
 

BÁRDOS JÓZSEF 

Egy tökéletesen megkomponált verseskötet 
a 19. század közepéről 
 

Tarjányi Eszternek tisztelettel 

Ki volt Iduna 
 
Még a nőirodalommal foglalkozók némelyike is abban a meggyőződésben él, hogy 
nálunk a 19. században – mondjuk az angol irodalomtól eltérően – nem alakult ki 
hagyománya a női irodalomnak. Pedig a női hang magyar nyelven is diskurzusba 
kezdett a férfiirodalommal, és nagyjából ugyanakkor, amikor ez Angliában megtör-
tént. Az igazi nagy kezdet Fanni. Az ő csodálatos, nagyhatású munkája, amelynek 
jelentőségét mutatja, hogy az egyébként nagyon is konzervatív felfogású Toldy Fe-
renc is elismerően emlékezik meg róla irodalomtörténetében. 

Mit sem változtat ezen a tényen, hogy immár jó száz éve tudjuk, Fanni sohasem lé-
tezett, mindössze annyi történt, hogy Kármán József levélregényének szituáció-teremtő 
fikciója olyan tökéletesre sikerült, hogy az olvasók – lám, még a vájt fülű kritikusok és 
irodalomtörténészek is – készpénznek vették a Kármán-mű narratív játékát. 

Számunkra most azért rendkívül fontos a Fanni hagyományai, mert meggyőződé-
sem szerint tudatosan Fanni művéhez kapcsolódik a 19. század közepe egyik legiz-
galmasabb költőnőjének a verseskötete, az Iduna hagyományai. És persze alkotója, 
Szász Polyxéna,1 akinek versei Iduna álnéven jelentek meg.  

1831. február 21-én született Erdélyben. Élete egyetlen szerelme unokatestvére, 
a költő Szász Károly volt. Kettejük kapcsolata a gyermekkorba nyúlt vissza, úgy 
nőttek fel, hogy mindketten természetesnek tekintették összetartozásukat. Ezt a 
kapcsolatot kezdetben nyilván a családjuk is pártolta, hiszen unokatestvérek voltak. 

Az ifjú Szász Károly nemcsak egy köteg forradalmi verset tett közzé a Gyulai 
Pállal és Mentovich Ferenccel közösen kiadott Nemzeti színek című kötetben, hanem 
fegyverrel is harcolt negyvennyolcban, előbb káplárként, majd hadnagyként. A sza-
badságharc bukása után nem térhetett haza Erdélybe (otthon elfogatóparancs vár-
ta), ezért nevelői állást vállalt, majd 1851-ben elfogadta a nagykőrösi református 
gimnázium meghívását, és elfoglalta az újonnan szervezett katedrák egyikét, a ma-
gyar irodalomét. Eredetileg a magyar irodalom és a matematika tanszékre is benyúj-
totta pályázatát. Az előbbire hívták meg, de Arany János kedvéért (hogy az 
irodalom tanszék Aranyé lehessen) vállalta a matematikát. 

1 Szinnyeinél ennyi olvasható róla: „Iduna (Szász Károlyné, Szász Polyxena), Szász János 1848. követ 
és Ferenczy Zsuzsa leánya, szül. 1832-ben Erdélyben, szemeriai Szász Károly költő s jelenleg ev. ref 
püspöknek unokahuga és első neje volt. Meghalt 1853. jan. 17. Nagy-Kőrösön, hol férje akkor tanár 
volt. Költeményeket (Iduna névvel) közölt tőle a Divatcsarnok (1853), a Hölgyfutár (1853), a Szépiro-
dalmi lapok (1853), a Délibáb (1953), Nővilág (1857), a M. Szinházi Lap (1860) sat. Költeményeit 
halála után férje Szász Károly adta ki: Iduna hagyományai. Pest, 1853. (Ismerteti: GYULAI Pál, Pesti 
Napló, 1086. szám,)” (Lásd SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., MKKE, 1981–82, V, 1.) 
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Ez a szülőföldjétől távoli, de biztos megélhetéssel kecsegtető állás tette aztán le-
hetővé, hogy végre elvegye feleségül szerelmét. Az esküvőt 1852. április 15-én tar-
tották. A szemtanúk szerint a fiatalasszony, Szász Polyxéna szépségét, műveltségét, 
szellemességét csak szerénysége múlta felül. A fiatalok Nagykőrösön nagyon boldo-
gok voltak. Kevés emberrel érintkeztek. Inkább csak a tanári kar fiatal tagjaival – 
Mentovichékkal, Arany Jánosékkal – tartottak kapcsolatot, igaz, mélyebben beil-
leszkedni módjuk sem volt. Szász Polyxéna egészsége ugyanis megrendült, ahogy 
akkor nevezték, szárazbetegség kínozta. Megint csak kísérteties: Fannit a forróhideg 
betegség viszi el. Tüdőbaj? Tüdőgyulladás? Idunának rohamai, erős fájdalmai voltak, 
ágynak esett, és 1853 koranyarán, június 17-én meghalt. Mindössze huszonkét évet 
élt. Nagykőrösön temették el, a református temetőben. 
 
Iduna költészete 
 
Szász Polyxénának életében mindössze néhány verse látott nyomdafestéket. Vala-
mennyit házasságkötése után, Nagykőrösről küldte be olyan különböző lapoknak, 
mint a Divatcsarnok, a Hölgyfutár, a Szépirodalmi Lapok és a Délibáb. Ezekben jelentek 
meg 1853-ban. 

Halálakor is csak egy füzetre való vers maradt utána, ezeket aztán férje, Szász 
Károly adatta ki Pesten. Összesen tizennégy versnyi a kötet, az Iduna hagyományai.2 
Arany János szép, méltató négy sora vezeti be mintegy mottóként a verseskönyvet: 
 

Mint álló csillagot 
Nem láttuk az égen, 
Fényesen ragyogott, 
Oh, de már estében! 

 
A halhatatlanságban talán mégis jut egy kis hely Idunának. Igaz, manapság kevés 

szó esik róla. Még a nőirodalomban annyira járatos Fábry Anna is elintézi annyival, 
hogy népszerűségét az élete és halála keltette szánalom okozta. Így ír: „Az alig húsz-
esztendős vidéki professzorné egyhúrú költészetét a közeli halál előérzete, vágyódó 
életszeretet és szomorkás búcsúhangulat határozta meg. Igazán szívhezszóló azon-
ban attól lett, hogy szenvelgés és póz nélkül egyszerű, tiszta hangon szólalt meg.”3 

S könyvében egy féloldalnyi hely jut csak költőnőnknek.  
A versek keletkezéséről keveset tudunk. Képei alapján az első két vers származ-

hatott volna még Erdélyből, a házasságkötés előttről is, de meggyőződésem, hogy 
Gyulainak van igaza,4 aki úgy vélte, a kötet valamennyi verse Nagykőrösön született. 
Sőt, még az is csak közelítés az igazsághoz, amit Gyulai Pál gondolt, hogy a versek 
keletkezési sorrendjükben követik egymást. Az igazság az, amire korábban utaltam 

2 FÁBRY Anna, „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története két századforduló között, Bp., Kortárs, 1996, 86. 
3 Uo. 
4 Említi OSVÁTHNÉ KHOLEN Albina, Iduna élete és költészete = Külön lenyomat a nagykőrösi Arany János 
Társaság 1928–29. évi évkönyvéből, Nagykőrös, 1929, 9. 
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már: hogy a versek fiktív verses önéletrajzzá, ha tetszik versekből felépülő regénnyé 
állnak össze. Mint majd igyekszem megmutatni, nem egyszerűen versekkel van dol-
gunk, hanem egy tökéletesen megkomponált lírai ciklussal. Érdemes tehát köze-
lebbről is szemügyre vennünk. 

Mindössze tizennégy vers alkotja a kötetet. A cím azonnal intertextuális kapcso-
latot teremt a Fanni hagyományaival. A kapcsolat itt sem véletlen: egy halálra készülő, 
az elmúlással kényszerűen szembenéző költőnő munkájáról van szó, egy olyan vers-
ciklusról, amely – feltehetően ennek Iduna a tudatában volt – csak halála után jelenik 
majd meg kötet formájában. Éppen úgy, ahogyan Fanni műve is csak a (virtuális) 
szerzőnő halála után látott napvilágot. (De feltéve, hogy Iduna esetleg optimistábban 
szemlélte betegségét, életkilátásait, és magánemberként remélte a gyógyulást, az sem 
változtat a lényegen, hogy a költőnő verseskötetét szerelem és halál ellenpontjára 
komponálta.) 

Komponálást említettem, mert, mint azonnal látni fogjuk, a versek elhelyezkedé-
se szimmetrikus architektúrát teremt. 
 
A kötetkompozíció 
 
A kötet első verse a Fecske. Ez a vers azonnal létrehozza azt a jellegzetes, zárt női 
világot, amelynek Iduna megszólaltatója akar lenni. Tipikusan háromszereplős vi-
lággal van dolgunk. Két főszereplője a költő(nő)i én és megszólítottja, a fecske, vala-
mint a távollévő harmadik, az ő, akit a költő(nő)i én szerelemmel szeret. A 
költő(nő)i én teljes világa egy ház belseje (az ablakban áll), onnan szemléli a maga 
kis világát, elsősorban az ablak közelében röpdöső madarat. A fecske a romantikus 
szabadság megtestesítője (még ha nőiesen finom változatban is: nem börtönéből sza-
badult sas, mint Petőfinél). Látványa hősnőnket vágyakozással tölti el, mert a madár 
szabadon átléphet ebből a kis, női világból abba a másikba, a nagyba, a kinti isme-
retlenbe, amely – legalábbis jelenleg – elragadta hősnőnktől a kedvesét. A madár 
egyfajta médium szerepét tölti be, képes magára ölteni a szerelmes alakját, rá átvihe-
tő a szerelmes iránti érzelem (megcsókolható, táplálható, megvédhető). Alakjának 
szexuális tartalma alig is rejtett. Másfelől helyettesítője a távollévő kedvesnek abban 
az értelemben is, hogy csókot hozhat tőle a költő(nő)i énnek. 

Mellesleg rábízható a kedvesnek küldött fontos üzenet, ilyen értelemben össze-
kapcsolója a két világnak: 

 
Mondd meg neki, hogy ne járjon 
A hír bolygó fénye után. 
A boldogság, kis fészekben 
Lakik a kunyhók oldalán. 

 
Az üzenetből, amely a már megismert két világot építi teljesebbé, megtudjuk, 

hogy a kinti, a távoli, a férfi világát a hír bolygó fénye mozgatja, míg a nő kis világában, 
a kunyhóban a boldogság fészke található. 
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Érdekes módosulása ez a romantikában olyan közkedvelt palota és kunyhó el-
lentétnek: itt nem társadalmi csoportok, gazdagok és szegények ellentétéről van szó, 
hanem a két nem, a férfi és a női világ ellentétét tartalmazza, egyúttal bizonyos mér-
tékig a lelki szegénység és gazdagság is szemben áll egymással. Nemcsak a boldog-
ság helyét ismerjük meg belőle, de a női magatartás, a női sorsideál is megjelenik 
benne: a nő ugyan vágyakozik a szabadság után (irigyli a fecske szabadságát), de 
nem lép túl a női lét kijelölte határokon (a kunyhó ablakából belülről szemléli a 
világot). Sorsa a várakozás a szerelmes (férfi) eljövetelére. 

A kötet második verse ezt a gondolatot, ezt a képi világot bontja ki. Ha az első 
vers – szövegének mögöttes tartalmából ítélve – a nappali álmodozást jelenítette 
meg, a második vers már címével jelzi, most az éjszaka gondolataival találkozunk. A 
vers címe Éjjel. 

A költő(nő)i én világa azonos az előzővel: hősnőnk ismét az ablakban áll. Most 
azonban nem egy röpdöső madár, hanem az éjszakai égbolt, a hold és a csillagok 
alkotják távol lévő szerelmesével együtt azt a háromszemélyes világot, amely a kötet 
első verséből már ismerős: 
 

Késő az éj, ragyog a hold, 
Ablakomnál állok még, 
Fényesen mosolyg az égbolt, 
Szívem reszket, arcom ég. 

 
Emlékezet vagy merengés, mondja a következő strófa eleje, és a vers ezen az el-

ven szerveződik tovább. A harmadik-negyedik versszakban az emlékezet, az ötödik-
hatodikban a merengés sorai, azaz a múltat idéző illetve a jövőt tervező gondolatok 
olvashatók. Az utolsó két versszak teremti meg a korábban említett szerelmes hár-
mast: a költői én megszólítja az éjjelt, a holdat és a csillagot, s az utóbbira bízza 
hűségvallomását, hogy a távollévő kedveshez az juttassa el: 

 
És te csillag, éjnek álma! 
Küldd hozzá egy sugarad: 
Hogy életbe és halálba 
Szívem hozzá hű marad. 

 
Az életben és halálban tartó hűség jól ismert költői közhely volna, csakhogy 

Iduna hagyományait olvassuk: egy halott költő sorait, akinél a halálon túlra szóló ígéret 
hitelét éppen a halál adja meg. 

A kötet harmadik verse a Heinéből címet viseli. Szerelmes vers, Heine Die 
Heimkehr (Hazatérés) című helyzetdalának fordítása. A cím is mutatja, hogy a sokáig 
távollévő tér haza kedveséhez, ez a (férfi) költői én a szép halász leánykát kérleli, hoz-
zá beszél, neki udvarol. Mintha az első két vers vágyakozó női hangjára, üzenetére 
felelne ez a vers. A szerelmesek találkozását jeleníti meg. Pillanatkép, amelynek idilli 
voltát megerősíti, hogy rögtön utána a Búcsuzás című vers következik: azaz az idill 
máris múlttá válik szinte a szemünk láttára. 
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Ez utóbbi vers a szülőföldtől, Erdélytől való búcsú. Tizenegy négy soros strófá-
ból álló verssel van dolgunk: már a szöveg terjedelme is jelzi, hogy az eddigieknél 
jelentősebb, talán egyben bonyolultabb közlendők szólalnak meg itt. S valóban így 
van, elég elsőre végigfutni a versen, hogy lássuk, maga a szerkesztés is igényesebb, 
ennek a versnek a szerkezete nagyobb teher viselésére képes. Mindenekelőtt észre-
vehető, hogy keretes szerkezettel van dolgunk, az első strófa búcsúszavai megismét-
lődnek az utolsóban, habár a két versszak második fele egyenesen ellentétet alkot, 
azaz a keret variált, és nemcsak keretbe foglal, de jelzi azt az érzelmi dinamikát is, 
amelyen a vers végighalad. Az első versszak így szól: 
 

Isten veled Erdély, szülő földem! 
Elszakadtál mindörökre tőlem. 
Vagy mit mondok! Én hagylak el téged 
S veled együtt annyi szép emléket. 

 
A folytatásban a negyedik sorban említett szép emlékek sorakoznak: az erdélyi 

táj, a barátnék rajongó csoportja, majd a vágy, a sejtés, a reménység, az ábránd jele-
nik meg Hősnőnk nemcsak a tájtól, hanem azzal együtt kissé mintha ifjúságától, 
lányságától is búcsúzna. Feltűnik végül a szerelem csillaga. Amelyről megtudjuk, 
hosszú ideig visszatartotta, enyhet adott e csillag a költői énnek, ám ez ugyanaz a 
csillag, amely most elvezérli őt szülőföldjéről. Elvezérli, több örömet ígérve a jövő-
ben, mint amennyit a múlt adott. És már következik is a záróstrófa: 
 

Isten veled Erdély, szülő földem! 
Elszakadtál mindörökre tőlem. 
Hátam megett még virágok nyílnak, 
De előre menni int a csillag! 

 
A vers képanyaga szervesen illeszkedik az előzőkéhez, a női kisvilág képei ezek Mert 

bár a vers elején látszólag megszólíttatnak Erdély völgyei-halmai, a folytatásban egy képze-
letbeli kertbe jutunk, ahol mitologizált, megszemélyesített fogalmak körében valamiféle 
tündérkertben járunk, ahol az életkedv méheraj képében, a boldogság mint ágon nyugvó 
madár, a reménység tarka szép ruhában csalogat, az ábránd pedig pillangóit űzve érkezik. 

Ha a Búcsuzás az eltávozás verse volt, akkor a következő, a Szerettem… című a 
visszatekintésé. Ha az előzőt a jövőbe vetett reménység uralta, akkor ennek a versnek 
a hangulatát a veszteség fölötti fájdalom, a folyamatos értékvesztés határozza meg. 

Az első három versszak viszonylag higgadt hangon idézi fel a múltat, az ifjúsá-
got, a tavaszt, az ábrándozást és mélázást, mindazt, ami a távozással, az új élet be-
köszöntével odalett. Ebben az első részben egyetlen valódi képpel találkozhatni, a 
harmadik versszak hozza e képet: 
 

Szerettem ragyogó ezüst-tón 
Nézni a szép aranyhalat, 

Ha csillag rezgette andalitón 
A víz fölött s a víz alatt. 
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Mint látható, ez a csupa csillogás kép is, bármennyire hajlamosak volnánk való-
ságos emléknek tekinteni, egészében beleillik a kötet eddigi képi világába: arany, 
ezüst, kis tó, fölötte-alatta csillag. A vers igazán csak a negyedik versszakban kezd 
átforrósodni, amikor az első szerelem emlékét szólítja meg a lírai én. 

A második részt az Ah! hova lettetek felkiáltás vezeti be, és máris sorakoznak az 
emlékek: kicsiny kert, virágágy, lugas, iszalag. Mindez elmúlt, elpusztult, mondja a vers, 
elszáradt a rózsatő, elveszett a liljom, nincs többé bokréta, koszorú, oda a kígyós ösvény, a 
merengés violája, a harmatot síró hajnal (ez utóbbi különben nagyon szép, és eredeti 
költői kép!) 

Az utolsó versszak összefoglal, és lezár, mégpedig fordulattal téve emlékezetessé 
és hitelessé a verset: 
 

Mind oda van s nincs soha többé! 
Csak egy maradt mindig velem, 

Mit semmi éj nem tesz setétbé: 
Éltető fényed, szerelem! 

 
Most érkezünk a kompozíció középpontjához, a hatodik és hetedik vers a kötet 

fordulópontja. Idáig a vágyakozás, a szerelmes érkezése, az új életbe indulás, és a 
régitől való búcsú adta a versek témáját. Ha tetszik, a megérkezés, a beérkezés verse 
következik. Ezt azonnal jelzi a cím is: Megelégedés. 

A vers öt strófából áll, és világosan két elkülönülő részre osztható. Az első há-
rom versszak erősen zenei, négysoros dalformát mutat, jól megférnek benne a szá-
zad költészetéből jól ismert közhelyek, a kevéssel beérés filozófiája, a szerencse, hír, 
hiu pompa, dicsőség elutasítása az ibolya-szerénységű életért cserébe. Igaz, a vers techni-
kailag hibátlan, dallama töretlen, szép, másodvonalbeli líra, de talán szót sem érde-
melne, ha éppen e közhelyesnek tekinthető három versszak végén nem érné 
meglepetés az olvasót, amikor mindez a világ nem általánosan helyesként, a nagyvi-
lágtól való lemondás ideológiává emeléseként jelenik meg, hanem kifejezetten a nő 
sorsaként, sőt: ez az asszony végzete, mondja a vers. 

Azaz nem arról van szó, hogy nincs, nem volna a költői énnek vágya a fény, a 
dicsőség után, pusztán csak belátja, hogy a nőnek elrendelt sorsa, végzete, hogy 
lemondjon minden efféle vágyról, és elfogadja, hogy a homályos árny az ő helye. Hi-
szen – és innen visszanézve egészen másként hangzik az első strófa imént még 
közhelyesnek érzett lemondó magatartása is: 
 

Hisz lehetlen: egynek mindent 
Bírni a föld kerekén. 

 
A nő, mondja a vers, örüljön, ha asszonyként megtalálja a helyét, hiszen számára 

lehetlen egyszerre, együtt elérni a magánéleti boldogságot és a dicsőséget. 
A vers második része valamiféle bizonyítása annak, hogy a kisvilág is megadhatja 

a boldogságot az embernek. Hogy itt, a női lét lényegénél is súlyosabb gondolatok, 
mélyebb érzések szólalnak meg, azt már a negyedik versszak mutatja, amikor az 
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eddig négysoros formát egy – szinte Adyt előlegező – sorbetoldás zökkenti meg, 
ötsorossá téve a versszakot: 
 

Meg van az én napom nékem, 
Meg vannak virágaim. 

Enyhe árny az én életem, 
Sötét lomb alá temetem 

Örömeim, vágyaim… 
 

Az első három sor mintegy folytatja az előző versszakok közhelyes képeit és dal-
lamát, ám a negyedik sor váratlanságával, ritmikai újdonságával (hiszen fülünk már 
beállítódott a 4/4 és 4/3 osztató sorok váltakozására, és most a várt hetes helyett 
ismét egy nyolcas következik, ráadásul csak rendetlenül 3/5 vagy 5/3 lehet az üte-
mek tagolódása) megállít. Maga a szöveg is figyelmeztető: a sötét lomb után a temetni 
ige következik, amely – megint csak a kötet külső keretére (Arany és Szász Károly 
bevezető versére) illetve a címre és a cím keltette befogadói várakozásra rájátszva – 
a halálra utal. Egyúttal újra előállítja a vers fő feszültséget keltő ellentétét: a kijelen-
tésekben megfogalmazott lemondást és vágytalanságot, és ezzel szemben az újra és 
újra kibukkanó igazságot, hogy nagyon is volnának a lírai énnek (a nagyvilággal 
kapcsolatos) örömei és vágyai, ám ezeket, látjuk, el kell rejtenie, el kell temetnie. 

Igazán izgalmassá azonban az utolsó versszak teszi Idunának ezt a versét. Ha az 
imént csak távoli utalásként jelent meg a halál, ebben a versszakban már kimondottan 
arról van szó. S a verszárlat, mely szedésével külön kiemelkedik a szövegegészből, 
már egyértelműen valami ki nem mondott, borzasztó fenyegetettségről beszél: 
 

Ennyi örömmel beérem 
A míg csak napom leszáll: 

Oh sors, tőled csak azt kérem: 
Ne tégy többet semmit értem, 

Hagyd meg azt, a mit adál. 
 

Hogy mi ez a veszély, ez a fenyegetés, azonnal kiderül, ha a következő vers cí-
mére nézünk: Kór-ágyon. A betegség tehát az, ami lerontja a megszerzett kis boldog-
ságot, ami kétségessé teszi még a kevéssel megelégedés örömét is. 
 

Becsét hogy’ értené a gazdag 
A kincsnek, mely halommal áll? 

 
Ezzel a felütéssel indul a vers, kérdéssel, majd az egészséges (virtuális) olvasó 

megszólítása következik. Ifjúság és betegség ellentétét a szerelem sem enyhítheti, 
mondja a szöveg. Édes szerelmi hangnak és panasznak, a szerelmesek vetett ágyá-
nak és a betegágynak ellentétét aztán egy volt tavasz boldogságának illetve a jégvirá-
gos jelennek ellentéte váltja fel. Megint csak olyan ellentétpár, amelyet akár 
közhelyesnek nevezhetnénk, ha nem söpörné félre a közhelyességet a valóságnál 
valódibb, már-már szürreális kép: 
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Oh mint tudna e szív örülni 
És élni benned, szerelem, 

Ha ágyamon nem látnám ülni 
A kínt, szenvedést szüntelen. 

 
A fájdalom egyébként természetes eltávolítása (a fájdalom sosem a miénk, nem 

mi fájunk, csak a kezünk, a hátunk, valamely tőlünk különböző részünk fájhat, akivel 
ilyenkor sosem érzünk közösséget, ellenkezőleg, szinte ellenségünknek tekintjük) 
ebben a versszakban önálló emberi alakká válik, ellenséggé, aki ott ül ágyán, és kí-
nozza hősnőnket. 

Az utolsó versszak megint csak kissé közhelyes idillje (tavaszmező, zöld lomb, 
zöld fű), benne az első két versből megismert kisvilág három személye (a költői én, 
a kedvese, és a daloló madár) most válik igazán mély tartalmak hordozójává: a sze-
rény boldogság is elérhetetlen már. Csak vágyként, a betegségnek, mint feltételnek 
múltán jelenhetne meg (Ha ülhetnék tavaszmezőben… kezdődik a zárlat.) 

Ezzel jutottunk túl a kötet közepén, innen a betegség válik elsőrendű témává. Ez 
a második rész a Sem éjjelem, sem nappalom… kezdetű (című) verssel kezdődik. 

A vers itt is a szerelmes keze vetette ágy és a betegágy azonosságával és ellenté-
tével indul, és a harmadik versszakban a szerelmes meg is szólíttatik: 
 

Én kedvesem, hű szerelmem! 
Te látod nehéz gyötrelmem. 
Imádkozz’ a jó istennek: 
Legyen vége egyszer ennek! 

 
A vers azonban még csak most kezd szárnyalni. A már sokszor emlegetett kisvi-

lág, az idill elemei sorban megszólítottá, felszólítottá válnak. Itt a tavasz, a természet 
újjászületik, mindenütt gyógyító erő lakozik. A fű, fa levél, jó virágok orvosságot, 
gyógyulást hozhatnának, a szellő gyógyerővel visszahozhatná az egészséget és az ifjúsá-
got, a meleg napfény, a madárszó a régi vidámságot, mondja a lírai én. A vers csúcsán az 
éjjel válik megszólítottá, s a vers meglepő nyíltsággal beszél a szerelmi vágyról, sze-
relmi kéjről: 
 

Titkos éjjel, édes éjjel! 
tele vággyal, tele kéjjel! 
Hozd vissza még egyszer nékem: 
csendes álmom’, pihenésem’… 

 
Az álom az a kulcsszó, amely továbblendíti a verset a tragikus zárlat felé. Az 

utolsó két versszaknak ez a megszólítottja. Előbb még szótári jelentésében szerepel, 
s mindössze a betegségtől, a fájdalomtól elmaradt pihenés visszatérését jelenti az 
altass, altass el engemet sor. Ám az utolsó strófában már az elveszett boldogságról, az 
elveszett ifjúságról vágyik álmodni a hősnő, s az álom váratlanul örökös álommá 
változik: a halálnak, mint szenvedéstől való szabadítónak az elfogadása szólal meg 
ezekben a sorokban. 
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Nagyon messze jutottunk az első versek naiv, idilli hangjától, világától. Azoknak 
kissé szentimentális hangulatától a romantika sűrűjébe érkeztünk. Kísértetjárás, a 
halottak éjjeli visszatérése, az élők halálba hívása: mindez benne van a következő 
versben, melynek címe megint a kezdőszó: Fölkelnek… 

A vers egyébként is roppant különleges: töredékes, befejezetlen. De ez a töredé-
kesség nem véletlennek, hanem nagyon is tudatosnak tűnik. Éppen ott szólal meg az 
elhallgatás, ahol a félelem, a borzalom elnémítja a nyelvet. Érdemes idézni az első 
két versszakot: 
 

Fölkelnek éjjel a halottak, 
S hínak magukhoz engemet, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Fehér arccal, fehér ruhában, 
Ki jő a sírok közt felém? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Jó nagyanyám, öreg szülém. 

 
Ami itt hiányzik, az maga a kimondhatatlan. S a hiány éppen arra képes, hogy ezt 

a kimondhatatlant megragadja, megtartsa két sor között. Az, hogy láthatatlan, amint 
a halottak elősereglenek, és szólítják a hősnőt, sokkal félelmetesebb, mint bármilyen 
leírás, kimondás. Mint ahogy félelmetes a közelgő kísértet alakja is: itt az egysornyi 
csend a ráismerés előtti rettegés pillanatát őrzi, ezt adja át az olvasónak. 

A versindítás rémítő kísértet-alakja a szemünk láttára fokozatosan átalakul. S a 
boldog, síron túli megnyugvás hordozójává válik. Ez a megjelenő kísértet előbb 
maga inti a hősnőt, hogy menjen vele. S mint gyorsan kiderül, a hősnőt csak az 
tartja vissza, hogy még búcsút akar venni kedvesétől. Mert különben máris menne. 
Azt reméli ugyanis, hogy a koporsó világa egy jobb világ. Hogy ott, a halottak kö-
zött ismerősökre találhat, és maga is fehér arccal, fehér ruhában szenvedéstelen járhat 
majd. A befejező strófában már egyenesen ő kéri a megjelent kísértet-nagyanyát, 
hogy vigye magával, hogy előkészíthesse a helyet szerelmesének, aki egykor majd 
követi őt. Ez a halálvízió a legjobb romantikus versek színvonalára emeli hirtelen a kis 
kötetet, amely – ha nem is minden mozzanatában – itt mindenképpen megérdemli a 
késő kor olvasójának (és persze az irodalomtörténetnek) tetszését és elismerését. 

A vers egy kipontozott sorral zárul: folytathatnám, mondja ez a jelzés, de mit is 
lehet elmondani a halál utáni találkozásról, arról a világról, amit senki se látott, senki 
se ismer? Legföljebb ki-ki a maga módján (a költőnőtől immár elengedve a fantázia 
útján) elgondolhatja, mi következik (ha következik…) 

Az Apróságok cím három kis verset fog össze. Mindhárom két részből áll, s 
mindhárom egyetlen ellentétre épül. Az első (Azt álmodtam…) álom és valóság, éj-
szaka és reggel, ég és föld, valódi és metaforikus jelentés kettősségével játszik. Már 
ebből a bemutató mondatból sejthető, hogy nem lehet rossz vers, ami nyolc sorban 
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ennyi mindenre képes. Az első versszak az éjjel, az álom: az égről leszállt, eltűnt 
csillagokról. A második strófa a reggel: a kert virágain ott ragyognak a csillagok. Való-
ban apróság ez a vers, de mind szerkezetében, mind kompozíciójában tökéletes. 

A második vers két egymás mellett járó csillagról szól, s a naiv kérdésre, vajon 
mi tartja őket együtt, szól az utolsó sor válasza: az örökéletű szerelem. A csillagok tehát 
a szerelmesek jelképei… Nem mondhatnánk éppen eredeti ötletnek, még ha szépen 
el is rendeződik ebben a nyolc sorban a gondolat. 

De egészen bizonyosan a harmadik vers a legszebb a három között, talán épp 
ezért is kerül a kis cikluson belüli ciklus végére. Formája is szokatlan: a kötet versei-
nek többsége kereszt- vagy félrímes, ez a vers páros rímekkel zenél. Nyugodtan 
beszélhetünk zenéről, mert a szokásosnál talán a rímek hangzása is erőteljesebb: 
árral–madárdal, felhő–szellő, szenvedéllyel–éjjel, másom–gyógyulásom. Érdemes a vers egé-
szét idézni, hisz tíz sor mindössze: 
 

Jő a tavasz illat árral. 
Ébred a vidám madárdal. 
Zöld az erdő, víg a patak. 
Föld s menyország mosolyganak. 
Suttog a fű, jár a szellő, 
Aranyos szélű a felhő. 
Ég a nap lángszenvedéllyel, 
Édes álmot hoz az éjjel. 
Gyönyör, élet minden máson: 
Csak nekem nincs gyógyulásom. 

 
Nem csak azért idéztem a verset, mert szép, és mindenképpen megérdemli, hogy 

ma is olvassuk, nyugodtan mondhatni, hogy minden romantikus versgyűjteményben 
ott volna a helye. Azért is érdemes vele megismerkedni, mert ez a szövegdarab azok 
egyike az Iduna hagyományaiban, amelyek közvetlen beszélő viszonyban vannak Fanni 
hagyományaival. Igaz, a romantika általában véve is kedveli a belső és külső, ember és 
természet világának, hangulatának efféle szembeállítását, de itt ennél sokkal többről 
van szó. A Fanni hagyományai LI. részét idézem: 

Derül a kikelet. Elevenség és élet terjed mindenfelé tőle. Énbennem az éltető erő napról 
napra fogy. Elestek tetemeim, szegény szívemet durva héj borította be... Mint repdesett 
másszor tavasz eljöttére! A legelső fecske, mely mellettem elcsapongott, a legelső gólya, 
mely a levegőben evezett, édes andalodásba hozott... A pacsirta fennyen járó csavargó éne-
ke örömhírmondó volt. A rózsabimbó, a kikirics, melyet legelőször megláttam, örvendező 
kiáltásra fakasztott. Most megrezzent a fecske, a gólya képzelődésem félrevezeti, és a mesz-
szeség, elválás, elreppentés képeit támasztja fel bennem. A pacsirta halálos éneket dalol. A 
kikirics és a rózsabimbó (így sóhajtok) talán a jövő tavaszkor síromon nyílik.5 

A vers és a prózarészlet nemcsak hangulatával, de egész költői leleményét te-
kintve igen közeli rokonságban áll egymással. Itt is, ott is egy-egy beteg, halálra ké-
szülő, gyógyulást nem találó hősnő, szembesülve (szembesítve) a tavasz megúju- 

5 KÁRMÁN József, Fanni hagyományai = mek.oszk.hu/0070000722/00722htm [2015. 10. 30.] 
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lásával, mindazokkal a képekkel, amelyek egykor az idilli élet, az idilli boldogság 
üzenetét hordozták. 

Az Iduna-vers más szempontból is fontos: befejező sora – a kötetben elsőször – 
fogalmazza meg a végzet elkerülhetetlenségét, a halál bizonyos bekövetkeztét. Nincs 
már remény, nincs már kétely sem: az utolsó mondat a kijelentő mód könyörtelen-
ségével állapítja meg: nincs gyógyulásom. 

Maga a kötet is a végéhez közeledik, már csak két vers maradt hátra. Egészen bi-
zonyos, hogy egyfelől a kötet érzelmi és hangulati csúcsára érkeztünk, másfelől a 
kötetkompozíció keretszerű lezárása van előttünk. Az utolsó előtti vers a Vágy cí-
met viseli. Tekinthető a Búcsuzás tükörképének is: abban az Erdélyből való távozás 
keltette érzelmek, az új élet reményei szólaltak meg, ebben a visszavágyódás, a re-
ménytelenség. A vers legfőbb kompozíciós elve most is az ellentét: a (nagykőrösi) itt 
és az (erdélyi) ott között. Az egyik oldalon betegség, idegen lég, pusztaság, árnyékta-
lanság, a másikon kéklő hegyek, zöld mező, édesebb virágnedv, frissebb levegő, 
udvar, kis lak, zöld kert, berek, ismerősebb csillagok. Itt egyetlen árnyként a temető, 
megváltásként a halál, ott a gyógyulás. Legszívesebben az egész verset idézném, de 
elégedjünk meg az utolsó, a záró strófa (Kisfaludy Károlyt is idéző) soraival: 
 

Édes anyám, szülő földem, 
Látlak-e még valaha? 

Ah! a nap már lemenőben, 
S jő a hosszú éjszaka… 

 
Szinte döbbenetes, ahogy az utánérzésszerű első két sor után hirtelen súlya lesz a 

szövegnek, a lemenő nap már átvezeti a képet a konkrét látványtól a metaforikusba, 
hogy aztán a negyedik sor hosszú éjszakája már sokkal inkább a halált jelentse, 
semmint valamiféle hétköznapi éjjelt. S a gondolat ilyen átalakulását erősíti meg a 
vers végén sorakozó háromnál több pont is. 

A vers egyúttal ismét felidézi, összefoglalja mindazt a képanyagot, amelyből az 
egész kötet építkezik. Újra itt van az idill, ahonnan indultunk, most már nem jó 
szívvel elhagyott múltként, hanem soha el nem érhető gyógyulásként, jövőként. S 
ami legmegrázóbb, hogy az idilli hármasból, melyet a költő(nő)i és, a természet 
(madár, csillag, stb.) és a szerelmes férfi alkotott, ebben a versben teljes egészében 
hiányzik ez utóbbi. Mintha a vers mélyén valamiféle megbánás rejtezne. Kimondat-
lanul ugyan, de mintha a régi döntés, mintha Erdély, a szülőföld, az édesanya házá-
nak elhagyása, a szerelem választása lenne az okozója a legyőzhetetlen betegségnek. 
A Vágy visszavágyakozás tehát nemcsak térbeli értelemben, hanem a női sors időbe-
li értelmében is: vissza a lánykorba, az ifjúságba, a család körében valamikor létező 
egészséget adó boldogságba. A szöveg sorai között ott rejlik a női életsors, a női 
végzet egyfajta megkésett elutasítása is. Hiszen a lemondás, a megelégedés, a kisvi-
lág választása sem ment meg a mindent megsemmisítő korai haláltól. 

A kötet a nagyon tudatosan kompozíciós zárlatnak tervezett Tanítsatok… című 
verssel zárul. Ennek hat négysoros versszakában a költői én természeti jelenségeket 
szólít meg, mintegy végképp összefoglalva és lezárva a kötet költői képanyagát. 
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Tavasz, erdő, levélke, pelyhes kis madárkák fészke, méla hold, délibáb, setét berek, 
daru-sereg, rózsa-szirom, rezgő falombok, párosan búgó galambok, csillag, fénybo-
gárka, fű, illat, ibolya, lemenő nap, lehulló levél, kihamvadt láng… Az ifjúságtól a 
halálig, a kötet első versétől az utolsóig vezetnek a képek. Átfogva a kötet, az Iduna 
hagyományai teljes gondolat- és érzelemmenetét az idilltől a halálig. S ami e vers na-
gyon is tudatos szerkesztését bizonyítja, az, hogy minden ilyen négysoros strófa 
végén egy kiemelt ötödik sor áll, ez tartalmazza a megszólított természeti mozzana-
tokhoz intézett kérést. Valamennyi a tanítsatok felszólítással indul. A Tanítsatok re-
mélni! után a Tanítsatok ábrándozni! következik, Ezt a Tanítsatok szerelemre! majd a 
Tanítsatok imádkozni! követi, hogy a szabályos sor az életvégi visszatekintéssel, a 
Tanítsatok emlékezni! felszólítással érjen véget. Már csak egyetlen versszak marad, 
talán a legszebb. Nemcsak vers-, de kötetzáró is egyben, megérdemli, hogy idézzem: 
 

S te ősszel lehulló levél, 
Mely szelek játéka levél, 
Hulló csillag, kihamvadt láng, 
Fellobbant s elalvó világ: 

Ah! tanítsatok meghalni! 
 

Az ötödik sor megbontása, a tanítsatok szó elé beiktatott felkiáltás megint olyan 
költői lelemény, amely a kimondott szó hitelét megadja. Mert ez az egyetlen olyan 
kívánság, amit – bármit is éljen meg az ember – nem könnyű kimondani. Nyilván 
Idunának sem ment könnyen 

Így kerekedik tökéletes ciklussá a kötet, hibátlan kompozíciós ívet írva le. Jel-
lemző a magyar irodalomtörténet-írásra, hogy még senki nem figyelt föl erre a na-
gyon is jól kitapintható tudatos kötetépítésre, erre a lírai regényre. 
 
Iduna helye az irodalom történetében 
 
Feltétlen szólni kell Szász Polyxéna, azaz Iduna mesterségbeli tudásáról is.  

Egyébként nemcsak ritmikailag, de rímelését tekintve is figyelemre méltó ez a 
költőnő. Általában csengő, modern asszonáncokkal dolgozik, melyek mindig erősen 
zengők. Olyan telitalálatok közül tallózhatunk példát keresve, mint a vigyetek el – ez a 
kebel, az édesebb – a sebet, a kis lak – csillag, az álma – halálba, az érezém – hű kezén vagy 
a jövének – évek rímpárok. 

Nyugodt szívvel mondhatom, Iduna mindet tudott, amit a maga korában, a 19. 
század közepén Magyarországon a költészetben tudni lehetett. Ennél is többet: 
tökéletesen beszélte e korszak talán legidőszerűbb európai költői nyelvét, a bieder-
meiert. 

Nehéz pontosan megmondani, hogy ez a stílusirányzat (életérzés? magatartás?) 
pontosan milyen határok között tételezhető. Valójában a 19. század második évti-
zedétől egészen a század végéig találni olyan törekvéseket, jelenségeket, amelyeket a 
biedermeier fogalma alá szokás sorolni. Persze ez a meglehetősen tág időhatár jelzi, 
hogy lehet kételkedni a fogalom használhatóságában. 
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A biedermeier léte azonban történeti tény. Már a 19. században is használatos 
volt az elnevezés is, és nemcsak lakberendezési stílust, netán zenei kifejezésformá-
kat értettek rajta, hanem körébe soroltak irodalmi alkotókat is. Ekkoriban elsősor-
ban úgy tekintették, mint a német és osztrák irodalomnak a 19. század közepe táján 
mutatkozó stílusirányzatát. Olyanokat soroltak ide, mint Eichendorf, Chamisso, 
Uhland, Geibel, Lenau, Grillparzer. Általában a későbbiekben is elsősorban a kon-
tinensre, vagy szűkebben Közép-Európára jellemző irányzatnak tartották. Igaza van 
Fried Istvánnak, amikor a biedermeier értelmezéséhez az 1815-ös esztendőre utal: a 
Szent Szövetség kora kezdődik akkor, azé a koré, amelyet Metternich-kornak is 
szokás nevezni, és amelyben Európában először valósul meg a megfigyelő megfi-
gyeltetése, amikor az emberek kényszerűségből a közösségi élettől a magánélethez 
fordulnak, közéleti cselekvési lehetőségek helyett a kisvilág válik szemléleti közép-
ponttá. Hadd idézzem Fried István szavait:  

A kierőszakolt béke és társadalmi egyensúly nem igényelt többet, mint passzivitást. Bele-
nyugvást abba, hogy a korábban felcsillant remény, az esetleges kilépés a társadalmi (vagy 
politikai) cselekvés mezejére örökre szétfoszlani tetszik, és a magánéletbe való visszavonu-
lás nem tiltakozás, hanem tudomásul vétele a kikerülhetetlennek. Továbbá: ez a magánélet-
be zárkózás egyetlen szabadság-lehetőséget tartalmaz: a művészetét.6 

A Helikon biedermeierrel foglakozó különszámának7 tanulmányai egymással is 
feleselve ugyan, de rávilágítanak, hogy Petőfi (és Arany) nagy kortárs példaképére, 
Beranger-re éppúgy igaz ez, mint az angol irodalomban a nagyromantika byroni 
hulláma után megszólalókra, közöttük – s ez számunkra különösen érdekes – Jane 
Austenre vagy bizonyos fokig a Brontë nővérekre is. 

Úgy tűnik tehát, hogy a biedermeiernek, ennek a művészettörténeti és stílustör-
téneti korszaknak a kialakulásában a korábban már említett történelmi okok mellett 
jelentős szerepet játszott a francia forradalom Európát megmozdító hatása. 

A társadalmi változás-hullám mindenekelőtt a nők társadalmi előretörésében ér-
zékelhető. A 18. század végének, a 19. század elejének irodalma világosan mutatja, 
hogyan kerül az érdeklődés középpontjába a szabad párválasztás, és ezzel párhuza-
mosan a női sors, egyáltalán maga a nő. Ahogyan majd egy századdal később Euró-
pa felfedezi a gyermeket (mint egyenrangú, teljes embert), úgy fedezi fel a 19. század 
elejének (férfi) Európája a nőt. Nem véletlen, hogy a szentimentális regénycímek 
sora nyugattól keletig csupa női név: Moll Flanders, Pamela, Clarissa, Júlia (avagy az 
új Heloïse), Fanni, Liza. 

Másfelől talán azt is megkockáztathatjuk, hogy a biedermeiernek, ennek a klasz-
szicizmustól, szentimentalizmustól és romantikától is különböző, önálló művészet-
történeti stílusnak a kialakulásában maguk a nők is nagyon fontos szerepet ját- 
szottak. Azok, akik hosszú-hosszú történelmi hallgatás után keresték saját kifejezési 
formáikat, saját hangjukat a képzőművészetben éppen úgy, mint a zenében, a lakás-
kultúrában vagy az irodalomban. Talán ezzel függhet össze az a jól ismert jelenség, 

6 FRIED István, Szempontok a „biedermeier” fogalmának értelmezéséhez, Helikon, 1991/1–2, 139–148. 
7 Helikon, A biedermeier kora – nálunk és Európában, 1991/1–2. 
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hogy a biedermeier bizonyos elemei, jellemzői egészen a 19. század végéig jelen 
voltak a művészetekben (beleértve az irodalmat is). Mert a nők többé nem vonulnak 
vissza: az egyszer megtalált hang, az egyszer kiküzdött nyelv továbbra is rendelke-
zésre áll, most már nemcsak a keveseknek, de minden megszólalni kívánónak. Igaz, 
közben ez a nyelv elveszthette időszerűségét, újdonságát, művészi érvényességét. S 
ezért jogos és érthető a 19. század végének negatív viszonya a biedermeieres jelen-
ségekhez. 

Nem szeretnék belebonyolódni itt a biedermeier körüli, lassan száz éve folyó vi-
tákba, annyi mindenesetre megragadható belőlük, hogy Iduna költészete bizonyosan 
ebbe a körbe sorolható. Óvatosan bár, de megnevezhetők ennek a biedermeier 
költészetnek legfőbb motívumai is: mindenekelőtt a kisnemesi, kispolgári világ rek-
vizitumai, a kisvilág, a házastársi szerelem, a ház, a kert, a kerti fák és virágok, a 
madarak, az éjszaka a holddal és a csillagokkal, az élet apró, mindennapi örömei, 
bánatai, az egészség és betegség, a család, a családtagok közti kapcsolatok, a barát-
ság érzelmei. Ezek alkotnak egyfajta zárt egészet, gyakran idilli szépségűvé stilizálva 
a világot. S mindez ötvöződik a már említett rezignációval: annak tudomásul vételé-
vel, hogy a nagyvilág egyszerre félelmetes és idegen, és egyszerre távoli és elérhetet-
len. A biedermeier háttere az az életérzés, amelyben bonyolult egységet alkotva van 
jelen a klasszicista megelégedés és a romantikus elvágyódás, a lemondás fájdalma és 
az elért boldogság szelíd öröme. 
 
Biedermeier szókincs 
 
Miután az Iduna hagyományai egy egészen kis kötet, megtehetjük, hogy költőnője 
világának feltárásához a teljes szókincs vizsgálatát is segítségül hívjuk. 

Az első és fontos üzenetet hordozó szám, hogy a teljes Szász Polyxéna-szöveg 
összesen 1530 szóalakból áll. Ez 629 szót jelent. Iduna tehát viszonylag kis szó-
kinccsel írta meg a kötetet, a szavak előfordulási átlaga 2,43. A szavak közül messze 
legtöbb a főnév, összesen 226 szerepel 428 alkalommal a versekben. Ezt az igék 
követik, de számuk mindössze 124, mégpedig 260 alkalommal, azaz előfordulásuk 
alig több mint fele a főnevekének. Ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy 86 külön-
böző melléknév található a kötetben 169 előfordulással, valamint 66 igenév, ebből is 
57 főnévi vagy melléknévi, akkor azonnal megállapíthatjuk, hogy az Iduna teremtet-
te költői világ erősen statikus. Itt a névszók uralkodnak. Ha a névmásokat is ide-
számítjuk (ezekből is sok van, 56 névmás szerepel 200 alkalommal), egyértelművé 
válik, hogy ennek a lírának egyik legjellemzőbb sajátossága a leíró, szemlélődő jelleg. 
Ezt még meg is erősíti a határozószók magas arányszáma (45 határozó 112 esetben, 
illetve 9 határozói igenév összesen 9 esetben). 

Ha megnézzük az előforduló igéket, további bizonyítékát találjuk az említett sta-
tikusságnak. Az átlag fölött, tehát legalább háromszor előforduló igék (összesen 25 
ige) majdnem fele nem cselekvést, hanem érzést, gondolkodást fejez ki, vagy egy-
szerűen segédige. Van (11 alkalommal), lesz (7 alkalommal), nincs (4 eset) de itt sora-
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kozik az álmodik (4 eset), érez (3 eset), fél (3 eset), hagy (5 eset), ragyog (3 eset), szeret 
(12 eset), tud (5 eset), vágyik (7 eset), vár (4 eset). 

Ennél azonban sokkal érdekesebb, hogy egyáltalán melyek azok a szavak, ame-
lyek a legtöbbször fordulnak elő. Ha ezeket sorra vesszük, valóban kibontakozik 
előttünk Iduna költészetének világa. 

A főnevekkel kezdjük. Itt a csillag vezeti a sort (14 eset), ezt követi a szerelem (12 
eset), majd a szív (11 eset). Aztán következik jócskán lemaradva az éjjel (de van 2 
éjszaka és 3 éj is!), az élet, a föld és a virág, (8-8 eset), majd az álom, a kebel következik 
(7-7 eset). Hatszor fordul elő a fény, a fű, az isten, a kéz szó, ötször a boldogság, az ég, a 
madár, a tavasz és a vágy. Négyszer találkozni az ágy, az ajak, a berek, a nap, az öröm és a 
sugár szóval, háromszor az ablak, az ábránd, a csók, az éj, az emlék, az erdő, a fecske, a 
fészek, a hold, az ifjúság, a kert, a kín, a (fa)levél, a merengés, a napfény, a reménység, a ruha, a 
szellő szóval. További 34 szó fordul elő kétszer, de ez már az átlag előfordulás alatt 
marad, mint ahogyan a főnevek zöme (150) csak egyetlen alkalommal fordul elő. 

Lényegében ebből már előttünk is áll ennek a költői világnak a rajzolata. Inkább 
éjszaka, mint nappal van, a hős(nő) az ablakban állva nézi a csillagokat, a holdat, a 
szíve szerelemmel van eltelve, keblében álom, merengés, emlék az ifjúságról, öröm 
és remény, néha kín, hívja az ágy, a csók, előtte az idilli tájban (nappal) kert vagy 
berek, napfény, sugár, szellő, fű, (fa)levél, madár, kezében virág… és várakozik, 
talán istenre, talán az életre, talán a szerelemre. 

Ezt a világot sugallják a melléknevek is. A csúcs az édes (14 eset), majd a szép (10 
eset) következik, hogy aztán sorjázzon a jó (8 eset), a zöld (7 eset), a kis (6 eset), a két 
(5 eset), a beteg, a csendes, az egy, a hű és a setét (4 eset), aztán a fehér, az ifjú, a titkos és a 
több (van két esetben sok is) (3-3 eset). Még 16 melléknév fordul elő kétszer, a többi 
55 csak egyetlen alkalommal szerepel. Mint látható, a melléknevek sem teszik konk-
rétabbá, megfoghatóbbá ezt a költői világot, két színt jelentő melléknév kivételével 
(zöld és fehér) csupa elvont tulajdonságról van szó: az édes nem ízként, hanem kedves, 
jó jelentésben szerepel, s mellette a szépség, a jóság, a kicsinység, a csendesség, a 
setétség, a hűség, az ifjúság: csupa-csupa benyomást kifejező, szubjektív tartalmú 
szó. A zöld pedig a főneveknél megtapasztalt – egyáltalán nem valóságos, hanem 
idilli – berek, kert színét jelöli. 

Érdemes még egy pillantást vetni a névmásokra is. Ott is a szubjektum az ural-
kodó. Az én fordul elő legtöbbször (16 eset), de ott van mellette még az engem (9 
eset), a nekem (8 eset), a tőlem (3 eset), a velem (2 eset) valamint az előmbe az értem és a 
reám (1-1 eset), azaz az első személy (a maga névmást nem számítva) 41 ízben szere-
pel. Hogy ebben a világban mennyire egyedül van az én, mi sem mutatja jobban, 
mint hogy a második személy (a neked, rád, rajtad, te, téged, tőled, veled) összesen csak 
17 esetben fordul elő, és a harmadik személy (benne, hozzá, ő, tőle, vele) is csak 10 
alkalommal szerepel összesen. 

Visszatérve még egy pillanatra az igék teremtette világra, a következőket tapasz-
taljuk. Az összesen 124 igéből mindössze 43 fordul elő egynél többször, még keve-
sebb a szóátlagnál gyakoribb előfordulás. A sort a szeret nyitja (12 eset), ezt követi a 
van (11 eset), majd a jő (10 eset) és a visz (9 eset) következik. Hétszer fordul elő a 
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szövegben a lesz, a tanít és a vágyik, majd hatszor az ad, a jár, a lát, és a megy. Ötször 
szerepel a hagy, a hoz, a száll és a tud, négyszer az álmodik, a mond, a nincs és a vár, 
háromszor pedig az érez, a fél, az int, a kér, a marad, a pihen, a ragyog és a vet (ágyat). 

Áttekintve, ha ilyen futólagosan is, Iduna kötetének szókincsét, egyértelműen 
megerősítve érzem, hogy valóban jellegzetes, biedermeier költészettel van dolgunk. 
Így van ez akkor is, ha ennek a kötetnek a keletkezése kívül esik a biedermeier hatá-
raként megjelölt 1848-on. De ne feledjük, ezek az irodalomtörténeti határpontok 
mindig sokkal elmosódottabbak a valóságban. Arról nem is szólva, hogy a szabad-
ságharc leverése utáni évtized Magyarországon legalábbis nagyon közel áll a Metter-
nich-éra világához. A közhangulat nagyon is a biedermeierével rokon: elfordulás a 
politikától, sírva vigadás, rezignáció. 

Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy Iduna költészete igen népszerű az (ekkor 
még nagyrészt női) olvasóközönség körében. Sőt, nemcsak az olvasóközönség, de a 
magas kritika is elismeréssel szól róla. Arany János maga írt ajánló-bevezető verset az 
Iduna-kötet számára. És ekkoriban írja Tompának:  

[…] a magyar nem tudja megbecsülni, amije van, s oly külföldi mintákat állít fel magának, a 
minőkkel ott is csak századok dicsekedhetnek. Nézzük el bármelyik – német, angol, francia 
– irodalmat, leszámítva egy-két világhírű celebritást: avagy nem mérkőzhetünk-e mi a töb-
bivel? Mivel nagyobb egy Geibel, Beck, L. Cavanagh stb, mint Tompa? Sőt mivel több, 
mint Szász K. és Iduna?8 

Ez a gondolatsor nemcsak azért fontos, mert Arany (szerintem nagyon is helye-
sen) Tompa és Szász Károly mellé állítja Iduna költészetét, jelentőségét, értékét 
tekintve, hanem azért is, mert az összehasonlításképpen említett költők (Geibel, 
Beck, Cavanagh) éppen az európai biedermeier reprezentánsai. Arany később, a 
hatvanas évek elején, a nőirodalommal kapcsolatban kirobbant vita során is elisme-
rően említi Iduna nevét. Így ír: Nálunk a lyra női ujjakon, ha adott is kellemes han-
gokat: egy Iduna, egy Ferenczi Teréz például vékony füzetben hagyta ránk szelleme 
jobb részét9 

Sőt, akár meg is lepődhetünk, mert még Gyulai Pál is megkegyelmez Idunának. 
Őt cikkében a kivételek közé sorolja.10 És amikor némileg a női élet eseményeiben 
akarja látni a költőnő népszerűségének okát, bizonyos értelemben véve igaza van. 
De Iduna nemcsak a magyar nőirodalom történetének kiemelkedő értéke, hanem a 
magyar irodalomtörténetben is egy olyan vonulatot képvisel, a biedermeier líráét, 
mégpedig igen magas színvonalon, amelynek létét, jelentőségét – legalább Közép-
Európában – már egy évszázada fel- és elismerték. Ideje, hogy mi is így tekintsünk, 
megérdemelt megbecsüléssel költőnőnkre, és lírai regényére, az Iduna hagyományaira. 
 

8 ARANY János levele TOMPA Mihályhoz, Nagykőrös, 1854 június 23. Lásd ARANY János Leveleskönyve, 
szerk SÁFRÁN Györgyi, Bp., Gondolat, 1982, 245. 
9 ARANY János, Malvina költeményei = ARANY János összes művei (kritikai kiadás), szerk, KERESZTURY 
Dezső, Bp., Akadémiai, 1968. XI. 365. 
10 GYULAI Pál, Irónőinkről = GY. P., Kritikai dolgozatok, Bp. Franklin, 1908, 294. 
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