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Bevezetés:
.•.. ...
. 'A XYII1.' század legnagyobb angol' ir6jár61 és munkásságá. r91 készitett'
.diafilmünkelsó
képeként \Jonathan SNift hiteles
arc';:'
képét mutatjuk be.
.
.. Elöljáróban
azonban megjegiezzUk, hogy'Swift eg~széletinüvének és magának a Gullivernek aprólékos, részletes
ismertet~- .
se nem férne bele egy diafi1.m szUk korlátai
közé. Maga a "Gtilli. ver utazásai"
olyan alkotás, .melynek csaknem mindsn mo saana t a
képbe "kivánkaz1k. Ez· viszont. többszáz kép felhasználását
.igé-.
nyelné. Meg kell' tehát azzal elégednUnk, hogy ásak alériyeges
. mozza.p.atokravOIlatkozó képeket használjuk fel •. ame Lyek.' : nagy .
vonásokban megismertetnek bennünkat a" világirodalom egyik kimagasló.szatirikus
regényir6jának.életével
és·mUvei.vel.
--

i. Jonatha'l Swift /Charles'
,:Fortait, Galleryben/

Jervas
. .

fes"tménye a londoni National
."

JenathaaSwift
Dubl~nben szUletett.1667.
november30-án •
.El,szegényedett szUlei csak rokoni támogatással tuaták t~i ttat,ni a különös természetU~ gyermeket •. aki
betüvetést
Kilkennyben,
m'ajd köz épd sko Lad és egyetemi tanulmányait a aublini Trini ty'!'Kollégiumban, illetdleg
Oxfordban végezte.
.
2. Dub~in,'Swift szUldvá~os~ /Grandville metszet~/
.' -".' . - -Eooén -a: vároéoá'fi: ézülététt.Jonathan:
Swift ,. akinek Szülei
igen nehéz .anyagi kö:r;Ulményekközött.
Lt ek•. J:)ublin. Swift -ko'rában
már fejlett,'polgáriaau~t
város volt. Swift a városnak Hoey's
Court nevU háztömbjében született,
a 7;...es számu házb ari. Képünkön Grandville 'me t az et e nyom'ánav,árost
1 á't ha tjuk.
.
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3.· Sir' Wi'iliam Templef 'akinél ·Swiftévekig
titkár volt!Grand, v:i,11e"metszete/:: .,~.'" '. ' :'.. '".1688-ban"meghal tSwift
egyetlen támögg:tója, Godwin'Swift.
A_"~uszonegy· eszte~d~aJona t~á.nnak. minthogy' nagybátyja tám\Jgatá~
. sára többé nem számi thatott,állás
után kellett· néznie. Igy kerül t '16896sz-én' Sir William Temple-hez •. Temple, fel világo'sul t ..
gondolkodásu' diplomata volt, akinek házánál Swift megismerte a
".'társaságot,
az életet.
Közvetlen, személyes kapcsolatba került
.
a politikai'irodalmi éa társasági": éléttel. s. a -Temple-nél töltött"
..
évek dé5nt6 hatásuak voltak sorsára,fejI6défiére.egyén1áég.ének·
-"..
kialakulására.,"',
.
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Háromszor is otthagyta titkári állását, da mindig visszatért
William Templeházába
és ott is maradt urának l69'-ben bakHvetkezett haláláig.

!it

iondoni látkép Swif't korából
,-'Bir ~William -Térilplé
-halála után Swift Londonba került.,':London abban-az id6ben széles olvas6körre táJrlaszkod6iradalmi'áiet,
központja voit~, Swif't kapcsolatba,:.'.
került az irodalmi élettel, az angol f'elvilágosodásnagy ir6iva11 J)efoe-va1, Steele~velt'
Addiaon-nal. Swi'ft koraLmunkássága
erre az id~re, esik. Kezdet,ben vers'eket irt: ugynavezett pindarosi 6dáka't. A klSltészet azonban nem vol't sohasem Swift igaza! eleme.' Igazi irói hivatását
akkor találta meg, amikor'-els4pr6zai mUvei t kezdt~ irni.
Xéptink6IiLondon egyik jellegzetes részét,'aThemzepart,jálilév6 Towert' láthatjukabb6l ,azid6b61, amikor 3w1ft az an~
gol f6yárosban leteleped'ett.
'
'
,
i

2. Swift

e196 jelent6sebb irásainak 1'71e-eskiadásai: trA hord6
'meséje~ --It,A~könyvek
esatája~ -és, M.J. lél-ekmeehanikai miikodésér4l"
sz6l6 ékekezés, --.-- ",
"
".
'.'
, , ,,', ---- ,Sflift-éls6 jelent6aebb szatirikus müvett még a Temple-házban kezdte irni. Ezek közUl a legkiemelked6bb -! hordó meséje"
jThe Tale of á Tub/. EmUvét már 1696-ban befejezte, da az csak
a XVIII.' század ..
els6 évtizedében jelent meg •.
j.. jelképes eimtiés értelmU szatirikus mesében Swift a
vallási dogmák elferditésének, meghamisitásának hatását éa eredményét akarta bemutatni. A jelképes mese rövi'den akövetkezc5: Egy
atyának három fia van s mikor az atya halála óráját ·közeledni
érzi;végrendelk.ezik: :flai mindegyikére egy-egy kabátot adomá .••
ny'oz. A kabátok kitünd poszt6ból készültek. de igen egyszerU a ,
yarrásuk. A kabátoknak még az is a tulajdonsága, hogyegyfitt növekednek a fiuk alakjának növekedésével.$ohasem
kopnak el s
a végrendelet szerint afiu~ak
nem szabad a kallátok ,szabásám.
változtatnio.1t.meg kell'6rizni~k azok egyszerü és 'ereaeti szabását'.'A fiuk ázonban megváltoztatják akabátok kiilséj4t, mert'
.egy c scmd cicomát, ,sallangot aggatnak rájuk. 5wlft ezzel azt a.;. .
karta jelképezni, hogy az eredetileg romlatlannak megalkotott
vall,ásokat az emberek meghamis1tják, hazuggáteszik.,
"A könyvek esatájaM. cimü müva ••
.1hordé meaéjével"egyid6,ben jelent meg. A XVII. század ~ásodik fel~ben a francia' kla,sszicizmus vetette fel a kérdásts .ajjon az á-kor lróinak,és tud6sainak .kell~e 'adni a pálmát," vagy amoderIÍeknek? A 'vitát,Angliában Temple indit'otta el "Régi és modern tudomány" címU tanulmányával. ~wift az ókori irodalomnak s 'egyben'Temple véleményének
ad igazat ebben
szintén jelképes értelmU irásban, amelyhez
egy értekezést is'csatolt "A lélekmec~anikai mUködésér61"eim ..•
mel. ~pnnk5ne
három mü 1710~s kiadasának cimlapját ,láthatjuk.
u

a

'.

-Óv

Ó:-. . .

~•. "

-2-,

295,'

I
1"

I

I
,

'

i,
I

6,

Esther Johnson /Stella(
k~t ar,cké,e és Swift 5tellához·
irt
,t-éveleinek,
sZi§vegk:ri 1l1kai, kiadása -jJQu2'nal-tG ~Stella/,
"
- ' . , ' -..AZ'l 71e';;'é a .:évekoén'mélyfll
t -el- az - a "ázérélém; -mely ,Iwiftet
Esther Johnsonhoz,
5tellához
kötötte.
A 'femple-házban
ismerkedett meg 5wi~t Stellával,
akit hosszas barátság
utá~ fele6sgül
is :vett~ .Az Eathe~ Johnsonhoz irott
leveleket
It,Journal to SteI...;.',,'
la~ eimmé~ adták ki 's általában
ugy emlegetik
e levélgyt1jte~ényt,
mint bift
naplóját,
mert az iró valóban nap16szertien
,irta le-,
,veleit.szerelméhez.
A Stellához 'irott levélgyüjteménynemesa~
Swift magánéletének,
beisc5 ':f'ej14déeének f fl) nt os dokumentuma, .hanem'rendkivül
'6rtékee történelmi
forrás~ is. 5,wi,ft ugyanisrész~
- leteeen
beszámolt
leveleiben
a közéleti
és ir(l)Qalmi élet esemél'1yeiril~ valamint s'kazvélemény
alakulásár6l.
'
,

'71.

'

Iwiftk~zirása.
Egy Stellához,irottlevél
, - - . -~ésZéáén:-69 lé,télét .irt' 3wift Stéllához.
Izak a: .levelek· .
azonban két nagy kötetnyi
terjedelmüek,
mert Swift, szi'nte na:p>rátnapra beszámoltlsthernekaz
eseményekrdlés
emiat"t Tált e'levélgyUj teménynaplósze:rüvé.,
,i;épünkön egy levél fé'nyképét'láthat,juk.

St

Swift Gulli·{<::rjének l727-es ki~dása
- -,' --'1726 -öktóbéi"éoen- jélent
még 'Swift géniuszának
legnagyobb,
, alkotása
S' egyben a szatirairodalom
egyik igen kiemelked~ világ:'"
irQdalmi remeke, a Gulliver
utazásai
/Gulliverts
Travels
into several remo.te Nations of the Wo~ld/"Ez
Swift legnagyobb" mÜTe.
Korábbi szatiráit
/pl.~A.
hord6 mes,éje'1, !A könyvek ~satája""
'ftA poszt6keresked~
levelei""
"Szerény· javaslat".
".Athéni és -r6mai
viszályokr61~
tstb.
/ Sw;ift ,miBdig összekötötte,-azekkal
a poli ti'kai éa társadalmi
harcokkal,
amelyek éppen idds'zerüek
vQI tak, a
aU megirásá~a~ Ezzel aaemben ra Gulliver
utazásai
nem a po'll tikai'
pártharcok
azemszögébcll birálja
az' angliai
társadalmi
'állapQto,
ka t ,hanem általános
támadást intéz minden re 11 en , 'ami bu 1;aság,
e16i télet ,t'ársadalmi
kiváltság,
háboru.s er6szakés
elnyomás.
Bz~rt mondhatjuk ela
Gulliverr6l,
hogy' Swift kri tikája
a ,mübe,n
teljea~
,
.
Gl1.11iver uta~ásait
nem--,zolt könnyiÍ nyomtatá~banmegjelen'te.tni tás, az e.J.sd kiadások törtenete
maga egr kis regény.
~wif1i,
. ssatirikus
'irás,ai nem jelentek'
meg I!Í.z iró, nevével. ,~wift egesz
éietében
csupán egy röpirata
jélent
meg saját nevével.
~alami:mt
a !emple mUveihez, irott
bev ez et6k. ,
J,éptinkl;Sn 'az r728~Ban megj elent
játláthatjuk.
' ,

ii,

Grandville

hires

franeia ..kiadásához.

rézmetszetü

/1838/

mállH)dik kia.dásnak a cimlap';'
"
,
"

eimlapja

.'

&ulliTér

,"

utazásainak

"

SWift"mfivé-számos nagy miivészt ihletett
illuszi;áci6ra
ezek köztÜ a .Le'gmüvéaz í.aaebb alkot'ásokat
Grandville,
adta,aki
a'z l83B •..ban megjeien,'t fra~ia
kiadást
illusztrálta.
.

s
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8_ift mtivénekols6 kiadását egyébként Pope segi ts~gév.el- valóaitotta meg. 1726 •••
ban került .kapcsolatba Pope segitségéT'e1
Benjamin Kotta lleet Street-i kiad6va1,' akinek. álnéven mutat- ..
kozott be, mint Gu11iver kapitány unokafiTére és megbiz9tt~at
.• otte a kéziratot átvette és 2~O font szerz6i tiszteletdi~at .
igért arra.az esetre, ha az 'els6 kiadás a könyvpiacom elkel~
.1727~ben .'P1ár megjelent a máaedik kiadás ia és azóta a'világ valamennyi nyel,vén olvasható és kiadáaainak száma szinte számba- ,
'Vehetetlen.llagyarnye1vtl forditásai kazUI kétségtelenül Karintq
lrigyes mUvea legjobb. Ifjusági átdolgozásail'1~ksorát Batla,'
lmre mfive nyitja meg /1872/ s azdta a mti igen sok 'kia.dásbanjelent meg.! magyar kladásokb61 esszeállitott fot6montázsunk asak
'mutat6ban 4brázol néhány példányt abból a smk Gul11ver-kiadásbó'l,
amely. Magyarországon megjelent.
.

Itt' l'otómontáza

~u11iver néháIly

:pi t~lap;Jáb6l, ':','
,..' .-,.

m

•

'

',.

masyar 'ifjusági kiadás.ána; b€>-•

•

5witt -müvének els6'.és második részéb61 ifjasági oblasmányl
áll! tottak össze s igy elvatték .aaaak t,eljesértéktiszatirikus
~l~t. Számos kiadás jelent meg Magyarmrszágon G'Ulliver utazás-ai~
b6l a ezek közül mutatunk be néhányat~ mie16tt a mU rész1eteQebb
~i:8gálatába kezden6k.
' ,--

ij•.Gull! ver utazásainak

.1,. r~sze. ~Utazás LilIiputba"

.-Sw1tt ~Güll1vérjé -1iégy' ftászre tágcnlódilt; -,J~~Utázás Lilllputba. 11.- qtazás az óriások országába.' Ill. Utazás Laplltábo~ lV •
.utazás az .okee lovak országába.
.,
,
3wift nagyszabásu mUvének alapgondolatát igy fog1a1ja.össze
egyik kritikusa: "4 világ dolgait azért tartjuk többé-kevésbbé
rendjén lev6knek, .,mert szemmértékflnk hosszu szoktatás ál"án elfogadja azok adott arányait. ~a hirtelen más.viszonYok köl<:stt
megTáltGzott arányokat látnánk, egyszeribe rajönnénk régi ~iszonyunk f'onákságára, el1entmGndásaira.· Ez, .a szemmérték vi-,,'
sz(!)ny1agosaágaadja Swiftnek a Gu1liver alapötletét. ~6sét,Gu..
iliver kapitányt. ugyanis t5bb utazásbaB elküldi olyan országakba, ahol az arányok, lényegesen elütnek a.i arányalnkt6l ••A:más
szemmérték adta disszonancia egyszeriben feltárja .mindazt, ami
rossz az emberi Világban, vagyis Swift Ang1iájában. ft. /Ltitter 'fi.borI,
" . ... .
'
.

.

.

-.

12. &111livert bevantatják

a !epgarpartrá1 Li1l1put 1akéi IG;r;andvilla -metszetef.'·-;'., -.- .".
.,-..-..,-,"GÜl11"'ér~i16ször Lil11putlaa, a törpék országába vet~dik. Ebben az országban minden szakasztott olya.n, mint Ál!lgliában;c·fiils"k
4ppen annyi az eltérés t hll>gya lillipl1t1ak olya. kiesik,hog.y·
bármelyikük egy magunkfajta ember mellényzsebabeB elférne. Az
~tlet Iwittnek 11em arra kell, hogy azt"mutassa meg: ,mi yo1na •
véleményünk, ha csakugyan ~ábukkanánk a törpék országára, hanem
arra, hogy' a lilliputi arány torzképében gunlolja ki mindazt,
ain! az , kora társadalmában visszás volt.
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-Swift az aránytalanságok adta ellentéteknek minden lehet6-'
ségét kihasználja ,ésa mulattató ötletek között kíméletlen kritikát mondtörp~ország
valamennyi el6ke16ségércíS1,el6itéletér61.
Hosszu lenne elmondani mindazt, ami Gul).iverrel Lilliput,ban történik.'~z a kép az I. fejezet egyik mozzanatát ábrázolja:
Gul1iv,er" vagyis ahogya Lilliputbeliék neveziluEmberhegy
be-\
vontatása a tengerpartr61.
.
Swift ~ár az elsc! fejezetben a kiindulÓgondo1atót~
az aránytalanságot ~ amib.l az egész szatirikus kontraszt 'kibontakozik - tökéletesen kidolgozza. ,Elmondja, hogya törpék milyen
mozgósitás segitségével hajtják végre Bmberhegy foglYl1lejtését,
városba va16 beszállitását~·táplálásá.t, felruházását,' használa·ti tárgyalnak birtcikbavételét. Bár ezekben a részletekben Swift
b6ségesen enged: képzeletejátszl.
tréfás kedvének, a roppant
aránye~lentétet mégis a f~ gondo).atnak, a szaiirána~veti alá.

ilt Gulliv~rt' katonai szemleb.ábjáulhasználja
rálya.-

~- . , --- ~

,-

fel' Lilliput ki-

- ..'. ~- - ..-,'..

-,

•..Gull~,ver-Lillipti:taránytalanság lStletében rej16, szatirikus tehet6ségeket maradéktalanul kihasználja Swift ráüvének minden fejezetében •.J!i,nden alkalmat ,megragad. hogy nevetséges~étegye ,törpeország ~ieténekvalamennyi, jelenségét.~4db"bbiJl:f;1>az
,olvasót arra, hogy a L:1.11iputiaknakGulli verrel szemben nyil·vánu16 törpesége, hi tváuysága .egyáltalán' nem, inti_ket szeréllYségre, hanem ellenkez6leg: az óriástól ugyanazt a szolgaisflsá,;..·
g'ot,megalázkodást várják~ mint egyéb alattval6-iktól. !~ér"
haszl1álják~ullivert arra is,hogy katonai, szemléjük alkalmávalkolosszusként álljon a királyi diszpáh91y elé,. h.ogy lábai k(5zött
elvonulhasson a hadsereg.
~

Liliiput királya kegyenceket választ
--:--S.wltt..
·kifögyliatatlan"~zókban az ~tletekbenfamelyekkel
törpeország királyának és uralkodd osztályánakbutaságát.
hilllSágát,
korlátolt'ságát és szolgalelkiiségát,gunyolja ki",,•.regény egyik
:f'e~6z'etében
elmondja; hogy 'miként választják :ki minisztereiket
,,a ik6téltáncosok kBzil],.'lIt\UILke'vésbé
éles Switt szatirája akkor
sem. amikor leirjaa kiz.alyi kegyeneek kiválasztását. A 'kegyene1elo1 tnek át kell ugrt}nia az elébe_ tar~ottbotot t . ..,agyát kell
esusznia'alatta. A,király azonban hol magasra,ho1.mélyre
tartjá. a botot, s igy az egész kegyene~avatás groteszk ugrándozássá,
· 111et6leg h~soncsuszássáváI1k.
,-.
'15í·Gu111~erf~~~á.gba.ejti-az'egész bl~fuSClli lnváziÓs·haj6hadat
- ," ., --A - kcSzvétléfi- ánalóg:i.ára ~épitett-szatirikus párhuzamot- $w1:f't
.,.
a legteljesebb.na ~11liput .';',Blefuscu
közötti. háboruban dolgózta ki. ;tt ugyanis az esaménlek mEmete minden apró mozzanatában
megfels_l a spanyol Ö'rökösödés1 háboru lefolyásának •.~ ,lilliputi, '
y~kony ,.ég ,ésVastag l4g ~iszályába ugyanis kUls6 hatalom, a
.'.~

.
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'tenger máaikpartján·elterül~
~lefuacu birodalrilais beleavatkozik.! háborut Ctulliver beavatkozása. dönti el, akiátgázolva
a Lilliput és ~lafuscu közetti tengerazoroson, fogságba ejti az
e,gészblefuseui hajóhadat.
~~pf:1nkijnazt a mozzanatot láthatjuk, amint ~ull1ver behuzza
. a hajóhadat alilliputiak
tengaröblébe. 41utboru befejezése után
Gulliver udvari intrikák háléjába kerUl •.A.lilliputiak vádiratot
készitenek ~lliver ellen és meg akarják vakitanl,miáltal roppant ereje' engedelmes eszközilkké válna • .lz egyik f6ember azenban :
tájékoztatja Gul~iverta készül6 merényle·tr61. ~ulllvQr ekkor
átkel Blefuscuba és rövid ottartózkodáa utánviaszatér szü16hazájába. EZ&8:I. 0.1s6 kalandja végetér. K~vetkez6 utja az áriások országába vezeti ~ulli'Vert,
.'
Mf;!Gull1verutazása

Brobdinsnag-ba, az ·óriások országába

.~ész;eim91Qal!l.- -. -.

.. -. - - ... -... - - ..... . ..... - ; .

....

lA

II •

.

.. --a<:5v1d~ Angliai tart6zkodás után, ~ulliver ismét utra kel é s
utja esodálatosorazágba vezet. BzuttfÜ az óriások birodalmába

kertil,yagyis Swift fQrdit egyet a szatira alapötletén, megint
uj szemmértékkel ad uj arányokat. ~ulliver; akiaz-e16z6 részben áriás'yolt, mosttörpénektünik
az óriások k9zött •
.Swift ebben a részben is játékos örömmel dolgozza ki a
részleteket és nem hagy kihasználatlanul egyetlen groteszk helyzetet sem. 14esterien á.brázolja azt agrotéazk he:I.yzetet,amely
G\11liver megváltp.zott viszonyaiból fakad. Anrl,lyenhatalmas·.de
egyben .jámbor volt Gulliver a t<5rpékközt, éppe~ olyan gyakran
ága~kodik benne az önérzet az óriások.tárpaságában, vagyis amit
·mint károsat, rosszat, megvetend6t fsmertünk meg társadalmának
életében a lilliputiakkal adott párh~zamban, annak javarészé1
most &ulliver képviseli az 6riáa-birodalomban, Swiftitt a szatirát1llég határozottabban kettc5a irányba élezi ki:mtnd Gulli~er, mind az óriások gyakran válnak nevetségeaekké s mindez
egyuttes~n ~zolgál'ja az emberi társadalom bi:rál~tánakeélját.

ii,

Gulliver elindul második utjára I~randville metszeteI
.' -l AII'~ ··.~ééz- éls6~féj ezétét ··1gy"'kezdilwitt•."4 ·~erm.észété,a
• Sors·'·tevékenyés nyUgtalan életre jeliji t'k1.•.';tgy.l:látvisszatérésem után.ujból elLlagytam hazámat. ;l?~2~ ~unius. 20-án a déli
partvidékén szálltam az Adventu.re nevU háj6ra. Haj6nk Surat felé
tartott.·~agyon kecivez4 szeltlnk volt, amiga Jóremén1ség~f('}ká-.
hoz érttink.lt\. kikötGtttink friss vizér.t..
'•••,11;; &zután részletesen leirja· Swifta hajóutat, m~jd átcsap a 'me'sébeés elmondja,
hogy egy alkalommal, amikor édesvizér't jártak egy ki,köt6helyen.
eu óriás bukka~t fel ~ull;ver eI6tt.....
.

lit= Hull1ver'megpillantja
az eis6óriást',
.
.

- -A·j--~dösvizzél-·télszerélt
...CS6I'J.ák'"legénységerémUl
ten ijlsnekült azöb61b41, ami_or Gulliver·észrevette, hogy társait egr
óriás megjelenése ijesztette halálra.~ulliver is futásnak ére~
.
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hosszas menekUlés után arató óriások közé kerül, akik közül'
egyik felveszi 6t a kezébe. ~y.,került Gulliveraz óriások fagságába a ezzel kezd6dnek kalaIidjai)?:robdingnagban,
országáb~.

az

6riások
'

·i,f~
elull!vert

kézükbe veszik' az óriások
'.~~'.. ""'-(1üliifétrEl -.egy" 6riás'paraáztgazda talált rá. plyan óvatGsan
közeli t~tt hozzá. mint valanrl,f'éreghez•.&ull~:\'eregy gazda házába került ·ezután.•••
'

i,.

'·.Gulliver·azóriások' asztalán
.r.,'- -:Swlft -a . legaprólékosabban
le1rja ~ull1ver megsemmisi t6 jelentéktelenségét az ériások. közt •• parasztgazda először'egy mezc5városba vitte Gllll;t.vert,
ahol csodájára jártak az ~riások.
.

;.ii.~,Mull!ver

:e14,'1;-- :~- .:.
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"

szalmaszálli.lmutatványokat

egy'
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végez az óriások
•
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rÓr,

'".

,.'.'

".

~

..-.-_$zinte'kifogyhatatlan leleméD:yil~wi::rt,
abban , hogy mi.él·
szemléletesebbé és groteszkebbé tegye Gulliver kicsinységének
mulattat6·]aatását a j6~edvii 6riások k(5rében.~pünkijn azt ajelenetet láthatjuk, amikor (julliver egy szalmaazállal mutá.tválIlNoka1l
végez
óriások.asztalán, a.Zöld Sas nevü fogadóban.

az

!

,/

'

.IMIGul~ver
a:;.királyudvarába kerUl és ott ,sok mulatságos és
'tjagik.emikas-eset,e"adédikj mint például az ,'hogy az udvari' ti5rpé egy tál, tejbe -löki ,·'t·--'..- ','
.-..- --....
.."Am1li:or-tlilliver--s>
király Udvarába keril, a birodalom legkisebb embere, .az udvari tBrpe áskálódásainak válik céltáblájává,
mert .z'boldog, hog~ végre nálánál még kisebb. emberi lényre btlkkant. A-törpe gonosz tréfákat iizvelet.;iijbbekközt egl Ures vel5scsont üregébe dugja, ..ahonnan Gull~;ver ne~ tud szabad_lni,.az
,.gészutivarnagl mulatságára. Bgj más alkalommal egy te;jestálba
laki ~ul1ivertf aki csak uszva.tud ennan kimenekülni. ~S .meg~
semmis'itc5en nevetséges jelemtéktelenség kUBn hangsulyt' kap .tulliver hencegéaeivel, aki. a tört~ntek ellenére is.hazáját ba'talmasnak és p.áratlannak mondjaés' h6stettkE§ntkenyveli el ázt t
hogy elpu~ztitotta az 'riási leg)eket
dara~sakat~
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D !~ll!vert megpillantják Brodbingnag koldusai
---..';'Gullivér
-légsz6r~lfibD . élménye as ériások birodalmában a kol- \.
dusokkal'való találkozása volt. ~wift megrázóanirja
le as óriá,Sll arán1u koldusnyomorl-. ~randville nagyszerü rézmetszete
s~em- .lél tet6en ábrázol~a a' törpe 'embernek találkozását az 6riásl nlOmoruság képvise16-i.vel,·az óriás-koldusokkal.
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14. Gulliverszárakoztatjti
"1 '.
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'ZeJs ..vszenya
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a királyi" párt és közben beszémol ha.-

.-'
;..---- ..----
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.- - --.- II~ ~réSz "hatodik fe'jezetében 3wift sok ötlettel mondja
'el, hogy miként· sz6rakoztatta' óriás~gazdái t <Julliver. ~fjbbek'
'közt azt is elmeséli, hogYDÜként játsso'\t $ulliver az óriások
. -.--7,,-.
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. spin'tjéll.-E'mellett
részletesen
elmondja azt is t hogy miként
tájékoztatta
Gulliver az'óriáskirályt
Anglia társadalmi,
iroda Lnd , gazdasági. és poli tlkai életér61s
ebben a részben sem"
-fukarkodik a szatirikus,
gunyoá megjégyzéaekben,de.
a kritikát
nem Gulliver, 'hanem az óriás-király'
szájába adja.
I

. ..

.

.

·U. ~ulllver:megmenekül

az óriások ór'szágáo61
··--.-Il~;";i'ész"t.itöláó~:réjézété-1nkább
valóban ifjusági
olvasmánynak va16 me se , mint szatira.$wi·ft
fantáziája
1tt elemében van.·;J!észletesen
leirja,
hogy miként ragadta el b.ázikéját
egy ha.talmas.sasBrobdingnagpartjáról.
s miként ejtette
azt
'a tengerbe,
ahonnan egy Tonkingb6l ir1,glia ,felé vitorlázó
hajá
l~génysége~fogta'ki.
.
.
.Gul11ver visszakerülthazájába
és családja hiába ta:m.áesol- .
ta neki, hogy "több4 ne induljoriutra,
6 mégis hajóra sz(llt
és
. ezzel kezd6dik S,wift könyvének harmadik része; ~!Uta,z's Laputá~

qa.

,

l~
!
;

!I
t

.

)-6;'.

3wift müveIII~ részénekeimoldaiá;
Utazás Laputába·
Harmadik - világj ár6 ..kalandja Gulli vert ismét· olyan országba sodorja, ahol a dolgok uj arányai.tárulnak
szemei elé~ Gill;"':
liver
eljut Laptitába.,
a lebeg' szigetre. .
.
'.
'

'.

'27.

Gulliver megpillantja
Laputát, alebegc5 8zigetet
..GrUlivér-liarmadilt"útázáas"
kezdetén kalózok kezébe kerül,
majd onnan kiszabadulva eljut Laputába, a lebeg6szigetre,
amely mágnesaég erejével vonzza hatásk15rébe a azár!:izföldtöbbi ~rszágait.
,

i
t

I

,I

I

I

2Si Gi1111ver Laputa királyának udvarában
La.~ütá·R:i;"'álY4 és népé-egylevég6b~m.

!

/

uazó szigeten lak.nak és onnanlntáz~k
az ország, ,Bainibarbi ügyeit. J.sziget
ld~nként megjelenik egy-egy erszágréaz , város' feletts
i11enkor az alattvalók
felkUldhetlk
kérvényeik"et ,amelyeket
köte-o .
lak 6s kamp6k segitségével
huznak fel El szigetre~ A k~rvényeket azonban ált allb an nem ~azokt4k elintézni,
mert. aklrál;r'
'
.efa a sziget lak6f"~~nyiraelme:rUlnek
~ tudománlban~ -:f61eg a
matematiká~,an ésgécmetriában
..•!1ögy lJÚndennapi gondokkal egyál talán nem érn·~:~~·
rá foglal~o~ni • .54t, még.beszélgetéseik
folytatásáról
ismeg:f~=-edkeznén'eki ha szttlgáikállandóan.
!lem riasztanák fel 6ket a "légycsap6k't :sGgitségével ,ahogy ezt ~ k~pf1l1kBn' ls láthatjuk.·
, '~

i

~l

"

29, Laputa királyatudó'sa1·

körébeu
,
-Lapütá -'lák6111á.k"mindené é. tudomany, megpedig a matematika t
a mértan és a csillagászat
,. de ezek a megszállott
emberek irtóz-'
nak att61. hogy e tudományokból gyakorlati
következtetéseket
"Ionjanak le.!nnekellenére
r.agaszkodnak -ahho'z, hogy mind a
sziget et, m:tndpe.dig az országot ,az e1m~leti ~utasi tásaik alap-
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ján igazgassák. Jnnek.k6vetkeztéban
egyetlen tisztességesenm:egépitett
házat, jól m-egmtlvel
t földet, :-de még elfQgadhat6an kis.~~
bott ruhát sem látni,
mivel az utóbbit .Ls csillagászati
.érfeslI.ktszökkel és logaritm\lssal
készitiks
a számitásokba gyakran' hiba esuszik.
-jh··Bs·lnibarbi lakói -J;apü"tá -Bneéllla:tl tudemányoskodó vezet4iés.
k1rá:I.ya miatt a:z
~rszág, Balnibarbi lakéi feneketlen nyomorban élnek.Swlft
ezzel·
az· Btlettel
azt az elvé·t akarta példázni ,hoSl
a gyako?lattól
elszakadt tudomány csak nyo~oru8ágot eredményezhet.

--liM'

Igylagadoitud6s

a Kitalátorok

Akadémiájáb':1.
. ,': ~- -A ~Í'épfl16-sz1gitöil1-'.i:órmá.ny -a -szái-ázf51d<:1nls érvényes! t:a-~
Ai kivánja az absztrakt
tudományok elveit s ezért az ország v6városában, Lagadoban, tudományos intézményt állit
fel, a Kitalá~
torok AkadéÍniáját. .
-,
~wift -$bben a fejezetb~n gyilkos szatirával
t~szi aevetség
tárgyává az Gncéluanspekuláeiéval
fGglalkozó tudomáIlyt.Az·Akaddm1a tud6sai legf6képpen azzal foglalkoznak, hogy elvQl!1tspekulácitSval kiagyalt elképzeléseketa
gy.akorlatra pr6bálják kény"",
szeri ten1. Az akadémiai inté'zet ekben fantasztikus
kisérletek -fo-iy~.
nak. mint pl.,~· hqgyan lehet ubli>rkáb'l napsugarat kivonniás
tá]:'olni •. márványbc6l.ttlpárl!la készi tésére alkalmas lágy an7sgot elc!- .
~ll~ tani, leveg6b5l k6keményanyagot gyártani st1a'.KépIDlk egy
lag •.doi .~udóst ábrázol •

.jár Gulliver a mágu§()k szigetén,

Glubbdubriban,< meglát.ja HQmé
.•.
-,lri.stotel&st - és.:.&1.-tgp'tQlllélem" tijbbi -nagyjait
- -G1ilI1ver~~ga.dóDól- egy -ú~aöi -ismerétien ....!i.e11re t a JIlágusok.
szigetére,11l1bbdubriba
kerUl. A sziget kormányz6jának aa 80S{)d.álatoB képessége Tan, hogy tetszés szerinti ·korb61 bármelr halottat
felid~zhet.
&ulliver. hosszu napokat t·i§lt killllnb6z' tÖlrténeti nagyságok szeUemidézésével.
Kitünik, hogy atrJrt'nett·.dósok rosszul tUd~ák a tGrténelmet. :~gy ~ándortnem mérgezték
. meg, hanem a mértéktelen borivás 51te' meg. H()mérosz i5reg -kC)ft
. ellenére déleeg és tüzes tekinte~ti ember, mig Aristoteles
'bot~ára görnyedten támaszkodó. csoszogó tireg. =.wift-Gulliver azt a
következtetést
vonja le a mágusok szigetén -szerzett t'apasztalatekból. hogy a t6rtériettudQsok aljas érdekemberek, akik mi.dig
kiszolgál tákaz uralkod4kat. -lt-épunltÉ5n azt a ~elenetet .látha·tjuk.
amikor Gulliver el.tt megjelenik Hojaersszés Aristoteles.
:_G:ulliver amágusokszigetér61
,aldonaba, majd onnan Luggnaggba haj6zik to~ább. .
-,.
..
rB.S!&t,t

ll.

GulliverLuggnaggban
- -, -::·~lbD:.n·a:' féj.ezétben
$wift' a királyi udvarok sötet in.trikái t
szatiriz~~j·a.~~uggnagg
~kegyes~ uralkodójáról
nevezetes. Alatt.
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va16i ugy járulnak elébe, hogy hason csusznakés körtben álland6an
nyalják a tr6nterem pad16ját. A királynak id6nkint eszébe jut,
hogy alattvalói. közül egyiket-mási,kat törölni kellene az éléSk 80'ráb6l.Az illet6vel ezt nem közli, hanem "'kegyeseJl~magához hi.;.
vat ja; kö aben aaenb an a j>adlÓ'tmérges porral hinti- be ••:Az ~irgalmas" fejedelem többi alattvalójának testi épségére azomban·gon~
.dosan ügyel, mert az ilyen kivégzés után a padlót tiaztár~m().;.
satja.·:t,uggnaggegyéhként az az ország, ahol évente· egy ember \,
.halhatatlannak szület.ik.Gulliver lairja találkozását ezekkel a
halhatatlannak született emberekkel.' akiken asenbaa- az öregség: :..
'.
mindenhátrányos·jele
j6l látható. J"uggnagg szánalmas halhatatlanjainak leirásával Swift a vigasztalan aggkor szomoruságára
is utal-s ezzel á fejezettel· zárja szatirájánsk l:I(J:;'~ részét.
.. ~épUnkön, a luggnaggi fejedelem "fogadását~ íáthatjuk.
GulliverLuggnaggb6l
tJ:apánbakertil, majd égy holland·ha;j6n
Amaterdambaerkezikés
onnan visszatér hazájáha; :Angliába. Ezzel
véget érhar~adik utaz~sa.
'.

i+;

.

Gulliver

.

a

tudós lovak,

'.'

.

nyihahák orsz~gában
·--fJ.w1tt -lÍlilvénélt ~ütöls6;·· béféjez6réá~e: •Utazás .8. Tudóslevak,
a nyihahák országába. '!Ez'a könyv legtöbbet· vitatQttrésze" ••
állapitja nieg Lutter Tibor • .4z"uj szemmérték" itt már va16ban
szé5rnyfitorzkép: Gulliver olyan-országbsntaláljá
magát, ahol
értelmes, tud6s·lovak képviselik 8 .eiv1lizáci0t•.~ A nyihahák
szágában az embereket "jeh~klf-nak nevezik. (!ullive,rolya.nvisszatsszitc8knak véli a ~ehu.katt kogy inkább egy nyihaha otthonában
keres menedéket.

i
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I

I

I
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GulliTer találkozáaa~a jehu.kkal
....•.- '·qül11ver· mégréildfll"eésf"undöród.va szemléli • tudós lovak·
országának emberszabásu lakóit, a jehukat. Swift mizantrópiája
leplezetlenUl nyilatkozik meg ajehukról sz6l6 részben •.!+- jehuk
nemcaak kUlsejtlkben, hanem .életmódjukban, alantas &3sztönéletük••
beD 1s measae alJllmaradnak a ~-termé8z·etés -az ész törvényei sae rint él6 ny·ib.aháknak.·
..
.
.
14pi1ilkl5n
azt a jelenetet láthat juk, amikor G~111ver e16,ször
kerül szembe. a jehukkal,.
' ..
.

li,'

ElIlbert1j?U.soktskik-nem látezJaek a nyihahák orsz-ágában.
- ... --Swift ;'á- Gii11i~ör~üta.~ás~lnált
"JVt;~r~szt6én már- &zaltitGttaz·
ötletes párhuzamok,arány~kontrasztök,
összehasolllitáaokmcSd-· .
szerévei és~ehelyett a közvetlen birála.teszközé'Vel rántja le'.
·aleplet koratársadalmár61.
A nyihahák országában nem talál e-·
gyet sem azok közül. ae ·embert1pu90k köztil, akik kGra társadalmát annyira visszataszitóvá, gyUlöletess'· tették. ~zek köztil
mutat be néhányat rajzunk,·mellet Grandville metszete.nyomb
kész! tettek a ~ulliver francianyel vtC kiadásához •
.G,,-l;Liver
részletesen felsorQlja, hogy.milyell embertipusok
., .
, ·-10-

r
i

I

~.

nem találhatók a D.yihakák országábaa~ ~NiJ1csenek ott felel~tlen
'birálák, ködllSsi
t'k,· sarlatá.nek, pGli t1lcuaok, tolTajok, .hangos ko114k, keri t'k, ~szép·lelkék'!i k0.dtisfQ~Uék,fecseg4k, kitartottak,
t.etszelg'k, gyilkosok, heBeeg'k, tallilnyal6k4s igy tovább ••• " A
nyiháhák országában minden az ész <iiktátumátkl5vetis az értelem
tisztaságát sohasem homállositják el holmi bölcseleti k4telyekkel~·Bbben az országban két f6 erény uralkodik: a felebará)i·
s,eretet és a.z 6szinte ,óakarat.
jzi§ulli:ver megrázó szavakkal
aerzalmaircSl ~'"' -

s·zámol be a n:yihaháknaka

háboruk

..

':-, ';G.\11l1vér·
részle'tesenbeszámel a l!lyihaháknak az .,. társadal';'
mábammindegyre
k1t~r' hédité lláborukr'l °és azek léfolyásáról.
A hddi t6 h.áborut kireb.pantó .ember lealja$odását mareS gurmyal állit~a szembe a tudós levakerkölesi
tisztaságánakfliSlényéTel.
o

iaí

Gulliver beszámol a nyihaháknak az ilgYTéd6~kr&lésa obirákról
-$w1ft ~gyili:Qs~iróftiáváI -ir - R:~í'1yvéilei- eme - részében' a kerabeli UgY'Yéciekr61, birákrc5l, állampereirfl, hazája 81kGtmányárll~
J. eirákatszamaraknak.
ragadozó madaraknak raj~Glja le a Jiyih.akik e1'tt JS- gyilkos
ir6n1ájátó1 nem k1Di~l1 hazája minisztereit
sem. Jly.oen lesll~t6 kép után érthet6 ,hogy
Gu1liver meghatódT8
Dueouzik a myihaháktc51. mid5n visszatér abba a társada10mba, amely"l
01yan ·lesujt6 képet rajzolto _a~lldós lovak e16tt~..
o
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6ulliver elbu'es~ik gazdáját'l ,
:,.~. :.:"GÜll1véi'"'IhögnatGdva. ··"étt -'Öüesut nyihaha-gazdájától

s ezzel
könyvének ez

eaódáiatos utazásának
epilÓgusáhozérkezoett
•. ,.1:f't
valljuk be, nem val'ami kÖl!lllyed gyermekregény, haJlem ~
mélységesen komoly vallomá~a a társadalombc51 és az emberi6l kiábrándu.lt ir~nak. ~~mk'ts,ges,
hogy Swiftigen
sulyGS lelki
válságban irta ki5nyvánekezt a részét"melynek
.lapmot1vwna a
mizantrópia, az embergyÜlölet.",g
kell azonban ~egyezai1nk, hOiY
a része,

5wift .• Uvének

• g ~ a

o

Z

nem'-a m1zantr6pi8.;

Et

. az embergyt11ö-

let ~egyében sziUetett, hanem a szatirál'laklángjában fogant,
olz:. szatira pedig nem rembolcS hatásu; hanem javulásra·· serken-

t'.

lH;:T.ol1;áire~ ,1t$belais és 3.ift:·
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a világirodalom
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nagy szatiri'"
, ~ o., o..•.

·.

..

ánek ,seni'lis
illlilsztrátera
Volta1ret, 'llabelaist
é.aSwi:ftet rajzolta~ár6eimkéfil a Gulliver francia kiadásához. Swift helye valóban.
'
két nagy szatirikus
ir6 mellett van" _~ndegyik
a maga korában,
a maga-módján a szatira
fegyv.erével
küzd<5tt azért,
hegy az em- beri társadalom megszabaduljollO azokt6l a hibáktói, amelyek forrásai a nyomornak, az elnyomásll,ak és a szenvedésnek~
f.étségtelen,-

I'\.

hegy G~andv1l1e, Sw~ftGulli.,erj

-ll-o

2'5

.:

,

J

"

hogy há~uk kGJzf41roltaire és ltabelals gunyos kacagás közl5tt
mondotta el'lesuDtó blrálatát az.emberi társadalC)m bilmeirc51,
lwift viszont megrendülve és a mizaatrGpia
Bzakadékaiban
verg6dve az6l kora,társaaalmé.nak
lrlbáirélt
'
,
5w1ft 1745. okt6b~rl'-4n halt meg.elborult
elmével. S1~f'e11ratár61' 'maga gondoskodott vágrendeletéb.n~ ':~~tt l1lyúgszik
Jonathsn5wif't
•• szék.,egyház, .spereaa.. Sz1vétimmár
nem mar';' :
áoa.8 kegyetlentelháborodás.
T,ándor, menj, a ~atudoa, kövesd
szabadsághareakeménl':példáját.
J..ghalt.I'745. október 19-él'l;
élete hetvemnlolcadik évébenj~~ olvashat6 a siron, amelynek már, ványnál 1smaradandébb emléke'; ~wif't remekmf1ve ~' li .Gu111 ver uta, zisa1....
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