Kisfaludy költői érzékét dicséri, hogy ennek megfelelően sokkal bensősége-
sebb a hangvétel, tragikusabb az ábrázolásmód. 

A ballada felépítése és szerkesztésmódja is eltér a korábbitól. Ebben a 
bevezető két strófának fontos, az epikus művekre jellemző helyszín-, idő- 
és szereplőbemutatás a funkciója. A viharfelhős ég alatt, a völgy rejtekében 
egy magányos sír mellett egy remete és egy gyors léptekkel közeledő utas 
találkoznak. Kataforaként utalnak a tragikus zárlatra a fenyegető felhők és a 
„Távolt mérő lángszemekkel” közeledő utas. A vészjósló felhők 
metaforikusan megjelenített képe itt a Kisfaludy-művek romantikus páto-
szával fogalmazódott meg: „Barna felhők tornyosulnak / S halk morajjal 
felvonúlnak / A nap búcsúfényt vete.” A ballada későbbi versszakaiban 
azonban gyakoribbak a kognitív metaforák. A természetes nyelv működését 
és a gondolatok kifejezését szolgáló, elsősorban nem díszítő funkciójú nyel-
vi fordulatnak gondolom az „Elhúnyt már a nap sugára”, a „Lelkem új élet-
re serken” vagy a „nézd ezen sírt / bennalvó is lángszivet bírt” sorokat. Ez 
utóbbiban egyébként fellelhetjük a népdalokban gyakori tűz–hő–láng–
szerelemes szív párhuzamot is, és a népiesség vizsgálatkor észrevehetjük, 
hogy a ballada felépítésében is van egyfajta haladás. 

Az elvet, mely szerint a népköltészetben a szerkezetet egyfajta halad-
vány, előre haladó, felépülő megfontolás jellemzi, jóval Kisfaludy működése 
után Arany János fogalmazta meg. A népies műköltészet sajátosságai az ő 
elméleti írásaiban és gyakorlatában tisztulnak le. Több műfaji kérdés mellett 
ő fogalmazza meg, hogy a legfőbb népi sajátosság a ritmus, balladában a 
„népi ballada lüktetése”,21 amire ügyelnie kell a műköltőknek. Ritmuson azt 
értette Arany, ami a kötött beszédet a folyóbeszédtől elválasztja, de ez nem 
egyenlő a rímmel vagy a mértékkel. A belső gondolatiságot összefogó rit-
musnak, a gondolatok csoportosításának Arany három módját különböztet-
te meg. Az első a párhuzamos, amikor a gondolat különböző szavakkal 

                                                   
21 ARANY János, Népiességünk a költészetben = A. J., Tanulmányok és kritikák, szerk. S. VARGA 
Pál, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1998 (Csokonai könyvtár: Források 4.), 96.  
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ismételtetik; a második az ellentétes, ahol a vers elő és utórésze ellentétes 
gondolatot fejez ki; a harmadik pedig az összerakó, amikor a „rokon esz-
mék sorakozásában haladvány […] vagy pedig kiegészítő toldalék ismételte-
tik”.22  

A népköltészetre jellemző, talán Kisfaludy által is megsejthetett halad-
ványt itt az információk lassú, egyenkénti hozzátoldása adja. A remete 
ugyanis, aki a sír mellett ül, elbeszélői funkcióval is bír, így szinte kettős 
elbeszélővel találkozunk. Az egyik, a költői elbeszélő csak a helyszín bemu-
tatására és az alaphelyzet megismertetésére szolgál. Érdekes szerkesztési 
megoldás, hogy az ő megszólalásai tulajdonképpen a ballada keretét is ad-
ják. Az első versszakban a vihar előtti magányos sírról és az ide érkező ifjú-
ról tudósít, a záró strófában pedig a magányos sírhalmot láttatja tavasszal, 
az új kikeletkor. Az évszakszimbolika hatása, hogy a nyomasztó tragikum 
feloldódik, hiszen az olvasó számára az örök fiatalságban (öröklétben) való 
egyesülés és a nyugat-európai romantikától nem idegen más-, illetve tündér-
világba vágyódás lehetőségét kínálja. A remete a balladának szereplő-
elbeszélője. Olyan mindentudó elbeszélő, aki a tudását csak apránként tárja 
elénk. 

A tragikus sorsú lány történetét az ifjúval folytatott párbeszédéből is-
merjük meg. Gyulának, a hazatérő kedvesnek és az olvasónak – a példáza-
tosság szándékát sem rejtegetve – népi mesemondóként ad hírt a lány életé-
ről és haláláról. Először a közelgő vihar miatt próbálja lebeszélni az utast 
arról, hogy a hegytetőre, a megbeszélt találkozóhelyre siessen. Figyelmezte-
tése azonban süket fülekre talál: az ifjút a szerelem és a vágy űzi. Ekkor egy 
négy versszakos monológban elmeséli, hogy az, aki itt a sírban nyugszik, 
régen milyen hűen várta azokon a szirteken a kedvesét, kérőket, jó szót meg 
sem hallgatva. Egy napon vész dúlt körülötte, és ő a magas hegyen megszé-
dülve „szíve áldozatja lett”. Végül azt is megtudjuk, hogy a remete talált rá 
és temette el. Az utolsó két sorból pedig kiderül, hogy korábban is ismerte a 
lányt, hiszen tudta, hogy ki ő, sőt még azt is, hogy a szerelmét, akit várt, 
Gyulának hívták. A vándor ekkor, saját neve hallatán egy egeket ostromló, 
önmarcangoló felkiáltásban tör ki, majd fékezve indulatát, búcsút vesz a jó 
öregtől és visszatér a harcba. Balladai homályba vész a sorsa, de a fent emlí-
tett öröklétre utaló zárlat sejteti, hogy elesett a csaták valamelyikében. A 
                                                   
22 UŐ, A magyar nemzeti vers idomról = Uo., 312. 
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tömörség, a szerkezeti logikusság és egyéb népballadai sajátosságok (ho-
mály, példázatosság) lehetnek azok a kapaszkodók, amelyek – véleményem 
szerint – ebben a balladakísérletben az értelmezési vezérfonalat adják. Az 
Éjjeli mennyekzővel ellentétben – ahol az egyediséget és a kísérlet lényegét a 
sokféleség és bizonyos kísértetballadai klisék túlírása biztosította – itt a né-
pieshez idomulás tűnik fel legelőször. Mindez az előbbihez hasonlóan a 
formával is alátámasztódik a népdalokban gyakori felező nyolcas sorok és a 
páros, illetve ölelkező rímek következetes végigvitele által. Az elméleti rész-
ben megfogalmazott költői „kirándulás” és a műfaji sajátosságok felméré-
sének szempontjai alapján ebben a balladában talán a népballadai sajátossá-
gok felmérésével van dolgunk. 
 
 
3. 1. 1. 3. A szeretők sírja 
 
A síron túl egymáséi lett szeretők balladatémáját viszi tovább, de 
méginkább tömörítve, szaggatottan, abból az anekdotikus elbeszélést is 
mellőzve A szeretők sírja című ballada. Érdekes egyvelege ez a ballada a hűsé-
ges szerető tematikának és a Szép Ilonka-féle csábító vadász okozta tragédiá-
nak. 

A szöveg pontos helyszínmegnevezéssel indul. A Bakonyban, egy patak 
mellett egy szelíd, de halovány arcú lány egy sírhalom körül andalog. Egy 
tüzes kedvű vadász jön a patakhoz, és szerelemre csábítja a lányt. A szexuá-
lis vágy és a szerelem megjelenítése ebben a balladában a legszebb, legvisz-
szafogottabb és ezáltal a leginkább balladai is. Ebben a szövegben konkrét 
tényközlés nem történik, az események elhallgatódnak, megfelelve ezzel a 
balladai homály eszközének. A tabutémára, amelyről nyíltan a társadalmi 
elvárások okán nem illik beszélni, csak utal a szöveg. Az eseményeket a 
következőkkel sejteti: „Nyugszik a vad, nyugszik a nyíl / A patak lesz kéjhe-
lye.” Egyértelmű utalás ez, mégis távolságtartó, mentes a korábbi balladák-
ban az erotikumot mint érdeklődésgerjesztő klisét felhasználó eljárásmód-
tól. A szerelmi találka után, költői párhuzamként értelmezhető, hogy 
ahogyan a természet őszbe vált, úgy fogy a lány reménye is a viszontlátásra. 
Egy a nép- és a műköltészetben is gyakori, szép költői képpel, egy virágha-
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sonlattal fogalmazódik meg itt az idő–remény–ifjúság elmúlása: „Múl ta-
vasz, nyár, hervad a szűz / Mint halmán a rózsa hull.” 

A következő képben, az ősz beköszöntével, a lánnyal ismét a völgyben, a 
sír mellett találkozunk. Menyasszonyi koszorút fon, és hiába várt kedves 
vadászától gondolatban búcsút vesz. Megdöbbentő fordulat, hogy a házas-
ság helyett a temetésére készülődik. A következő versszak tudatja velünk, 
hogy nemsokára fáklyás menet kísér egy koporsót a patakhoz. A koporsó-
ban a lány fekszik holtan, s rajta ott a menyasszonyi koszorú. A temetésére 
összegyűlt nép szavaiból tudjuk meg, hogy a lányt hű, vitéz vőlegénye mellé 
fektették, akit a vad pogány gyilkolt meg hajdan a pataknál. Mire a viharos 
őszben a vadász visszatér, már csak a közös keresztű két kis halmot találja, 
és mereng az elkésett visszatérésen és „elhúnyt élte csillagán”. 

Így lesz érdekes keveréke ez a ballada a fent említett két témakörnek. A 
szerelmi hűség kijátszása és bizonyos értelemben a kinevetése adja a törté-
net egyik felét. A búsan gyászoló nép ugyanis mint a szerelmi bánatba bele-
haló, hű mátkát temeti el a lányt, ráadásul menyasszonyi öltözetben, ami 
utalhat a halott lakodalma népszokásra is. A nép körében ugyanis régen szo-
kás volt az eladólány halottat menyasszonynak öltöztetve, tiszta fehérben 
vagy rózsaszínben, koszorúval, fátyollal felravatalozni.23 Ám, míg a falu 
népe a hősként halt egykori szeretőhöz való hűségben biztos, és annak halá-
lát tudja a szerelmi bánat okának, addig a szerelmi bánat a lányt valójában a 
vadász hiábavaló visszavárása miatt hervasztja el. Kisfaludynak ez a balladá-
ja a bánat kettős indoka által a szerelmi bánat tematika parodisztikus megje-
lenítéseként is felfogható, és éppen ez adja egyediségét, értékét. 

Rájátszik erre a parodisztikusságra a szóhasználat is. Az olyan feleslege-
sen régies tőalakok, mint az „álmat” (álmot), „kiszti” (készteti) ironikusan 
hívják fel a figyelmünket a ballada komolytalanságára és a régi, idejétmúlt 
szavak által az idejétmúlt erkölcs és a modern, szabad szerelmi érzés szem-
benállására is. A téma és a beszédmód a tragikumot feloldva és a figyel-
münket arról elterelve a hoppon maradt vadászt állítják a ballada közép-
pontjába: ő lesz a tragikus sorsú hős, akinek a lány nélkül kell tovább élnie. 
Olyan szereplő kerül ezzel értékhordozó, főhősi pozícióba, aki arra érdem-
telen. Egyszerű csábító, aki feledte hajdani áldozatát, majd mikor az mégis 
eszébe jut, már késő. A komédiák tipikus sajátosságaként így tulajdonkép-
                                                   
23 Magyar Néprajzi Lexikon, i. m., II, 1028. 
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pen a valós értéket nem képviselő hős elbukása lesz a ballada zárlata – rá-
adásul a mű magát a Szép Ilonka-féle témát is kifordítja a pásztoróráit vesz-
tett vadász önsajnálata által. 

Ebben a balladában tehát leginkább a műfaj sajátosságainak felmérése és 
azok parodisztikus alkalmazása lelhető fel, kiegészülve azzal, hogy még a 
téma is parodisztikussá válik: vagyis a kísértetballadai elemeket, majd a nép-
balladai sajátosságokat próbálgató balladák után ebben az esetben a paródia 
műfajon belüli alkalmazásának kipróbálását fedezhetjük fel.  
 
 
3. 1. 1. 4. Tabán 
 
A tematikus csoport utolsó darabjának tekinthetjük az 1830-ban keletkezett 
Tabánt. A besorolás bizonytalanságának oka éppen az, hogy ebben Kisfalu-
dy az eseményeket jó végre hozza. Kijátssza magát a halott vőlegény témát. 

A balladában a vitézként szolgáló fiú és hűséges kedvese újbóli találko-
zását beszéli el, de a halottnak hitt szerető a csatában mégsem esett el, csak 
megsebesült. A váratlan fordulat az életben maradás, így a zárlatban a vitéz 
boldogan ölelkezhet össze az őt kereső hűséges mátkával. A szerelmesek 
elválása és találkozása tehát csak részben kapcsolja a halott vőlegény csoport-
hoz a balladát: valójában éppen annak kifordítása történik meg. Ha a ko-
rábbi művekben megfigyelt paródiaelmélet alapján közelítjük meg a Tabánt, 
észrevehetjük, hogy ugyanaz történik A magányos sír és a Tabán kapcsán, 
mint a Kerényi Ferenc által is észrevett Éjjeli mennyekző és A kísértet eseté-
ben. Olvasásukkor egyszerre láthatjuk az események „színét és fonákját”.  
A kísértetben a témának egy románcszerűen humoros, a naiv férjet kinevető 
megjelenítése történik meg, míg a Tabán esetében a balladai tragikum oldó-
dik fel a boldog zárlat által. Tartalmilag ismét szinte románccá válik e zárlat, 
hiszen a halottnak hitt vitéz mégis él, és „a két hű szív egymásra dől”. Ezzel 
szemben balladai búskomorság jellemzi a hangvételt, ami egy újabb ellenté-
tet képez. 

A tartalmi és retorikus ellentétek miatt érezhetünk nagyon erős iróniát 
ebben a műben. Hiányzik az együttérzés, az együtt örülés a boldog szerel-
mes párral. A magányos sírban lehetőség volt erre az együttérzésre: Gyulát 
kissé mi is sajnáltuk, amiért nem ért vissza időben. Sorsával is, fájdalmával 
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is valamelyest azonosulni tudtunk, azáltal, hogy pozitív hősként jelent meg 
előttünk. Ezzel ellentétben a Tabánban a szereplők magatartása és beszéd-
módja is az olvasó általi pozitív megítélés és az azonosulás lehetősége ellen 
dolgozik. A lány nem valós érző alak, hanem egy színjátékba illő gyászoló 
póz képviselője. A vitéz pedig a maga fölényeskedő önleleplezésével váltja 
ki ellenszenvünket. Éppen ezért úgy hiszem, a paródiaelmélet ez esetben 
nem csupán az események fonákjának megmutatásával, hanem a szereplő-
jellemzéssel és a ballada negédes befejezésével is alátámaszható. 

A ballada nyitányában egy idegen szólítja meg a késői órán úton lévő 
lányt, és kérdi tőle, hová megy. A válaszból megtudhatjuk, hogy Vezekényre 
tart, ahol eltemették kedvesét, és ahol – bár ezt már a vitéztől tudjuk meg – 
sok nemes hamvát halmok fedik. Itt kell megjegyeznünk, hogy a vezekényi 
csatahelyszín említése és a sok nemes halottról való megemlékezés miatt (az 
Esterházy család több tagja itt vesztette életét 1652-ben, amiről több kép-
zőművészeti alkotás is készült) részben a történelmi balladákhoz is kapcso-
lódik ez a történet: lehetne akár ezek egyik jó végre vitt darabja is, csakhogy 
a hangsúly itt a szerelem, a hűség és a hazatérés, visszatérés. 

A szerelmi témájú Kisfaludy-balladák közül a visszatérés, hazatérés mel-
lett erősen kötődik ez a mű a hűség kérdéséhez, hiszen a párbeszéd folyta-
tásában megtudjuk, hogy a lány azért megy a sírhalomhoz, hogy bizonyítsa 
hűségét, halálon túli szerelmét. Éjfélkor lesz lehetősége erre a találkozásra, 
amikor újra „ébred Tabán”, és a karjaiba zárhatja. A ballada konfliktusa a 
halott vőlegény visszatérésének hiedelmében van. A korábban bemutatott 
A kísértethez hasonlóan itt is ez fordul át, csakhogy itt boldog zárlattá a 
naivság parodizálása helyett. Érdekessége a balladának, hogy a vitéz csak azt 
követően leplezi le önmagát, miután a lány szavai annak hűségéről biztosí-
tották, és hogy ezt a leleplezést meg is ismétli („Nem úgy, nem úgy, te szép 
leány / Hűségednek szebb sors virul / Majd a kedves meleg karján / Szíved 
megint új létre gyúl.”): ennek alapján pedig a ballada egyértelmű túlhangsú-
lyozása a hűség kérdéskörének. A szöveg így tulajdonképpen mindkét témát 
egyaránt önmaga ellen fordítja, a hűséget a fontosságának túlhangsúlyozásá-
val, a halott vőlegényt pedig a történet kifordításával, az élő vitéz visszatérésé-
vel. Vagyis talán ez a ballada éppen azért áll a tematikus kategóriák határán, 
mert egyszerre több témakör paródiájának is tekinthető. A műfajiság vizsgá-
lata is erre enged következtetni, és ezért lehetséges, hogy a kedvesét kereső 
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lány beszédmódja túl elégikus a románcszerű történethez képest, és sem 
szaggatottság, sem tömörség, sem homályosság nem jellemzi. A mű legin-
kább az anekdota és a románc határán áll. 
 
 

4. Befejezés 
 
Zárszóként megállapíthatjuk, hogy a bevezetésben felvetett értelmezési 
lehetőségek közül nem mindegyiket sikerült bizonyítanunk. A népballadai 
megfeleltetések csak töredékesen, egy-két mozzanatban lehetségesek. Oka 
lehet ennek egyrészt az, hogy Kisfaludy Károly balladaírói munkássága az 
1817 és 1830 közötti időszakra esik, amikor még éppen a balladák gyűjtési 
lázának a kezdetén járunk, azonban ezekből a gyűjtésekből az eredmények 
kézzel fogható, kiadott kötetként csak az 1840-es években látnak napvilá-
got. Az ekkori folyóiratok és gyűjtési felhívások még csak figyelemfelkelté-
sek a nép ajkán termett dalok iránt: a gyűjtések eredményeit csak Kisfaludy 
halála után ismerhette meg a nagyközönség. Másrészt Kisfaludy Károly a 
„népies” fogalmáról is másként vélekedhetett. A Toldy-féle irány alapján 
népiesnek mondhatjuk például a rímképletet és a ritmust, vagy a metafora-
használat néhány esetét, de ennél konkrétabb páthuzamot aligha vonhatunk. 

A másik felvetésünk azonban célravezető volt. Az észrevétel, mely sze-
rint ezek a művek az írói humor, a parodisztikus hajlam megmutatásának 
lehetőségeként is értelmezhetők, alátámasztható a balladák elemzésével. 
Megfigyelhető ezen túl Kisfaludy Károlynak a tárgyalt halott vőlegény temati-
kát érintő balladáiban a téma határainak felismerése, és a műfaji, motivikus 
klisék tudatos felmérése. Bizonyítható azok kipróbálása és parodisztikus 
kifordítása egyaránt. Az olvasói értelmezés számára vezérfonalat adhat né-
hány, a művekben észrevehető sajátosság, amelyekben sejthető a költői 
tudatosság. Ezt támasztja alá az az olvasat, mely szerint az Éjjeli mennyekző a 
kísértetballadák elemeinek túlírása által a korban közismert Lenore történet 
és a haláltánc-motívum egybefonása. A kísérteties elemek (a helyszín, az 
idő) alkalmazásának szélsőségeit kipróbálva és a Lelkek éneke című betétköl-
temény által túldramatizálva. 

A vizsgált balladákban a megsejtett műfaji beszédmód határait feszegetik 
az elbeszélőnél a művészi, műköltői túlírás, a szereplőknél pedig a naivitás, 
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a gőgösség vagy a maszkszerű búsulás, illetve az ezeknek megfelelő retorika. 
Az ilyen, korábban részletesen talán nem vizsgált eszközök mellett a leg-
szembetűnőbb mégis a humor és a paródia alkalmazása. Általa ugyanis va-
lóban nyilvánvalóvá válik a műfaj néhány körvonala, határa: például az, 
hogy milyen mértékben alkalmazható, mondható ki az erotikus vágy. A 
bemutatott balladákban látni lehetett, hogyan redukálódik az erotikus töltet 
nyílt kimondása. Az Éjjeli mennyekzőben a nyers kimondással éppen ez a 
parodisztikus túlírás jelölte ki a határon kívüliséget. A következő két balla-
dában érzékelhető balladai homály egyre tudatosabb alkalmazása után pedig 
a Tabánban a műköltői negédesség és szépszavúság jelölte ki a túlsó határt, a 
pátoszt a nevetségességig fokozva. 

A paródiaelmélet ugyanakkor megvilágította, hogyan reflektálnak egy-
másra és a korban közismert halott vőlegény irodalmi témára a művek. Hogyan 
játsszák ki gyakran a műfajt is azzal, hogy a románchoz vagy az események-
re koncentráló anekdotához közelednek. Mai olvasóként, ha ezeknek a mű-
veknek a sokszínűségében nem csupán a költői „kirándulás” céltalanságát 
látjuk, elfogadhatjuk, hogy a korábban a pálya mellékszálaként kezelt balla-
dáknak mégiscsak fontos helyük van az életműben. Talán itt van annak az 
ideje, hogy ne céltalan „kirándulásnak” tekintsük őket, hanem az újító haj-
lamú Kisfaludy utazásának, mely egy a korban még nem letisztult műfaj 
határainak körbejárásával próbálkozik. Ebből a szemszögből megközelítve 
pedig Kisfaludy balladaköltészete sokkal inkább beleillene az utóbbi időben 
a költő érdemeként megfogalmazott irodalomszervező, drámaújító szerep-
be. Talán a ballada műfajának eszközhasználatára reflektáló eljárással van 
dolgunk, melynek előzménye az újító szándék, és következménye lehetett 
volna a műfaj műköltői megújítása. Ebből a szempontból pedig a későbbi 
népies műköltészet fontos első lépcsőfokaként kell tekintenünk Kisfaludy 
balladáira. 
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Az elemzett balladák sajátosságainak összefoglaló táblázata 
 

BALLADA KAPCSOLAT MÁS 
BALLADÁKKAL 

PARODISZTIKUSAN 
ALKALMAZOTT 

ELEMEK 
SAJÁTOSSÁGAI 

Éjjeli 
mennyekző 

1. Kisfaludy 
Károly: A kísértet 
 
 
2. a népballadák 
közül: 
a.) a falba épített 
lány 
b.) a halott vőle-
gény 

1. a vágytól elvakult 
fiú és az ő 
erotikumot nyersen 
megfogalmazó 
szavai 
 
2. a kísérteties 
elemek: 
a.) vár–kápolna 
b.) éjfél 
c.) a kísértet tánca 
d.) a lelkek éneke 
e.) a kísértetlény 
többalakúsága 
f.) a haláltánc-
motívum  

1. több nézőpontból mutatja 
be az eseményeket: apa, fiú, 
elhagyott–halott kedves 
 
 
2. a kísértetballada kliséinek 
felismerése és túlírása 

A magányos sír 

1. Kisfaludy 
Károly: Tabán 
 
2. Kölcsey Fe-
renc: Remete 
 

nem jellemző 

1. a balladai műfaj sajátossá-
gainak alkalmazása 
2. a népballadai jellemzők 
felmérése 
3. a főhős érzelmeinek köz-
vetítése 
4. a főhős önmagán túlmu-
tatva egy léthelyzetet képvi-
sel 
5. sejtelmesség, tömörség, 
szaggatottság, balladai ho-
mály 

A szeretők 
sírja 

Vörösmarty 
Mihály: Szép Ilonka 

a műfaj paródiája a 
tragikum kijátszása 
által 

1. a hoppon maradt vadász 
bemutatása és középpontba 
helyezése 
2. a lány halálának tragikuma 
elvész a csábító önsajnálata 
mellett 

Tabán 

1. történelmi 
balladák 
 
2. Kisfaludy 
Károly: A magá-
nyos sír 

1. a szereplők 
színpadias póza 
 
2. a boldog vég: 
patetikus zárlat 

1. váratlan fordulat: a halott 
vőlegény téma jóra fordítása 
2. a hűség kérdésének túl-
hangsúlyozása 
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KOLLÁR ZSUZSANNA∗ 
 

„A’ Nézőt és olvasót is ízlésbe kell hozni” 
 
Kettős mércék két magyar nyelvű folyóirat drámaelméleti írásaiban 
 
 
Dolgozatomban az Erdélyi Muzéumban, és a Tudományos Gyűjteményben 1825-
ig megjelent drámaelméleti irányú szövegek kapcsán elemzem, hogyan vál-
takoztak a dramaturgiai tanulmányokban, illetve drámakritikákban1 az írott/ 
olvasott szöveg és az elképzelt színházi előadás szempontjai. A kiválasztott 
szövegek speciális korpuszt képeznek, melyek lehetőséget adtak arra, hogy 
az említett szempontból elemezzem azokat. A vizsgálat által arra szándékoz-
tam rákérdezni, hogy milyen lehetséges szempontoknak kellett megfelelni a 
színjátékot és az irodalmat összekötő textusoknak, azaz a drámáknak. Ehhez 
kiindulópontként szolgálnak a drámaírás mikéntjéről szóló, egykorú elméleti 
szövegek, valamint a már megírt magyar drámákról megjelent kritikák.2 
 
 
 
 
 

                                                   
∗ Kollár Zsuzsanna az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 
Készülő doktori értekezésének témája: Teleki József és a magyar irodalom intézményesülésének első 
évtizedei. Témavezető tanára: Dr. Szilágyi Márton egyetemi tanár. 
1 Drámakötetekről írott, folyóiratokban megjelent könyvrecenziók, műkritikák. 
2 A vizsgált szövegeket szakdolgozatom keretében korábban részletesen elemeztem. Jelen 
tanulmány annak eredményeit bemutatva igyekszik vázolni azt a kettős kritériumrendszert, 
amely a 19. század első negyedének drámatermésére nézve meghatározó volt. A Tudományos 
Gyűjteményben nyolc drámabírálat jelent meg 1825-ig. Pontos helyüket az egyszerűség ked-
véért a Csécs Teréz által összeállított repertóriumban található sorszámok alapján adom 
meg: 11, 60, 121, 537, 832, 1138, 1284, 1534. (CSÉCS Teréz, A Tudományos Gyűjtemény (1817–
1841) repertóriuma, Győr, Palatia, 1998.) Az Erdélyi Muzéum cikkei közül jelen tanulmány-
ban DÖBRENTEI Gábor következő értekezései szerepelnek: Eredetiség ’s jutalom tétel, 1814/I, 
142–162.; Játék-színünk mostani állapotja: Mint kell lenni a játékszínnek? Észrevételek a szomorújá-
ték theoriája körül, 1818/X.; Az első füzetbeli Jutalom kihirdetése béküldetett szomoru Játékokról, 
1818/X, 105–168. 



 

262 
 

A folyóiratok mint kulturális intézmények 
 
Az általam tárgyalt, drámaírásra és drámaolvasásra vonatkozó metaszövegek 
sem szerzőjüket tekintve, sem műfajilag nem egységesek. A teoretikus 
iránymutatás intencióján kívül a csatorna, a közvetítés kötötte őket össze. A 
két folyóirat olyan nyilvános médiumként3 volt jelen, mely a nyilvános ter-
jesztés által meg akart határozni bizonyos normákat az irodalom működé-
sével kapcsolatban. A drámakritikák és drámaelméletek céljának megértésé-
hez a folyóiratokra mint kulturális intézményekre kell tekinteni, amelyek 
meghatározták korukban az irodalmi működést.  

A mai értelemben vett irodalmi nyilvánosság4 kiépülése II. József ural-
kodása alatt ugyan megkezdődött, ám a századfordulót követően a Marti-
novics-féle összeesküvés, az uralkodóváltások, a későbbi szigorúbb politikai 
vezetés miatt teljes újjászervezésre szorult. Eközben nemzedékváltás is 
történt. Az új hatalmi irányítás hatással volt az irodalmi, tudományos mű-
ködésre is5 – ez lehetett az oka annak, hogy engedélyt magyar nyelvű hírlap 
teremtésére a 19. század első évtizedében Kultsár Istvánon kívül senki sem 
kapott.6 A szépirodalmi lapindítási kísérletek sikertelensége mögött pedig 

                                                   
3 Vö. IMRE Zoltán, A nemzet színpadra állításai, Bp., Ráció, 2013. 
4 Debreczeni Attila szóhasználata Jürgen Habermas munkája nyomán. (DEBRECZENI Attila, 
Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodal-
mában, Debrecen, Universitas, 2009, 49.; Jürgen HABERMAS, A társadalmi nyilvánosság szerke-
zetváltozása, ford. ENDREFFY Zoltán, Bp., Osiris, 1999.) 
5 „[…] az irodalmi világot és a közönséget kellett az új rendszerbe belenevelni.” (SASHEGYI 
Oszkár, Német felvilágosodás és magyar cenzúra 1800–1830, Budapest, 1938.) A cenzúrára vo-
natkozó jogszabályok alkotmányos rendezésébe az udvar az országgyűlés által delegált 
magyar bizottságnak 1790-től nem engedett beleszólást, kijelentvén, hogy „a tanügy, a 
cenzúra és a sajtószabadság a királyi privatívjogokhoz tartozik.” (DOMANOVSZKY Sándor, 
József nádor iratai, 1935, I. 459.) 
6 A második Magyar Hírmondó 1803-ban szűnt meg. Kultsár István lapja, a Hazai Tudósítások 
1806-ban indult (1807-től Hazai ’s Külföldi Tudósítások), politikai és vegyes tartalmú lap volt, 
melléklapja csak 1817-ben indult. Addig főként külföldi hírek fordítása, illetve városi megyei 
kinevezések hírhozója volt. A szépirodalmi lapindítási kísérletek hamar kifulladtak. Ragályi 
Tamás Segitő címen indított 1806-ban szépirodalmi lapot, de egyetlen szám jelent meg. Kis 
János Flóra, majd Tárház című lapterve anyagi okokból hiúsult meg 1808-ban. Szemere Pál 
Amalthea címen szeretett volna lapot indítani, de Döbrentei tervei hallatán átadta neki addig 
összegyűjtött munkáit. Döbrentei 1809-től kezdve küzdött az Erdélyi Muzéum megindulásá-
ért. 1811-ben akarta kiadni az első számot, de „a planum hónapokig hevert a cenzúra előtt”, 
közben a pénz is devalválódott. (SALLAY Géza, Döbrentei Gábor élete és működése, Máramaros-
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elsősorban anyagi okok álltak, így a 19. század első évtizedében nem jöhet-
tek létre olyan nagyobb, szervezettebb, produktívan együttműködő csopor-
tosulások sem, amelyek bizonyos dolgokról közösen tudtak volna elgon-
dolkodni. Ilyen szempontból az általam vizsgált két folyóirat nagyszabású 
vállalkozásnak tekinthető. Nem egyszemélyes lapok, hanem enciklopédikus 
módon elgondolt, különböző rendi csoportokhoz és felekezetekhez tarto-
zó, sok szerzőt magába tömörítő folyóiratok voltak. (Mindezt jól illusztrálja, 
hogy a Tudományos Gyűjtemény első évében összesen mintegy 80 író közre-
működött; a szerkesztők pedig írásban rögzített működési szabályok szerint 
rendszeresen összeültek, ezen kívül jegyzőkönyvet vezettek arról is, melyik 
szerkesztő melyik szerző művét olvasta el és javasolta közlésre.7 A szerve-
zettség ilyen fokán az Erdélyi Muzéum ugyan nem állt, de Döbrentei töreke-
dett több erdélyi tudóssal egyeztetni, mielőtt egy művet megjelentetett. 
Szerkesztői ülések tehát az Erdélyi Muzéum esetében is voltak.8) 

A széttagolt társadalmi rendszerben a kulturális érdekegyesítés9 a politikai ér-
dekegyesítés egyfajta előzményeként veszélyt jelentett volna a birodalomra, és 
a magyar nyelvű folyóiratok mint kulturális intézmények ilyenformán elég 
sokáig nem nyerhettek legitimációt, működésbe lépésüket jó időre hátráltat-
ta az udvar és a körülmények.10 A napóleoni háborúk, a gazdasági krízis,11 a 
                                                                                                                       
sziget, 1912, 10–15.) Az 1790-es évek újságalapítási kísérleteiről lásd: KÓKAY György, Könyv 
sajtó és irodalom a felvilágosodás korában, Bp., Akadémiai, 1983, 111. 
7 Ehhez lásd a Tudományos Gyűjtemény iratanyagát az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattá-
rában a következő jelzeteken: OSZK Kt, Fol. Hung. 3., OSZK Kt, Fol. Hung. 4., OSZK 
Kt, Fol. Hung. 1100., OSZK Kt, Quart. Hung. 12. 
8 „Eljöttek szállásomra vagy minden héten, vagy minden hónapban egyszer, vagy amikor 
lehetett, mind együtt […].” (DÖBRENTEI Gábor, Előbeszéd, ErdMuz, 1818/X, 5–6.) Sallay 
monográfiájában külön kiemeli Döbrentei levelét, melyben a következőt írta a szerkesztői 
csoportosulásról – ez jól mutatja a félelmeket: „egyikük, Kenderessy nem hagyá helybe a 
Társasági nevet, mert azt mondá, gyanú alá jöhetnénk.” (SALLAY Géza, Döbrentei Gábor élete 
és működése, 1912, 21.)  
9 KERÉNYI Ferenc, Pest vármegye irodalmi élete, Bp., Pest Megye Monográfia Közalapítvány, 
2002, 11.  
10 „Az udvar bizalmatlanságát a hírlapokkal és különösen I. Ferenc félelmét a francia forra-
dalom eszmevilágával szemben a végsőkig fokozták a szabadkőműves páholyokból kiinduló 
jakobinus-mozgalmak, elsősorban pedig a Martinovics Ignác vezetése alatt álló magyar 
titkos társaság leleplezése.” Végül betiltják a francia hírek közlését, és egy időre Magyaror-
szágon a külföldi hírekét is, „hogy a legfőbb vonzóerejüktől megfosztott lapok maguktól 
megszűnjenek” – idéz Sándor Lipót főherceg emlékirataiból Dezsényi Béla. A század első 
évtizedében pedig rendeletek helyett már „rendőrkémek észrevétlen felügyelete és titkos 
jelentései” szabályozták az osztrák sajtócenzúrát és a könyvvizsgálókat, tehát az osztrák 
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pénz értéktelenedése legalább ekkora mértékben útját állta a kulturális élet 
megindulásának. Az irodalom és a színház (és ezáltal közvetetten a dráma- 
és színműirodalom) közösségépítő erejének alapja a nyelvi közeg, a nyelvi 
közösség.12 Nyilvánvaló volt, hogy a nemzethez tartozás első számú jele a 
nyelv – erre Bíró Ferenc is rámutatott.13 Joggal feltételezhető, hogy a szín-
játszás országszerte disszimilatív és szervezetlen jelenléte ellenére a játékné-
ző közönség társadalmi összetett voltában (mint potenciális közösségszer-
vező mozzanatban) is politikai veszélyt sejthetett a hatalom, ezért maradt jó 
ideig engedélyezés nélkül a színjátszás. (Nem volt elég megvonni a teljes 
anyagi támogatást.14) Mindeközben több más rendelkezés egyenesen megtil-
totta, akadályozta a hírek, a tudomány és a művészet beáramlását, hogy „a 
köznyugalmat megőrizze”.15 A könyvvizsgálóknak a külföldről érkező ide-
gen nyelvű könyveket először csak tiltott témák szerint, majd konkrét 
könyvlisták alapján szigorúan ellenőrizniük kellett, ahogyan cenzúra is el-
lenőrizte a kinyomtatásra előkészített műveket.16 Tekintettel a franciaorszá-
gi, egyáltalán a nyugat-európai változásokra, I. Ferenc uralkodása alatt az 
                                                                                                                       
sajtópolitika sem kedvezőbb a magyarországinál. Vö. DEZSÉNYI Béla, Az időszaki sajtó 
története a Dunatáj országaiban, Bp., 1947, 18. 
11 A példa kedvéért lásd József nádor 1808. nov. 14-i német nyelvű levelét Ferenc császár-
nak, melyben Buda és Pest élelmezéséről, a drágaságról és a szükségről, a tisztviselők sanya-
rú helyzetéről ír. (DOMANOVSZKY Sándor, József nádor iratai III., Bp., Magyar Történelmi 
Társulat, 1935, 340.) 
12 „A polgári nemzetté válás magyarországi folyamatában a nyelvkérdés központi szerepe 
azt eredményezte, hogy e téren (ideértve a színügyet is) olyan társadalmi rétegek és csopor-
tok is együttműködtek, akik egyébként, a polgárosodás más területén esetleg homlokegye-
nest ellenkező nézeteket vallottak.” KERÉNYI Ferenc, Magyar színháztörténet 1790–1873, Bp., 
Akadémiai, 1990, 259. 
13 BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború, Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 
2010, 33. 
14 „Nem csak attól tiltják el, hogy titkos, de még attól is, hogy nyilvános társulatokat alakít-
son, ha mindjárt tudományos tzélokért. Az előzetes censura, a titkos kémkedés megöl min-
den irodalmi és társadalmi életet. […] A nemzet loyalitásból eltűrte, hogy a pesti német 
színház 90 000 frtos subventiót élvezhessen a magyar adófizetők után, míg az édes honi ott 
kóborolt szerteszét az országban a véletlen esélyeinek kiszolgáltatva” – írja Bayer a 19. 
század első évtizedéről. (BAYER József, A magyar drámairodalom története: A legrégibb nyomokon 
1867-ig I., Bp., MTA, 1897, 239.) 
15 SASHEGYI Oszkár, Német felvilágosodás…, i. m., 11. 
16 „I. Ferenc trónra lépése […] után folyamatosan érkeztek az 1795 után »megtisztított« Hely- 
tartótanácstól a vármegyéhez azon rendeletek, amelyek fokról fokra korlátozni igyekeztek 
az irodalmi (és általában a szellemi élet) infrastruktúrájának kiépülését, működését.” (KE-
RÉNYI, i. m., 68.) 
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udvar jelentős hatalmat és veszélyt látott a sajtó lehetőségeiben, erejében, a 
nyomtatás által viszonylag gyorsan és ellenőrizhetetlenül terjedő eszmék-
ben. Ezért az első magyar nyelvű kulturális folyóirat indítása – alulról szer-
veződő kezdeményezésként – számos akadályba ütközött, s csak hosszú idő 
után következhetett be. 

Az Erdélyi Muzéum és a Tudományos Gyűjtemény meglehetősen nagyszámú 
olvasóközönséggel bírt. Az előbbi Döbrentei által kinyomtatott 550 példá-
nyának gyors elkelte után a nyomtatás Trattner János Tamás pesti nyomdá-
jában folytatódott, és így összesen 1550 példányban fogyott el az első fü-
zet.17 A második füzetnek 680, a harmadiknak pedig 750 előfizetője volt; 
ezután csökkenni kezdett az olvasók száma. Ennek okai között van minden 
bizonnyal a Gyűjtemény 1817-es megindulása, az erdélyi cenzúra szigora, 
valamint az 1816–1817-es éhínség.18 A Gyűjtemény havonta megjelenő lap-
ként sikeresnek számíthat azáltal, hogy 1817 végén 734 előfizetője volt.19 
(Megjegyzendő, hogy a folyóiratok végén közzétették az előfizetők névso-
rát: ebből látszik, hogy volt-e átfedés a két folyóirat olvasói között, és az is 
kiderül, hogy a Tudományos Gyűjtemény szerkesztői – többek között például 
ifjabb gróf Teleki József – előfizetői voltak 1817-ben az Erdélyi Muzéumnak 
is.)20  

A két folyóirat mindamellett, hogy alapvetően nem azonos céllal, eltérő 
rendszerességgel, eltérő szerkesztési elvekkel működött, bizonyos tekintet-
ben mégis mutat némi rokonságot. Ez pedig éppen a drámaelméleti szöve-
gek kapcsán jut érvényre. Mindkettőben találunk olyan elméleti írásokat, 
amelyek tanúsítják a Fórizs Gergely terminusában felvilágosult német 
populárfilozófiának nevezett irányzat erőteljes jelenlétét.21 Mivel maga Fó-
rizs idevonatkozó tanulmányában szöveghelyekkel részletesen bizonyítja 
ezen eszmék stabil helyét és alkalmazásukat, ezért azt emelném ki, hogy ez a 
filozófiai irányzat alapvetően a weimari klasszikából nőtte ki magát, és né-
hány évtizeddel korábbi időszakban bontakozott ki Nyugat-Európában. Az 

                                                   
17 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség?, Bp., Akadémiai, 1990, 305. 
18 JANCSÓ Elemér, A felvilágosodástól a romantikáig, Bukarest, Irodalmi, 1966, 235. 
19 A magyar sajtó története, szerk. BUZINKAY Géza, KÓKAY György, Bp., Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége–Bálint György Újságíró-iskola, 1999, 54. 
20 Vö. az előfizetők névsorait! (ErdMuz., 1817/VI, 192.; TudGyűjt, 1817/XII, 158–159.) 
21 FÓRIZS Gergely, Populárfilozófiai eszmék az Erdélyi Muzéumban, Erdélyi Múzeum, 2007/3–
4, 51–63. 
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irányzat a tárgyalt folyóiratokba a nyugati egyetemeken tanuló, majd onnan 
visszatérő hallgatók révén kerülhetett be: a szerzőknek és a szerkesztőknek 
egy kisebb csoportja tanult a göttingeni egyetemen,22 ami a szerkesztősége-
ken belül mind elméleti olvasottságukat, mind terminológiájukat tekintve 
láthatóvá teszi, hogy ugyanazokat az esztétikai műveket (populárfilozófu- 
soknak nevezett egyetemi professzorok összegző munkáit) használták a 
század első évtizedeiben. Ilyen esztétikai kézikönyv volt Friedrich Bouter- 
wek professzor Aesthetik című kötete is.23 
 
 

„[…] értekezéseink ily nemű munkákban 
mélyebb megfontolást gerjeszthetnek”24 

 
Döbrentei Gábor és a Tudományos Gyűjtemény szerkesztői több ízben dekla-
rálták, hogy miért tartják fontosnak a kritikák és a tanulmányok folyamatos 
közvetítését a sajtóban. A fent idézett „mélyebb megfontolás” összefügg a 
képzéseszmény 19. század eleji magyarországi jelenlétével, amelyet a mind-
két lapból kiolvasható populárfilozófiai irányzat idézett elő. Ennek lényegét 
Fórizs Mendelsohn és Engel gondolataival illusztrálva úgy magyarázza, 
hogy a populárfilozófusok a felvilágosodást nem állapotként, hanem folya-
matként gondolták el, amelynek sohasem szabad lezárulnia.25 A Tudományos 
Gyűjteményben külön kritika-rovatot indítottak a szerkesztők Könyv-
vis’gáltatások címmel. Erről Teleki József egyik drámakritikájának elején egy 
kisebb kitérőben azt írta, hogy „[…] honni tudományosságunk’ egész köré-
ből minden nevezetesebb jelenettel Olvasóinkat vi’sgálva óhajtottuk volna 
megesmértetni.”26 Ez arra utal, hogy a drámakritika nemcsak a dráma írójának 
célzott utólagos visszacsatolás, hanem a drámaszöveg (és a folyóirat) olva-
sójának is szól. A drámakritikusok majdnem minden esetben rövid tartalmi 
összefoglalót is közölnek a kötetekről, hogy biztosítsák a folyóirat olvasói 
számára a történet ismeretét arra az esetre, ha az eredeti művet nem olvas-
                                                   
22 BORZSÁK István, Budai Ézsaiás és a klasszika-filológiának kezdetei: (A Göttingában nevelődött 
magyar diákok névsora), Bp., Akadémiai, 1955. 
23 Friedrich BOUTERWEK, Bouterwek's Aesthetik, Wien und Prag den Franz Daas, 1807. 
24 DÖBRENTEI, Eredetiség..., i. m.,144. 
25 FÓRIZS Gergely, i. m., 51–63. 
26 Tudományos Gyűjtemény, 1822/II, 88–98. (Kiemelés tőlem. K. Zs.) 
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ták volna. A cél tehát nem csupán a magyar drámaírói hagyomány előmoz-
dítása, befolyásolása, hanem az olvasó „ízlésbe hozása” is. Döbrentei az 
Erdélyi Muzéumban Buczy Emillel együtt felállított dramaturgiai szabályesz-
tétikájának célját a következő szavakkal magyarázza: „Buczy Emil is azért 
dolgozott a’ Tragoedia legfőbbjéről, hogy arról jobb izlés, felsőbb regulák ’s 
magasabb pontból tekintés terjedjen-el, mint eddig elé Dramatikusaink mun- 
kájin látszik; azért vagynak közölve előre a’ IX.-dik Fűzetben, a Német já-
tékszín történetei is.”27 Döbrentei végső, némileg víziószerű célja pedig 
következő szavaiból olvasható ki: „Mikor ezen külömbféle munkálódásu 
lelkek szerencsés társaságban, őket élesztő epochában együtt dolgoznak, 
mikor őket megitélni ’s megérteni tudók hallgatják, akkor vagyon a’ tudo-
mányoknak dicső, ’s leírhatatlan kedvességű ideje.”28 A befogadó és az alko-
tó harmonikus együtt gondolkodása az, amiben a képzéseszmény folyamat-
jellege kiteljesedik. A színház pedig mint multifunkcionális intézmény 
ebben a folyamatban legalább olyan fontos szerephez jutott, mint az olvasói 
befogadás – ha nem volt még annál is fontosabb. 
 
 

„Játékink”, „Játszóink” és „Játszó-színeink” 
 
A 19. század eleji drámaesztétikák a drámát és a színházművészetet egymás 
kiterjesztéseként gondolták el. Azt a kritériumrendszert, amit a korszakban 
magyar nyelven publikáló szerzők a drámaírásról elméleti és kritikai szinten 
fölállítanak, elsősorban a teoretikus írások gondolati alakzataiból és termi-
nológiájukból lehet levezetni. A dolgozatom címében idézett mondatrész 
például Katona Józseftől származik, aki a Tudományos Gyűjteményben 1821-
ben megjelent tanulmányában29 a játékszíni költőmesterség professzionális 
szintre való emelése előtt torlódó második legnagyobb akadálynak tartotta 
az olvasók és a nézők ízlésének alacsony voltát. Az idézett szövegrészletben 
és Katona egész tanulmányában észrevehető, hogy a néző és az olvasó a 
dráma, vagyis a dramaturgia egyenrangú befogadójaként van elgondolva, míg 
Katona szerint a drámaíró és a befogadó is a „Játékszínen” tanulhat hatéko-

                                                   
27 DÖBRENTEI Gábor, Az első fűzetbeli jutalom kihirdetése, ErdMuz, 1818/X, 111. 
28 DÖBRENTEI, Eredetiség…, i. m., 145. 
29 KATONA József, Mi az oka…, TudGyűjt, 1821/IV, 5. 
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nyan. A néző és az olvasó attól függetlenül lesz egyenrangú, hogy az olvasói 
befogadás közeganyaga a nyelv, míg a színházi befogadás metakommuniká-
ció alapú.30 Katona József szerint ugyanis „cselekedeti gyakorlás csak a szí-
nen van.”31 De az is kiderül Katona tanulmányából, hogy a drámaíró nem 
kizárólag a dramaturgia gyakorlata miatt érdekelt a színházi megvalósítás-
ban, hanem az alkotást is a színház motorizálja,32 idézi elő, és a csupán írás-
ban realizálódó dráma alacsonyabb rendű siker a színjátékként is megvaló-
suló műhöz képest: „hogy vesztegesse egy megállapodott ember olyan 
Művön idejét, melyből csak a nyelvnek földön futó Papjai dolgoznak? Hogy 
tanúljon és miért írjon az Iró, ha nincs hely hol írásának örülhessen? Hogy 
legyen ott a Játék a Szerzőnek becse, hol a Játék és a Játszó a’ nélkűl szű-
kölködik?”33 Az írott szöveg a dráma esetében tehát nem ér révbe a nyom-
tatással, ahogyan az minden más típusú irodalmi alkotásnál a közönséghez 
való eljuttatás legeredményesebb módja, hanem a térbeli megmutatkozás és 
a közösségi befogadás által nyeri végső értelmét. Ez a felfogás teljesen álta-
lános a két említett folyóiratban, ahogyan az egész nyugat-európai drámaírói 
tradícióban is az. A drámaszöveg és az előadás – ahogyan erre Erika Fi-
scher-Lichte is felhívta a figyelmet A dráma története című munkájának beve-
zetőjében – „igen gyakran összetartozik, és hogy az előbbi – perspektívától 
függően – az utóbbi eredetije és anyaga. Ez a szoros összefüggés határozza 
meg a drámaszöveg szerkezetét is.”34 

Ha összevetjük Fischer-Lichte megállapítását az általam vázolt 19. szá-
zadi nézetekkel, kiderül, hogy nemcsak drámaszöveg szerkezetét határozta 
meg a színházi reprezentáció kritériuma, hanem ez jellemezte a dramaturgi-
ára vonatkozó teoretikus iránymutatásokat is. Elég csak arra gondolni, mi-
lyen elvárásokat közölt Döbrentei Gábor az Erdélyi Muzéumban. A jó dráma 
írója „[…] ne csak az emberi természetet ismerje, a mennyiben az, az ő, 
minden utána formálásiban modellje, hanem a nézőket is tekintetbe vegye s 
                                                   
30 Vö. BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, A dráma műneme és műfajai, Bp., Kossuth, 1988, 96. 
31 KATONA József, i. m., 5. 
32 Döbrentei Gábor ugyanezen a nézeten van 1818-ban, amikor a drámapályázatra érkezett 
művek kapcsán találgat: vajon meg sem született még a „magyar Shakespeare”, vagy csak: 
„Játékszínünk vándor állapotját tekintvén” nem volt kedve írni. (DÖBRENTEI, Az első 
fűzetbeli…, i. m., 143.) 
33 KATONA, i. m., 6. 
34 Erika FISCHER-LICHTE, A dráma története, Színház és identitás, ford. KISS Gabriella, Pécs, 
Jelenkor, 2001, 15. 
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jól értse, melly útakon lehet azoknak sziveken győzedelmeskedni, hogy 
minden csapást, mellyet megindításokra tenni akar, azoktól, azt észre nem 
véve készítsen-el. Tudja, mikor elég, s minekelőtte bennünket egyforma bé- 
nyomatok által elfáraszt, vagy egy indulatot azon lépcsőig viszen, hol kínzó- 
vá kezd lenni, a szívnek megenyhítésére kicsiny nyugvó helyeket engedjen, s 
azon megindításokat, mellyeket bennünk szerez a nélkül tudja külömbö- 
zővé tenni, hogy azok miatt a fő munkálódás ne szendvedjen.”35 Ennek az 
általánosnak nevezhető korabeli hatásdramaturgiának két vonását emelném 
ki jelen dolgozatban. 

Ez a dramaturgia egyrészt elvárja, hogy az alkotó a drámaírás közben a 
szöveg szinten szerveződő dramatikus mozzanatokat és a cselekményveze-
tés ritmusát már eleve közvetlenül a nézői befogadás határaihoz igazítsa, 
miközben a karakterformálásban az emberi természetet kell modelleznie az 
írónak. Erre hoznék még egy példát, mégpedig Döbrentei fordítói gyakorla-
tából. 1825-ben elkészült, és 1830-ban megjelent Macbeth-fordításának elő-
szavában Döbrentei a boszorkányok jelenléte miatt szabadkozott, mégis 
meghagyta őket a szövegben, hiszen „Shakespeare-t tulajdonaival kell mu-
tatni” – olvasható a kötet előbeszédében. A Macbeth elején megmagyarázza, 
hogy a boszorkányokat – bár szerinte nem illenek a játékba – meg kellett 
hagynia, de „csak a főcselekedettel együvé szőttek hagyattak a játékban.”36 
Amit kihagyott, azt a drámaszöveg után, a köteten belül külön fejezetben 
függelékként közölte az olvasóval, és ellátta megjegyzésekkel, amelyek a 
színi hatás szempontjából értékelik a boszorkányokat, és gyakran támasztja 
alá a „színen elé adás” szabályaival döntéseit.37 Ami a karakterformálást 
illeti: erről is elmélkedik a Macbeth-kötetében. „[…] a költő, személye kebe-
lébe száll ’s lelket vizsgáló meglesések után fejti-ki az indulatok legrejtettebb 
vonásait, mellyek szem előtt nem szokták mutatni magokat. Egy szóval, 
nem a meglett, hanem a meglehető, lelkének tárgya”.38 Teslér László 1819-
ben megjelent kritikája A tétényi leány Mátyás királynál című vígjátékról az 
előbb elmondottakkal egyezést mutat. Dramaturgiai elemzését nem az olva-
só, hanem a néző szemszögéből láttatja: „A’ bonyolódás fejlődése lassan 
                                                   
35 DÖBRENTEI, Eredetiség…, i. m., 159. 
36 Macbeth = Shakespeare remekei magyarul, DÖBRENTEI Gábor által, Pesten, Wígand Ottó 
árúja, 1830, 11, 194. 
37 Uo. 
38 Uo., 221–222. 
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kezdődvén a’ Néző mindinkább függve tartatik […].” Ráadásul lezárásképp 
ő is a színház szolgálatába állítja a drámát: „’S végezetül is még két óhajtását 
szeretné tellyesítettni a’ Rec. t. i. hogy a’ T. Szerző több illy Darabokat is 
nyújtana Hazájának ’s hogy a’ Magyar Színjátszó Társaság, ha még eddig 
nem tette, minél előbb mutatná meg e’ Darabot a’ színen is.”39  

Másrészt szembetűnő elvárás, hogy a nézőben ne tudatosuljon a színjá-
ték másodlagossága, illúziószerűsége. Gróf (III.) Teleki József 1822-es drá-
mabírálatában Kisfaludy Károly, valamint Bolyai Farkas Kemény Simon című 
műveit összehasonlítva például azt állapítja meg, hogy Bolyai a nemzetért 
való tragikus önfeláldozás időpontját „[…] Kemény Simon házasságának 
első legboldogabb esztendejébe tette által, hősünknek helyheztetése ez által 
nagyobb sajnállást gerjeszt, de e’ miatt kénytelen volt Simonnak fiatskáját, a’ 
Játékszini szemfényvesztés tsökkenésével még tsetsemő korában a’ theat- 
romra hozni.”40 Kérdés, hogy Teleki szerint vajon azért csökken-e az illúzió 
ereje, mert csecsemőkorú szereplő még nem mutatkozhatott a színpadon, 
vagy azért, mert a színen jelen lévő szereplő olyan kicsi, hogy az apja iránti 
szeretetét még nem tudja szavakkal kifejezni. Ez utóbbi valószínűbb, hiszen 
Kisfaludynál a négy esztendős Lajos „ártatlan, de sokat jelentő fetsegései” 
azok, amelyeket Teleki pozitívumként emel ki: szerinte ez „lágyító bájt”41 
önt Kisfaludy egész darabjára. (Kemény Simon kisfia itt bele-beleszól a 
felnőttek dialógusaiba, apjában a hőst látja, aki az övéit védelmezi. Vidám 
szavai a család búcsújakor ellenpontozzák, és ezáltal súlyossá teszik a szo-
morú pillanatot.) A néző manipulációja tehát nem csupán a kisgyermek 
látványa által, hanem már a dramatikus szöveg szintjén (jelen esetben a 
kisgyermek őszinte megszólalása révén) elkezdődik, miközben az elsődleges 
szempont a szöveg nézőkre gyakorolt (várható) hatása.  

Mind a kritikákból mind a drámaelméleti tanulmányokból úgy tűnik, 
mintha maga az olvasás is egy „kibogozhatatlanul vegyes” esztétikai tapasz-
talat lenne, ahol a látvány (vagy a lelki szemek előtt elképzelt lehetséges 
előadás fikciója) és ezáltal a drámai szituáció színszerűsége is szerephez 
jutna. A kritikák nemcsak a dramaturgia szintjén figyelnek a színszerűségre, 
hanem a grammatikai-stilisztikai megformáltság szintjén is. A névtelen kriti-
                                                   
39 T. [Teslér László], Horváth Ádám: A tétényi leány Mátyás királynál, 1816, TudGyűjt,1819/II, 
83–92. 
40 TELEKI József, Kemény Simon…, TudGyűjt, 1822/II., 88–98. 
41 Uo., 96. 
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kus, aki a kor egyik „legborzasztóbb” vitézi játékának recenzeálására vállal-
kozott 1825-ben, külön kiemeli egy lehetséges előadás esetén fellépő gya-
korlati problémaként a többszörösen összetett mondatok szóbeli megnyi-
latkozáskor fellépő zavarát: a követhetetlenséget. Idéz a drámából illuszt- 
ráció végett: „[…] repes lelkem hozzá, ha a’ többszöri velelétemkor angyali 
társalkodásának bájjaiból szívott öröm, érte vérző szivembe fojtott szerete-
tem lángját bolygatja! (Itt ugyan tsak jól felkészítse magát a’ szegény színját-
szó lélekzettel előre, míg ezen hosszú részesülőkből és mással érthetőkből 
öszve szőtt font mondást el darabolja, mint szintén a’ hallgató is hazúlról jó 
portió békességes tűréssel induljon el, ’s figyelmetességgel, külömben már a 
közepén se emlékezik meg a’ mondás elejére, hát még hol az utolja?)”42 A 
recenzióban ugyanakkor néhol képzavarokat okoz a mondatokban gyakran 
váltakozó elvárásrendszer: „Tudja meg azt az író jövendőre, hogy ha tsak 
ugyan pennához nyúl, arra fordítsa figyelmetességét, hogy azt lássák a’ nézők, a’ 
mit a’ darabban elő jövő személyek gondolkozások ’s tselekedetek módja 
által akarnak láttatni magok, nem pedig a’ Költő, és így mintegy észrevehetetlenül 
olly érzések ’s indulatok serkentessenek fel a’ nézőkben, a’ millyeneket a’ 
drámai mívnek önnön természete szerint kell szülni, az az vagy vitézi tűzre 
hevítse a’ nézőket, vagy pedig valami szomorú állapotba helyheztesse […].”43 
Az írótól ezek szerint azt várták, hogy a néző elvárásaival tisztában legyen, 
hogy tudjon a néző fejével gondolkodni, aszerint írni. (A két felajánlott 
„drámai mív” típus a kor legnépszerűbb színjátéktípusai: a vitézi játék és az 
érzékenyjáték.) 

A Tudományos Gyűjtemény és az Erdélyi Muzéum szerkesztői és szerzői a 19. 
század első negyedében rögzítésre és terjesztésre érdemesnek találták azokat 
az eszméket, teoretikus iránymutatásokat, amelyek a kibontakozó drámaírói 
hagyományokat befolyásolni tudták, vagy legalábbis akarták. Ez a törekvés 
mindenképpen figyelemre méltó perspektívát nyújt arról, hogy színházi 
gyakorlattal rendelkező vagy épp nem rendelkező szerzők mekkora poten-
ciált láttak a színházban mint kulturális mezőben, hogy milyen súllyal volt 
jelen az irodalomban a dráma, és a drámában a színház. Az a színház, amely 
nem csupán esztétikai, hanem társadalmi, morális, és talán politikai funkci-
ók szolgálatában is állhatott. Ennek a színháznak a teoretikusok az elméle-

                                                   
42 A Kenyér-mezei viadal…, TudGyűjt, 1825/VII, 83–106. 
43 Uo., 96. (Kiemelések tőlem: K. Zs.) 
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tek és a dramaturgiai szabályok rögzítése által próbáltak segíteni abban, 
hogy később piacképessé váljon, és teret engedjen például a magyar nyelv 
nyilvános használatának. 
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FARKAS DANIELLA* 
 

Természettudományos fordulat a magyar hírlapirodalomban 
 
„Koch Róbert” és a tuberkulózis gyógyítása 
az 1880–1890-es évek magyar lapirodalmában 
 
 

No te igazan peches ember vagy. Nagy örömödre szert tettél egy olyan betegség-
re a minek modernsége téged – teljes alakká tett örültél neki, hogy érdekes beteg 
vagy – mindenki sajnál – hát uramfia kapja magát egy bolond német és a te bajo-
dat leszállitja a közönséges gyógyitható betegségek sorába – kitallál egy szert s 
azzal lerontja az egész gyógyithatlan érdekességet. […] De hát komolyan kedves 
Zsigám – olvasd el a mellékelt lapokat – Hát nem hatalmas fönséges találmány a 
Koché? Hiszen alig van család a ki valamely tagjáért, alig ember a ki valamely jó 
barátjáért ne remegne – a gyógyithatlannak hitt tüdőbajok miatt – és most vége a 
remegésnek – menyi öröm mennyi élet menyi boldogság tér vissza erre az eddig 
nyomorú földre. Nekünk is két kedves barátunk van a kikért eddig búsultunk ag-
gódtunk, s a kiknek betegsége különben boldog helyzetünket sokszor megnyo- 
moritotta – no most azok is meggyógyulnak Müller Kálmán már hozatott abból 
a szerből egy zsákkal. Gyere haza te is kapsz belőle.1  

 
Feszty Árpád 1890 decemberében az idézett lelkes sorokkal fordult barátjá-
hoz, az éppen Olaszországban utazgató Justh Zsigmondhoz. A „modern, 
érdekes betegség”, amelyre Justh „szert tett”, a tüdőtuberkulózis. Irodalom-
történeti közhely, hogy Justh Zsigmond fiatal kora óta tüdővészben, azaz 
tüdőtuberkulózisban szenvedett. Az élete során felállított számtalan orvosi 
diagnózis közt azonban nincs adat arra, hogy Justhnál kétséget kizáróan 
megállapították volna a betegséget. Mindenesetre Feszty leveléből az derül 
ki, hogy ő maga Justh betegségét tüdőtuberkulózisnak hitte, s ennek megfe-
lelően hívta fel figyelmét a soraihoz mellékelt lapokkal az új gyógymódra, 
Robert Koch (1843–1910), német orvos és bakteriológus „fönséges talál-
mányára”. 
                                                   
* Farkas Daniella a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának 
PhD-hallgatója. Készülő doktori értekezésének témája: Justh Zsigmond úti szövegei. Témaveze-
tő tanára: Dr. Hász-Fehér Katalin egyetemi docens. 
1 Feszty Árpád Justh Zsigmondnak, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Levelestár, 3. 
sz. levél. 
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Justh Zsigmond 1890–1891-es olaszországi-afrikai körútján épp azok-
ban a hónapokban volt távol otthonától, amikor akárcsak egész Európa, 
Magyarország is hangos volt Koch felfedezésétől, a tuberkulózis legkülön-
bözőbb válfajait gyógyítani képes oltóanyagtól. 

1890 novemberétől a magyar sajtó csaknem minden szegmense kitünte-
tett figyelemmel követte dr. Koch munkásságát és oltóanyaga, a tuberkulin 
felhasználását a tuberkulózisgyógyászatban. Az utókor német orvostörténeti 
szakirodalma az oltóanyag körüli vitákat és eseményeket összefoglaló jelleg-
gel gyakran der Tuberkulin-Skandalként, azaz tuberkulinbotrányként emlegeti. 
Tág értelemben sajtóbotrányról volt szó, amennyiben az orvosi szaksajtót 
figyelemmel nem követő laikus újságolvasó is aktív részese lett az esemé-
nyeknek: hírlapok, közművelődési és élclapok rovataiból egy nagy tekinté-
lyű, kiváló orvos felfedezésének, hallatlanul reményteljes fogadtatásának, 
majd kudarcának és meghurcolásának narratíváját követhette nyomon 1890 
novemberétől 1891 tavaszáig. 

Nem véletlen az a nagyfokú figyelem, mely a lapszerkesztők, újságírók és 
újságolvasók oldaláról tapasztalható egy orvostudományi vívmánnyal kap-
csolatban, hiszen a tuberkulózis a 19. század utolsó évtizedeiben a magyar 
táradalom minden rétege számára mindennapi égető problémát, nem mel-
lesleg hatalmas közegészségügyi kihívásokat és nemzetgazdasági károkat is 
jelentett.2 Egy potenciális gyógymód felbukkanását, amit egy rendkívül hite-
les orvos személyisége és addigi munkamódszere legitimált, csaknem olyan 
jelentőségű eseményként kell elképzelnünk, mintha napjaink híradónézője, 
online tallózója a rák ellenszerének feltalálásról értesülne. Susan Sontag 
rámutatott arra, hogy a tuberkulózist és a rákot övező metaforikus beszéd-
módok közt folyamatosság mutatható ki. Miként a 19. század embere szá-
mára a kiismerhetetlen, rejtélyes és alattomosan „viselkedő” félelmetes be-
tegséget a tbc jelentette, úgy a 20. és 21. század embere számára ez a rák. 
Nemcsak a két betegség metaforikus alkalmazása hasonlít, hanem legko-
rábbi elnevezéseiket tekintve etimológiailag is rendkívül közel állnak egy-

                                                   
2 Magyarországon az 1870-es évektől évtizedeken át, így az 1890-es években is az összes 
halálozási ok egyötöde a tuberkulózis, illetve annak leggyakoribb megjelenési formája, a 
tüdőtuberkulózis, közkeletű nevén a tüdővész. (KUTHY Dezső, A tüdővész szanatóriumi gyógyí-
tása, Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1897, 16–17.) 



 

275 
 

máshoz, a görög karkinosz és a latin tuber szavak egyaránt daganatot, duzza-
natot, kidudorodást (gümőt) jelentenek.3 

Hangsúlyozottan a legkülönfélébb profilú sajtótermékek váltak tehát a 
Koch oltóanyaga körül kirobbant tudományos illetve társadalmi viták köze-
gévé azzal, hogy a tuberkulin-vita csaknem azonnal kilépett az orvostudomá-
nyi konferenciák és az orvosi szaksajtó teréből a széles laikus közönség elé. 

1890 novembere és 1891 májusa között történeti jelentőségű időszakát 
élte a magyar sajtó: a korabeli hírlapirodalomban ugyanis mintegy fél éven 
át markáns funkcióváltás figyelhető meg. Az orvosi szaklapok és a napilapok 
valósággal versengtek egymással Koch orvostudományi vívmányával kap-
csolatos naprakész tudósítások dolgában. Emellett a magyar sajtó az orvos-
tudomány találmányaira még soha nem reagált ilyen aktívan. A tárgyalt idő-
szakban a politikai, a közművelődési és az élclapok az orvosi szaksajtóval 
folyamatos párbeszédet folytattak, aminek hatására a laikus újságolvasó 
közönség mindennapjai részévé vált az orvostudomány aktuális állásának 
nyomon követése. A hírlapirodalmat jellemezte leginkább a folyamatos 
jelenlét igénye, a legkülönfélébb sajtóműfajokban követték a hazai és kül-
földi események alakulását, a tuberkulin felhasználása körül kibontakozó 
szakmai vitákat és a laikus közönség hisztériáját. 
 
 

Dr. Koch, „a kolera-bacillusok feltalálója” a magyar sajtóban 
 
Robert Koch 1882. március 24-én a Berlini Élettani Társaság ülésén szá-
molt be a tuberkulózis baktériumának felfedezéséről, amelyet a korszak 
magyar sajtója gyakran Koch-bacilusként emlegetett.4 A tudományos kö-
zösség első ízben 1876-ban fordult igazi érdeklődéssel Koch felé, amikor 40 
évvel a lépfene baktériumának első mikroszkópos észlelése után kétséget 
kizáróan bizonyította a baktériumról, hogy évekig fertőzőképes marad, és 
egyértelműen spórák felelősek a közvetítéséért.5 
                                                   
3 Susan SONTAG, A betegség mint metafora, ford. LUGOSI László, Bp., Európa, 1983, 13–14. 
4 Az előadás szövege a Die Ätiologie der Tuberkulose címmel Berliner klinische Wochenschrift 15. 
számában jelent meg 1882-ben. Die Ätiologie der Tuberkulose = Robert KOCH, Gesammelte 
Werke I., Leipzig, Verlag von Georg Thieme, 1912, 428–445. 
5 BIRTALAN Győző, Európai orvoslás az újkorban (1640–1920), Bp., Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum, Könyvtár és Levéltár–Magyar Orvostörténelmi Társaság, 1988, 86. 
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A tuberkulózis baktériumának felfedezése több szempontból is forduló-
pont, hiszen a bakteriológiai kutatás az 1870–1880-as években még mindig 
gyerekcipőben járt, a kóroktani gondolkodás az 1880-as évekig meghatáro-
zóan sejtközpontú volt. A korszak megkérdőjelezhetetlen orvostekintélye, 
Rudolf Virchow, a sejtkórtan megalapítója, aki egyébként Koch tanára is 
volt, azt az elvet hangoztatta, hogy minden betegség oka a sejtben keresen-
dő. A tudományos világ egy jelentős része elutasította, egyenesen nevetsé-
gesnek tartotta a feltételezést, miszerint mikroszkóppal alig vagy egyáltalán 
nem látható élőlények képesek lennének elpusztítani az embert.6 A tbc-
baktérium felfedezése korszakos jelentőségű a tuberkulózis gyógyításának 
történetében is, hiszen alapvetően új irányt adott a betegség kutatásának. 

Dr. Kochot a magyar újságolvasó közönség az 1880-as években ismer-
hette meg bakteriológiai kutatásai révén. Hangsúlyosabb volt azonban kez-
detben a kolera bacilusának, a Vibrio cholerae-nek a felfedezése, mint a tbc-
baktériumé. Az 1880-as években még mindig gyakran számolhattak Ma-
gyarországon kolerajárványokkal, amihez hozzájárult az a tény, hogy 1883-
ig, a Vibrio cholerae felfedezéséig, majd a kolera bakteriológiai vizsgálattal 
való kimutatásának elterjedéséig még a szakemberek számára is nehézkes 
volt megállapítani egy járvány esetében, hogy koleráról van-e szó, vagy va-
lamilyen hasonló járványos betegségről.7 A magyar sajtó gyakran tematizálta 
az 1880-as és 1890-es években a kolerajárványokat és az ellene való köz-
egészségügyi védekezést.  

A legtekintélyesebb múlttal rendelkező képes ismeretterjesztő hetilap, a 
század végéhez közeledve is jelentős olvasótáborral rendelkező Vasárnapi 
Ujság olvasóközönsége akkor ismerte meg közelebbről Kochot, amikor 
1884-ben Tóth Lajos vezércikkben számolt be a kolera bacilusának felfede-
zéséről.8 1883-ban a német és a francia kormány kutatócsoportokat küldött 
Egyiptomba majd Indiába, hogy tanulmányozzák a kolerajárvány természe-
tét. Az expedíció sikerrel zárult, Robert Koch felfedezte a kolera kórokozó-
ját, amiért a német kormány 100.000 koronával jutalmazta, és vörös koro-

                                                   
6 PETUR László, A wollsteini „fizikus”: Robert Koch élete, Bp., Móra, 1970, 17. 
7 HAVASDI József, Duna menti zárvonalak az 1831. évi kolerajárvány idején Dél-Dunántúlon, dok-
tori disszertáció, témavezető Dr. MAJDÁN János, Pécs, 2011, 23. Forrás: 
http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/havasdijozsefphd.pdf (Az utolsó 
megtekintés ideje: 2013. szept. 26.)  
8 TÓTH Lajos, Dr. Koch Róbert, Vasárnapi Ujság, 1884/31, 485–486. 
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na-renddel tüntette ki. Tóth Lajos mind a tuberkulózis, mind a kolera baci-
lusának felfedezése kapcsán kételyeket fogalmazott meg: Koch erényeként 
azt emelte ki, hogy az emberiségért való fáradozásban hajlandó volt saját 
életét kockáztatni. A vezércikket kísérő Koch-kép is az életét veszélyeztető, 
önfeláldozó kutató étoszát emelte ki azzal, hogy a bakteriológust gondolatai-
ba mélyedve ábrázolta egy fekete bőrű beteg, talán a kolera áldozata mellett.9 

A Vasárnapi Ujság az 1882-es fordulatra, a tuberkulózis baktériumának 
felfedezésére még nem fordított különösebb figyelmet, 1882-ben csak egy 
alkalommal tettek róla említést a természettudományi társulat szaküléséről 
szóló hír keretében.10 

„Baktériumos világot élünk.”11 1885-ben a Magyar Salon természettudo-
mányi pályázatának egyik cikke ezzel a felütéssel indította gondolatmenetét 
a kóroktanban bekövetkezett fordulatról. Az 1890-es évekre a köztudatban 
is megtörtént az a váltás, ami az orvostudományban végbement, a baktéri-
umok létezését, kártékony hatását a 19. század végi magyar sajtó a legkü-
lönbözőbb módokon tematizálta. A Szegedi Jogász-Lapok tárcarovatában Dr. 
Schnell néven írt, a tudományos fantasztikum határait feszegető cikk szólt a 
baktériumok jövőbeni felhasználásáról mind a hadászatban, mind a tör-
vénykezésben és ítélet-végrehajtásban. A cikk pikantériája, hogy Dr. Schnell 
120 évvel ezelőtt a biológiai fegyverkezés és a méreginjekcióval történő 
halálbüntetés jövőképét festette meg.   

De nemcsak kicsiben, hanem nagyban is felfogják használni a baccillusokat; sőt 
az államok a ritkább fajokat, mint például a pestis baccillusokat külön kormány-
biztosok által fogják tenyészteni, hogy a tulhatalmas államokkal szemben, háború 
esetén az ágyuk helyett használhassák.12  

A tuberkulózis baktériumának felfedezése után a magyar sajtó divatos 
témája lett a baktériumfertőzés. A Szegedi Napló közölt Baczillománia címmel 
a szerelem bacilusának feltalálásáról szóló novellát.13 Az Egészség című orvo-
si szaklap bemutatott egy esetet, amikor kutatók légypiszokban találtak baci-
lusokat, egy másik alkalommal pedig egy fiatal lány esetét vázolta, aki tüdő-

                                                   
9 TÓTH Lajos, i. m., 485. 
10 Vasárnapi Ujság, 1882/52, 837. 
11 HELLER I., A bakteriumok, Magyar Salon, 1885/4, 324. 
12 SCHNELL, „Baccillusok” a bünügyekben s ezeknek befolyása a „jövő” törvényhozására, Szegedi Jogász-
Lapok, 1891/2, 3. 
13 Armand SILVESTRE, Baczillománia, Szegedi Napló, 1891/58, 1–3. 
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vérzésben elhalt unokanővére fülbevalójával vitte át saját füleire a fertő-
zést.14 Személyes tárgyak mellett időnként közkézen forgó, egyik embertől a 
másikig vándorló tárgyak is a tuberkulózisfertőzöttség gyanújába kevered-
tek, például az ezüst- és rézpénzek vagy a bankók.15 A baktériumfertőzés 
hisztériája sok esetben az orvosi szaklapok egy-egy megjegyzéséből indult 
ki, s aztán politikai és közművelődési lapok lettek terjesztői. A következő 
megjegyzésben szépészeti, bőrgyógyászati kérdéskörben bukkantak fel a 
bacilusok:  

Nagysádnak igaza van. A »szerelem-pattanások«, vimmedliknek csakugyan más 
eredetük van; a »mitesser« elnevezés is csak ilyen hibás, mert ezen bibircsekben 
semmi élő lény – még csak bakterium sem – éldegél. »Mi egyéb okozza akkor?« 
kérdi Ön levelében. Szivesen megmondjuk.16 

A Magyar Salon Tudományos apróságok című, rendszertelenül fel-felbuk- 
kanó rovatában a korszak technikai vívmányai mellett orvostudományi jel-
legű témák is megjelentek, így tűnt fel először a lapban Robert Koch neve 
is.17 A cikk megjelenése után a Szerkesztők válasza rovatban olvasói kérésre 
közölték dr. Koch, vagyis „a kolera-bacillusok feltalálója” arcképét.18  
 
 

A tuberkulinbotrány a magyar sajtóban 
 
1890 augusztusában a Berlinben tartott 10. Nemzetközi Orvosi Kongresz-
szuson 40 ország 5000 résztvevője előtt Robert Koch Ueber bakteriologische 
Forschung19 címmel tartott előadást, melynek keretében bejelentette, hogy az 
általa előállított vakcinával az élő szervezeten belül képes megállítani a tu-
berkulotikus folyamatokat. A magyar orvosi szaksajtó által a német nyelvte-
rületről kitüntetett figyelemmel kísért Berliner klinische Wochenschrift a kong-
resszusról hosszú cikkeket közölt, nagyszámú előadásanyagot át is vett, 
többek között az egyik európai hírre szert tett magyar résztvevő, Korányi 

                                                   
14 Egészség, 1888/1, 42; 1890/3, 116. 
15 Magyar Salon, 1885/3, 447. 
16 Magyar Salon, 1884/2, 110. 
17 HIDASI Pál, A betegségek és azok okai, Magyar Salon, 1884/1, 72–76. 
18 Magyar Salon, 1884/1, 430. 
19 Robert KOCH, Über bakteriologische Forschung = UŐ, Gesammelte Werke…, i. m., 650–660. 
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Frigyes előadását is.20 Koch előadásának szövegét nem közölték ugyan, de 
az első kongresszusról szóló összefoglaló egyetlen témája lényegében Koch 
felfedezése volt.21 

Míg Koch Berlinben egyelőre csak állatkísérletekről tudott beszámolni, 
néhány hónappal később, 1890. november 13-án, a kongresszuson tett állí-
tásához híven a Deutsche Medizinische Wochenschrift hasábjain Weitere 
Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose címmel publikálta embereken 
végzett kísérleteinek eredményeit.22  
 
 
A botrány üzleti aspektusa 
 
Koch bejelentésének fontossága abban állt, hogy tuberkulinjáig, noha szám-
talan módszerrel próbálkoztak a tüdővész és egyéb tuberkulotikus megbe-
tegedések kezelésében, egy módszer sem szolgált még a siker illúziójával 
sem. Az Európa szerte alkalmazott gyógykezelések egy része határozottan 
kellemetlen eljárás volt, néhány szűkebb körben alkalmazott módszer pedig 
egyenesen hátborzongató, mint a hólyaghúzás vagy a 150 fokosra hevített 
levegő végbélbe juttatása.23 

Elterjedt használatúak voltak a népi módszerek is, így az egészséges álla-
tok, birkák, marhák által kilélegzett levegő inhalálása.24 Az Orosházi Ujság 
1891 januárjában rövid említést tett arról, hogy a 18. században egy 
biharmegyei nagyhírű orvos a tüdővész kezelésére tormát használt, amit 
még a 19. században is gyógymódként ismertek vidéken.25 Elterjedt haszná-

                                                   
20 F. von KORÁNYI, Der Einfluss der Kleidung auf die Entstehung der Wanderniere der Frauen, 
Berliner klinische Wochenschrift, 1890/31, 702–705. 
21 Vom X. Internationalen medizinischen Congress: Berlin, August. 5., 1890. = Berliner klinische 
Wochenschrift, 1890/32, 736. 
22 A Berliner klinische Wochenschrift azonnal átveszi a cikket, és november 17-én közli: Robert 
KOCH, Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose, Berliner klinische Wochen- 
schrift, 1890/46, 1077–1080. (Lásd még UŐ, Gesammelte Werke…, i. m., 661–668.) 
23 Thomas DORMANDY, A fehér halál: A tuberkulózis története, ford. BOROS Mihály, Bp., Gol-
den Book, 2002, 66.  
24 Uo., 66. 
25 A tüdővész gyógyszere, Orosházi Ujság, 1891/3, 3. 
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latú volt köhögés és tüdővész ellen a petróleumivás, vagy a petróleumgőz 
belehelése is.26 

Az 1880–1890-es évek újságolvasója a hirdetések közt bőségesen találha-
tott magának olyan a tüdőtuberkulózis gyógyítására (is) alkalmas csodaszert, 
amelyet időnként nagy gyógyszertárak forgalmaztak, vagy egy-egy tekintélyt 
parancsoló orvos neve fémjelzett. A hirdetések szövege struktúráját és tar-
talmát  tekintve meglehetősen hasonlított a manapság is gyakran reklámo-
zott csodaszerekéhez, fogyókúrás kapszulák és az általános jó egészségi 
állapotot fenntartó gyógynövénykeverékekéhez. A hirdetés szövege általá-
ban sokat sejtetett és kevés információt adott magáról a szerről, hosszának 
legalább egyharmad részét tette ki azon betegségek felsorolása, amelyeket a 
szer gyógyítani képes (ezek gyakran egymástól igen eltérő jellegű betegségek 
voltak, vagy különböző testtájakat, illetve szerveket érintettek). Gyakori 
marketingfogás volt, hogy a hirdetések, amelyekben a felsorolt betegségek 
közt szerepelt a tuberkulózis (a korszakban közkeletű nevén gümőkór), 
vagy speciálisan a tüdővész, tipográfiailag kiemelték ezeket a többi betegség 
közül, esetleg magánál a csodaszer nevénél is nagyobb betűmérettel hozták. 
Egy általános hatású csodaszer legitimálásának egyik módja, ha a kor legfé-
lelmetesebb betegségeit képes meggyógyítani. A legitimálás gyakori mód-
szere volt az is, hogy a hirdetés végén, esetleg az apró betűs részben felhív-
ták a vásárlók figyelmét arra, hogy a szert már hamisítják, ezért csak a 
pecsételt vagy egyéb védjeggyel ellátott termékeket vásárolják a felsorolt 
gyógyszertárakban. A szer összetételéről és hatásmechanizmusáról termé-
szetesen gyakran szinte semmit sem árultak el a hirdetések, információérté-
ke ebből a szempontból mindössze a csodaszer nevének volt (Alvilsavas 
mészszörp, Guyot-féle kátránytokocskák, Chapoteaut Pepton-bor). Általá-
nos gyakorlatnak nevezhető az is, hogy a hirdetés részét képezte az elége-
dett vásárlók néhány soros élménybeszámolója a gyógyulásról vagy a szedé-
se előtti gyötrelmekről. A hirdetések szövegei általában azt a kiskaput 
hagyták nyitva a reklámozott csodaszer számára, hogy azokat csak a kezdeti 
stádiumban lévő tüdőgümőkór kezelésére ajánlották. A korszak tüdőtuber-
kulózis-diagnosztizálási nehézségeit tekintve ennél jobb kibúvóra egyetlen 
csodaszernek se lehetett szüksége. 

                                                   
26 Levélszekrény: Kérdések, Természettudományi Közlöny, 1890/246, 106. 
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1890 és 1891 fordulóján Koch felfedezésében számos üzletember látta 
meg a kiváló marketinglehetőséget. A Budapesti Látogatók Lapja 1890. dec-
emberi számának hosszabb hirdetési mellékletében Sárkány Dezső cipész-
mester kívánt ügyes marketingstratégiával vásárlókat csalogatni raktárába: 
„A Koch-féle gyógykezelést elkerülhetjük, hogyha a mindenek előtt meleg 
és vízhatlan lábbelivel látjuk el magunkat.”27 Sárkány Dezső azt a naiv kór-
oktani okoskodást tűzte reklámja élére, amely szerint a tüdővész megfázás-
sal kezdődik, annak súlyos szövődménye. 

Az öltözködés egészségtanának kérdése, a ruházkodás és a tüdővész 
megelőzése közti összefüggés felvetődött a korszakban az orvostudományi, 
közegészségügyi gondolkodásban is. A 19. század végén és a 20. század ele- 
jén közhelyszámba menő tanácsok voltak a következők: a megelőzés érde-
kében az ember hordjon jó, vízhatlan lábbelit, férfiak kerüljék a szoros nad-
rágszíjat, nők a szoros pruszlikot, a mídert, és szoktassák át magukat a bo-
kavillantó szoknyaviseletre.28 Amennyiben utóbbi, fussfrei szoknya nincs 
birtokukban, kössenek fel derekukra slepptartót, amely a földig érő szoknya 
anyagát megemelve megakadályozza, hogy viselője a szoknyát maga után 
húzva felkavarja a port a földről, ami esetleg gümőbacilusokkal fertőzött 
lehet.29 Algírt, akárcsak sok más egzotikus, távol-keleti vagy magaslati vidé-
ket a 19. században immunvidékként tartottak számon a klimatológiában, 
vagyis olyan helyként, amely a tuberkulózisfertőzéstől mentes. Amikor 
azonban a többi immunvidék mítoszához hasonlóan Algír immunitását is 
megkérdőjelezték, a fertőzés okai közt kiemelt szerephez jutott az európai 
kényelmetlen, egészségtelennek mondott ruhaviselet utánzása:  

A zsidó bennszülöttek igen szeretnek az európai czivilizált viszonyokhoz simul-
ni, és így hamar felvették a franczia ruházkodást. A bő bugyogó eltünt, vele a 
gyapjó harisnya valamint a széles öv is, és helyébe szűk nadrágok, és a turbán he-
lyett magastetejű kalapok váltak divatossá, melyek az égető napban nem alkalma-
sak s még kevésbé a gyorsan hűvösödő estéken. Ily öltözékben órahosszat el-
elüldögélnek a szellőzetlen, fülledt kávéházakban, mértéktelenül fagylaltot vagy 
jégbe hűtött szeszes italokat fogyasztva.30 

                                                   
27 Budapesti Látogatók Lapja, 1890/8. 
28 OKOLICSÁNYI-KUTHY Dezső, A gümőkór képeskönyve: A nagy népbetegség természete és az 
emberiség birkózása vele, Bp., Korvin Testvérek Könyvnyomdája, 1908, 113–114. 
29 Uo., 100. 
30 A. STEINBERGER, A tüdővész Algirban, Egészség, 1891/1, 36. 



 

282 
 

Vitathatatlanul a leghíresebb üzleti vállalkozás a 19. században, ami már 
jócskán megelőzte Koch felfedezését, s egészen az 1930-as évekig virágzott, 
egy gmundeni élelmes vállalkozó ötlete volt, aki 1865-től a legfelkapottabb 
európai fürdőhelyek levegőjét árusította palackozott formában.31 A Göbel 
cég Európa-szerte exportálta termékeit, melyek közül Magyarországon, 
legalábbis a Mikszáth-olvasók körében az Ischl-i levegő lehet a legismer-
tebb.32 

Koch oltóanyagával egy időben más orvosok, kutatók is jelentkeztek sa-
ját készítményeikkel, csodagyógyszereikkel. A Pesti Napló egy New York-i 
orvosról írt, aki Koch kutatásainak világhíressé válása miatt döntött úgy, 
hogy a nagyközönség elé áll módszerével.33 A Magyar Állam is beszámolt 
alternatív gyógyszeres kezelésről, amelyet Koch szerével párhuzamosan 
kezdtek alkalmazni, Oscar Liebrich, berlini gyógyszerész a tuberkulin to-
vábbfejlesztésével hozta létre saját oltóanyagát.34 1891 februárjában már 
megrendült a tuberkulin gyógyhatásába vetett bizalom, így Liebrich doktor 
vakcinájáról „tökéletesített Kochin”-ként cikkeztek.35 

Az Orosházi Ujság két alkalommal is Koch doktor magyar alteregóival 
ismertette meg olvasóit. Kauten Mihály, kétegyházi római katolikus lelkész 
fenyőkivonatával a súlyos stádiumú tuberkulózist néhány hónap leforgása 
alatt képes volt gyógyítani,36 a kiszácsi Tolkenstein Dávid pedig csodaszeré-
vel mindennemű és súlyosságú tüdőbetegséget sikerrel kezelt, míg kuruzslá-
sért börtönbe nem zárták.37 

A Magyar Állam és a Nemzet is több ízben adott hírt az emberi testbe va-
ló kecskevér-átömlesztésről mint a tuberkulózis gyógykezelésére alkalma-
zott módszerről.38 Néhány héten belül emberéletek árán bebizonyosodott a 

                                                   
31 DORMANDY, i. m., 149. 
32 MIKSZÁTH Kálmán, Akli Miklós = M. K., Művei III. (Regények. 1898-1905), szerk. SZÁSZ 
Imre, Bp., Magyar Helikon, 1966, 494. 
33 Pesti Napló, 1891/3, 3. 
34A tuberkulózis gyógyítása, Magyar Állam, 1891/40, 3.  
35 A tuberkulosis gyógyítása, Nemzet, 1891/47, 3, Kochin fejlesztése, Nemzet, 1891/48, 3, A tuber- 
kulosis gyógyítása, Nemzet, 1891/49, 2. 
36 Dr. Koch egy paróchián, Orosházi Ujság, 1890/49, 2. 
37 Koch Magyarországon, Orosházi Ujság, 1890/51, 4. 
38 Aki Kochot is lepipálja, Magyar Állam, 1891/16, 3; A tuberculosis gyógyítása, Nemzet, 1891/35, 3.  
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gyógymódról, hogy mégsem hatásos.39 Később az Egészség a következőkép-
pen reflektált az orvosi felelőtlenségre:  

Kecskevért, kutyavért fecskendeznek a beteg ereibe. Miért? maguk sem tudják, 
de reménylik és állítják már »előre«, hogy meg fogja gyógyítani a tuberkulózist, és 
utólag meg is próbálják. A próba emberéletbe került, – de meggyógyulni nem 
gyógyult meg senki.40  

 
 
Az orvosi szaklapoktól a közművelődési és politikai lapokig 
 
Koch Róbert 1890. november 13-i közleménye a Deutsche Medizinische Wochen- 
schrift hasábjain (Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose) addig 
nem tapasztalt mértékben bolygatta meg nemcsak az orvosi társadalmat, de 
a közvéleményt is. Futótűzként terjedt a hír, hogy a század legyőzhetetlen-
nek hitt betegsége, amely ellen az orvosok hadai csapatostul vonultak ke-
resztes háborúba, gyógyítható. 

A magyar orvosi szaksajtó épp annyira komolyan vette feladatát, akár-
csak az európai tudományos világ: tucatjával hozta azokat a közleményeket, 
amelyeket az európai kórházak orvosai adtak ki a tuberkulin alkalmazásának 
tapasztalatairól. A szaksajtót tekintve a két nagy múltú lap, az 1857-ben 
indult Orvosi Hetilap és az 1860 óta megjelenő Gyógyászat mellett az 1890-es 
években még fiatalnak számító, 1886-ban indult Orvosi Heti Szemle hozta a 
legtöbb cikket Koch és a tuberkulin kapcsán. Az említett három szaklap 
mellett összesen tizenhárom magyar nyelvű orvosi lap jelent meg 1890-ben 
és 1891-ben. Közülük négy az általánosabb profilú lapok melléklapjaként: a 
Szemészet valamint a Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan az Orvosi Hetilap 
melléklapjai, a Honvédorvos a Gyógyászat melléklapja, a Hosszu élet pedig a Köz-
egészségügyi Kalauzé. Az egyetlen, nem melléklapként megjelenő, szűkebb 
profilú szaklap a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület közlönye, a Mentők 
Lapja volt.41 A további szaklapok közül három közegészségügyi (Egészség, 
Közegészségügyi Kalauz, Közegészségügyi Szemle), kettő gyógyszerészeti témájú 

                                                   
39 Szabadalmazott gyilkosság, Magyar Állam, 1891/59, 3. 
40 F. J., A Kochin és társai versengése, Egészség, 1891/2, 78. 
41 BALTA Gyula, A magyar orvosi szakirodalom 1890-ben: Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-
Természettudományi Szakosztályából I., Orvosi Szak, 1891/1, 90–92.; JAKABHÁZY Zsigmond, A 
magyar orvosi szakirodalom 1891-ben, Uo., 125–128. 
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(Gyógyszerészi Közlöny, Gyógyszerészi Hetilap), kettő pedig a gyakorlati orvos-
tannal foglalkozó lap volt (Gyakorló Orvos, Klinikai Füzetek). Emellett folya-
matosan megjelent az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi 
Szakosztálya üléseinek anyagát közlő Orvos-Természettudományi Értesítő is. A 
felsorolt tizenhárom szaklaphoz 1891-ben csatlakozott a Magyar Orvosi 
Archivum. 

Az Orvosi Heti Szemle 1891 januárjában számadatokkal reflektált arra a 
nagyfokú figyelemre, amellyel Koch és a tuberkulin felé fordultak. A lap Egy 
kis statistika a Koch-féle gyógyításról42 címmel tette közzé, hogy Koch november 
13-i közleményét követő kilenc hét alatt mintegy 75 cikk tömörítvényét 
közölték a lapban, ami közel 2000 betegészleletről szólt. Az Orvosi Hetilap a 
következőképpen értékelte a jelenséget: 

Az orvosi tudomány történetében alig létezik gyógyeljárásról szóló közlemény, 
mely az orvosi világgal való közöltetése utáni hat hét alatt olyan nagy irodalmat 
teremtett volna, mint épen az, mely a Koch-féle gyógyeljárásról szól.43  

1890 és 1891 fordulóján a kolozsvári és budapesti egyetemről, valamint 
a magyarországi kórházakból egész orvoskülönítmények vonultak ki német, 
lengyel és osztrák kórházakba, hogy helyben tanulmányozzák a Koch-féle 
kezelést.44 Eközben a vidéki lapok rövid hírekben számoltak be a helyi, 
megyei orvosok külhoni kórházakba tett látogatásáról. Az Orosházi Ujság 
1890 novemberében közölte, hogy „Dr. Berkes Sándor megyei alorvos és 
Dr. Zöldy János gyulai városi orvos Berlinbe utaznak közvetlenül észlelni s 
tanulmányozni Dr. Koch Róbert világra szóló felfedezését a tüdőgümőkór 
gyógyítási módjáról.” 

Koch vakcinája az orvosközösség egy részében éppolyan nagyfokú re-
ményeket keltett, mint amilyen viszonyt a laikusok alakítottak ki a szerrel. A 
korabeli sajtó hasábjain tucatjával említik, miként vonultak Koch házához 
betegek csoportjai könyörgéseikkel, vagy minden pénzükkel, hogy hozzá-
juthassanak az életmentő szerhez. Villányi Henrik a Zala című politikai heti-
lapban megjelent tárcájában ironikusan szemlélte ezt a zarándoklatot. A 
szöveg elbeszélője azért látogat el Berlinbe a „bacilusok columbusához”, 

                                                   
42 Orvosi Heti Szemle, 1891/3, 93.  
43 SCHWIMMER Ernő, A Koch-féle oltások bőrgyógyászati szempontból, Orvosi Hetilap, 1891/1, 1. 
44 A beszámolókat folyamatosan közölte: Értesítő az Erdélyi museum-egylet orvos-természettudo- 
mányi szakosztályából I. Orvosi szak, XIII. kötet, 1891. 
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hogy a gümőkór elleni higiéniai jellegű védekezésről tudjon meg többet, s 
az információkat hazavihesse kanizsai földijeinek.45 

A betegek reményeit gyakran orvosoktól származó optimista kijelentések 
táplálták. A Magyar Salon egyik cikke például már a címével (A tuberkulózis 
gyógyítása) is félrevezette olvasóit. A felütés így magasztalja Koch oltóanyagát: 

Mindenütt ünneplik a tudomány legfényesebb diadalát, melyet egyik legkiválóbb 
vezére vívott ki. Minden ajak Koch Róbert dicsőségét hirdeti, […] az emberiség 
legvészesebb ellensége le van fegyverezve és százezrek megdöbbentő kétségbe-
esését új biztató remény éltető gondolata váltja fel.46  

A szerző, dr. Müller Kálmán az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, 
később elnöke és 1890-től az összes pesti kórház felügyelője volt. 1890-ben 
többek között a Vasárnapi Ujságban is publikált a témában, ahol a tuber- 
kulinnal kapcsolatban szintén alaptalanul bizakodó álláspontot fogalmazott 
meg, Kochról minden alkalommal kultikus hangnemben írt.47 Müller az 
orvosi szaksajtóban megjelenő szövegeiben ezzel szemben óvatosabban al- 
kotott véleményt. Az Egészség hasábjain 1890 decemberében megjelent cik-
kében higgadtabb hangütést képviselt, továbbra is hangsúlyozta Koch fel-
fedezésének hallatlanul nagy érdemét, de a tuberkulin alkalmazásáról és 
hatékonyságáról referálva már nem beszélt cáfolhatatlan gyógyító hatásról – 
ellenkezőleg: türelemre intett.48 Müller Kálmán a szaklapokon kívül eső 
sajtótermékekben tehát nem tartotta fontosnak, hogy a tuberkulinkezelések 
addigi tapasztalatai, a magyar és külföldi betegészleletek és patológiai jelen-
tések ismeretében egy lehetőség szerint objektív álláspontot fogalmazzon 
meg. 

Az orvosok óvatos szemléletét rendkívül jól visszaadta Bródy Sándor ri-
portja A Hétben. Bródy öt nagy tekintélyű orvost kérdezett arról, mit gon-
dolnak a tuberkulinról, s a tüdővész gyógyíthatóságáról. A Hét a közművelő-
dési lapok közt figyelemreméltóan gyorsan reagált Koch oltóanyagának 
hírére, még novemberben négy oldalon foglalkoztak Koch szerével.49 Ko-
rányi Frigyes, Kétly Károly, Stiller Bertalan, Fodor József és Pertik Ottó 
szinte egybehangzóan óvatos véleményt fogalmaztak meg. Kochot mind-

                                                   
45 VILLÁNYI Henrik, Látogatás Dr. Kohnál, Zala, 1890/48, 1–2. 
46 MÜLLER Kálmán, A tuberkulózis gyógyítása, Magyar Salon, 1891/14, 231. 
47 Dr. Koch és a tüdővész gyógyítása, Vasárnapi Ujság, 1890/47, 758–759. 
48 MÜLLER Kálmán, A tuberkulózis gyógyításáról, Egészség, 1890/6, 189–196.  
49 BRÓDY Sándor, Dr. Koch, A Hét, 1890/46, 314–317. 
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annyian kiváló tudósnak ismerték el, de figyelmeztettek arra is, hogy tényle-
ges gyógyulásokról beszámoló hírek addig nem érkeztek. 
 
 
A botrány vége 
 
A lelkesedést és a vakhitet hamarosan nagyfokú csalódottság váltotta fel, 
egyre nőtt Koch ellentábora, akik közül már számosan a tuberkulin veszé-
lyességét hangoztatták, s a kezelések felfüggesztése mellett érveltek. Rudolf 
Virchow a Berliner klinische Wochenschriftben közzétette híres közleményét, 
amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy kórbonctani vizsgálatai szerint a 
tuberkulin friss gümők kialakulását okozhatja.50 Az Orvosi Hetilap egy héttel 
később, január 18-i számában egymás mellé tördelve közölte tárcarovatában 
a Virchow-közleményt és Koch válaszát,51 ami a közleményhez képest egy 
héttel később, január 16-án jelent meg a Deutsche Medizinische Wochenschrift- 
ben.52 Figyelemreméltó, hogy utóbbi cikket, Koch január 16-i válaszát, az 
Orvosi Hetilap közlését egy nappal megelőzve egy politikai napilap, a Magyar 
Állam hozta elsőként. Az azonnali fordítás úgy lehetséges, ha a lap munka-
társai nemcsak a magyarországi orvosi szaksajtót követték figyelemmel, 
hanem a németet is. A cikk a napilap tárcarovatában jelent meg Koch tanár 
gyógyszerének készitéséről címmel.53 

Nemcsak a szövegközlés gyorsasága kiemelendő, hanem az is, hogy a 
Magyar Állam szellemétől idegen módon kapott helyet a szöveg a tárcaro-
vatban, ami a lapban leginkább arra szolgált, hogy a politikai és vallási radi-
kalizmus szócsöve legyen a többnyire rövid híreket tartalmazó rovatokkal 
szemben narratív, terjedelmesebb formában. E szerkesztői stratégia alól 
leginkább szépirodalmi szövegközlések képeztek kivételt, de gyakran ezek 
esetében is világos volt a lap koncepciója. Egy alkalommal például Gyürky 
Ödön 1890-ben kiadott Költemények című kötetéből hoztak verseket, a szö-
                                                   
50 Rudolf VIRCHOW, Ueber die Wirkung des Koch’schen Mittels auf innere Organe Tuberculöser, 
Berliner klinische Wochenschrift, 1891/2, 49–52. A közleményt az Orvosi Heti Szemle 
azonnal átveszi január 25-i, 4. számában a Berliner klinische Wochenschriftből. 
51 Robert KOCH, Fortsetzung der Mitteilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose, Deutsche 
medizinische Wochenschrift, 1891/3. (Lásd még: UŐ, Gesammelte Werke…, i. m., 669–672.) 
52 EHRENREICH Jenő, Virchow előadása a Koch-féle szernek hatásáról a gümőkórra, Koch Róbert 
közleménye gümőkórellenes szeréről, Orvosi Hetilap, 1891/3, 35–36.  
53 Koch tanár gyógyszerének készitéséről, Magyar Állam, 1891/13, 2–3. 
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vegközlés célja azonban expliciten annak bizonyítása volt, hogy a katolikus 
szépirodalom gyöngyszemei sem hiányoznak a kortárs magyar líra reperto-
árjából.54 Kochhal és a tuberkulinnal kapcsolatos cikkek a lapban két rovat-
ban jelentek meg 1890 és 1891 folyamán, jelentős hányaduk a politikai, 
gazdasági és társadalmi jellegű vegyes híreket közlő rovatban, a Tárogatóban. 
Néhány alkalommal azonban a tárcarovatban is hoztak a témával kapcsola-
tos cikket, mint a fent idézett Koch-közleményt. Egy másik esetben a ro-
vatban Orvosi kisérletek címmel egy problematizáló jellegű, minden ideológiá-
tól mentes írást közöltek, amely a nem elég körültekintően tesztelt 
gyógymódokkal felelőtlenül kísérletező orvosok büntetőjogi felelősségét 
vetette fel. 

A tuberkulinbotrányt az élclapok is tematizálták. A szegedi kötődésű, 
hetente megjelenő Hüvelyk Matyi című lap például már 1890 novemberében 
közölt ironikus hangvételű verseket, cikkeket és egy hosszabb, folytatásos 
tudósítást Koch-oltás Szegeden címmel, ami az orvosi szaklapok betegészlelete-
it és kezelési leírásainak beszédmódját karikírozta. A helyi orvos, Dr. Kotányi 
tüdővészes lovainak tuberkulinnal való beoltását és kezelését követte figye-
lemmel két számon keresztül.55 A Dr. Latán néven írt Dr. Koch életmódja cí-
mű cikk pedig arra a jelenségre reflektált, hogy a szerről és az orvosról szóló 
cikkek, tudósítások gyakran Istenhez hasonlatosnak, természetfeletti hata-
lommal bírónak mutatták be Kochot. A cikkben így írt Dr. Latán dr. Koch-
ról és napi rutinjáról: 

Reggelire rántott levest szokott enni zsemlyével, vagy kávét kiflivel. Evésközbe 
fütyülni nem szokott, énekelni pedig egyáltalán nem hallotta senki, ámbár fiatal-
korában ezzel is foglalkozott. Reggeli után hóna alá szedi a spriczczelőket és 
laboratoriumába indul, a hol meghatottan, ünnepélyes érzelmek között köhög-
nek a betegek.56 

A Magyar Államban, miként a napilapok többségében, 1891 márciusától 
kezdve kizárólag negatív előjelű hírek jelentek meg a tuberkulinról, s 1891 
májusára, akárcsak általánosan a hírlapokban és közművelődési lapokban, 
lecsendesült a tuberkulinbotrány: már csak elvétve jelentek meg rövid hírek, 
amelyek visszakapcsoltak Kochhoz. 

                                                   
54 „Költemények”, Magyar Állam, 1891/4, 1. 
55 Doktor Faragó, Koch-oltás Szegeden, Hüvelyk Matyi, 1890/50, 6. és 1890/51, 5. 
56 Dr. Latán, Dr. Koch életmódja, Hüvelyk Matyi, 1890/47, 8. 



 

288 
 

Akadtak az 1890–1891-es évek sajtótermékei közt olyanok is, amelyek 
nem vették ki részüket a tuberkulin és a Koch körüli események közlésé-
ben. A Természettudományi Közlöny például néhány utalástól eltekintve mind-
végig következetesen távol maradt a tuberkulinbotránytól. 1891 júniusában 
azonban, amikorra a magyar sajtó már megfeledkezni látszott az elmúlt 
félév eseményeiről, a lap a botrányt értékelő cikket jelentetett meg A Koch-
féle oltásról címmel. Csapodi István az orvosi szaklapoktól és a napilapoktól 
elhatárolódva magyarázta meg benne azt a szerkesztői elvet, amellyel elzár-
kóztak a Kochhal és a tuberkulinnal kapcsolatos anyagok közlésétől. Éleslá-
tóan fogalmazta meg, miként fajultak az események botránnyá, s mi volt 
ebben a sajtó szerepe: 

A napi lapok hosszú hasábjai a szaklapok czikkelyeivel vetélkedtek kimerítő tu-
dósítások dolgában. Az olvasó közönségnek addig teljesen ismeretlen fogalmak-
ról írtak, tudományos kisérletek jelenségeit hányták meg. […] Majd a nagy kiáb-
rándulás következett. A szaklapok kemény kritikákat írtak, a napi sajtó elhallga- 
tott, a bízó betegek reménykedése lelohadt. […] A Természettudományi Köz-
löny nem merülhetett bele sem az újságok lelkesedése árjába, sem a szaklapok vi-
tatkozása terére nem léphetett; várakozó állást foglalt, mikor lehet és kell a felka-
varodásból meghiggadt eredményről beszámolnia az egyesület tagjai előtt.57 

Csapodi a tuberkulinbotrány okaiként egyrészt a tüdővész magas morbi-
ditási és mortalitási arányát jelölte meg, mely adat a fővárosi statisztikai 
hivatalnak köszönhetően publikus volt, másrészt pedig Koch addig meg-
kérdőjelezhetetlennek hitt orvosi tekintélyét, amely legitimálta a kellően ki 
nem próbált vakcinával való kezeléseket. Csapodi a természettudományok 
és a természettudományos lapok feladatát nem az elhallgatásban jelölte 
meg, hanem az események kielemzésében, értékelésében, Koch helyes meg-
figyeléseinek, eredményeinek újragondolásában. 

Az idézett szövegrész a magyar sajtó 1890 novembere és 1891 májusa 
közti állapotáról nyújt rövid összefoglalást, és fogalmaz meg kemény ítéle-
tet. A korszak lapirodalmában számtalan hasonló önreflexív, illetve a sajtó 
kortárs állapotát, működésmódját tematizáló kijelentéssel találkozhatunk.   
 
 
 
 

                                                   
57 CSAPODI István, A Koch-féle oltásról, Természettudományi Közlöny, 1891/262, 288. 
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Zárszó 
 
A tuberkulózis hosszú és még mindig nem lezárult története egy művelő-
déstörténeti és sajtótörténeti aspektusból is érdekes fejezetének jobb meg-
ismeréséhez visz közelebb az 1890–1891-es évek sajtótermékeinek vizsgála-
ta, amelyek az orvostörténet egy kevéssé hangsúlyozott periódusát konzer- 
válták. Emellett az események követése szépen kirajzolja a magyar sajtó, s 
azon belül jellemzően a hírlapirodalom ideiglenes funkcióváltását, az orvosi 
szaksajtóval való lépéstartás igényét. 

A tüdőbeteg Justh Zsigmond 1891. májusi hazatértekor a tuberkulin kö-
rül kirobbant sajtóbotrány már lezárult. A magyar sajtó funkciómegosztása 
újra a korábbi állapotokat tükrözte: a politikai és közművelődési lapok nem 
„vetélkedtek” tovább az orvosi szaklapokkal, a hírek és tudósítások ismét 
párbajokról, időnként alig hihető rémesetekről szóltak, nem pedig baktéri-
umtenyészetekről és külföldi kórházak távirati jelentéseiről. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 




